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A Vontade de Deus e o Mundo 

Sun Myung Moon 

Prefácio 

O Reverendo Sun Myung Moon é um homem com um ardente desejo de comunicar a palavra de 
Deus. Assim, por toda sua vida ele tem falado em toda oportunidade, como uma fonte transbordante, 
sobre Deus – Seu coração, Sua vontade, Sua história de angústia – e sobre o que homens e mulheres 
devem fazer para ajudar o Pai Celestial a inaugurar um mundo de amor. Ele tem dado profundos 
discursos não apenas em reuniões públicas formais, mas em toda situação concebível – na mesa do 
café da manhã, enquanto viaja em um automóvel, em um barco de pesca.  

Durante seus 40 anos de ministério público, de fato, o Reverendo Moon tem compartilhado tanto, 
que durante este tempo ele provavelmente tenha estabelecido um recorde mundial histórico pelo 
volume de informações comunicadas. A Igreja de Unificação na Coréia, por exemplo, está 
planejando publicar uma coleção de 200 volumes de seus discursos gravados.  

Os 38 discursos neste livro foram cuidadosamente escolhidos pelo Reverendo Moon – enquanto 
cumpria uma sentença grotescamente injusta na prisão federal em Danbury, Connecticut – para 
transmitir a essência do ensinamento do movimento da Unificação sobre a vontade de Deus e Seu 
coração. Eles também são particularmente relevantes para entender a atual era providencial e a 
missão, significado e coração do próprio Reverendo Moon.  

Como o Reverendo Moon vê Deus? Ao contrário de muitas pessoas de hoje, ele não vê Deus como 
um conceito meramente humano ou fenomenal. Deus é um Deus vivo que está ativamente 
participando de nossas vidas, e os assuntos do mundo não podem ser considerados sem levar em 
conta Sua presença.  

Através do estudo da Bíblia e através de sua oração pessoal e de revelação, o Reverendo Moon 
compreendeu que Deus não é somente um Pai, mas que Seu coração está cheio de intensa dor 
porque nós freqüentemente não entendemos Sua situação e temos agido de formas que trazem 
sofrimento para nós mesmos e para os outros. Em outras palavras, Deus verdadeiramente é nosso 
Pai que ama todos os seres humanos como Seus filhos. Ele sofre com nossos sofrimentos, Se alegra 
com nossos atos de bondade, e incessantemente guia nosso crescimento em direção ao potencial 
total da imagem divina. Desde o dia em que ele descobriu que o coração de Deus se aflige com a 
situação miserável deste mundo, o Reverendo Moon tem orado em lágrimas. Se você tiver uma 
chance de ouvi-lo orar, embora possa não entender as palavras coreanas, seguramente perceberá a 
profundidade de sua comunicação com Deus.  

Hoje, o cristianismo está dividido em incontáveis seitas e denominações, cada uma com distintas 
doutrinas e ritos. Mas quantos cristãos estão fervorosamente em busca da vontade de Deus neste 
tempo crítico? Jesus estava desesperado para realizar a vontade de Deus, porque ele conhecia o 
sofrimento de Deus e Sua seriedade para resgatar Seus filhos perdidos do mundo satânico. 
Motivado por amor e compaixão, Cristo devotou-se completamente para a tarefa de edificar o Reino 
do Céu.  

Com um coração ainda carregado com tristeza pelo sofrimento dos filhos de Deus, Jesus apareceu 
ao Reverendo Moon muitos anos atrás enquanto ele estava em profunda oração e pediu-lhe para 
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assumir a responsabilidade pela vontade de Deus na idade atual. Reconhecendo que as formas de 
Deus não são as formas do mundo, o Reverendo Moon aceitou este chamado sabendo que poderia 
encontrar mal entendido e perseguição. Portanto, ele não é motivado por um desejo de agradar a 
sociedade, mas apenas proclamar a vontade e o coração de Deus.  

O Reverendo Moon é um exuberante orador. Quando fala aos membros em serviços religiosos 
formais, em reuniões administrativas da igreja, em celebrações de aniversário, ou até mesmo ao 
redor de uma fogueira de acampamento, seus discursos têm um grande poder, variando sobre a 
amplitude da experiência humana e divina. Não é incomum que seus sermões comecem bem cedo 
nas manhãs e dure por todo o dia. Seus discursos são sempre caracterizados por um grande dar e 
receber com seus ouvintes, algumas vezes compartilhando encantador humor, outras vezes uma 
profunda seriedade e arrependimento, sempre com uma grande visão e ideal.  

Ao falar aos membros, ele procura inspirar profunda fé e dedicação religiosa e ajudá-los a 
perseverar em meio aos desafios. Os discursos nesta coleção foram dados em uma variedade de 
contextos, o que será evidente a partir dos textos. Alguns foram feitos durante campanhas de 
testemunho, outros em aniversários de realizações significativas da igreja. Outros ainda foram 
dirigidos para casais recém noivados. Estas mensagens foram todas dadas em coreano ou em 
japonês. Para aqueles proferidos nos Estados Unidos e na Europa, o Reverendo Moon falou em 
coreano com um interprete ao seu lado traduzindo suas palavras para o inglês.  

Por trás do desafio que sua mensagem apresenta para o pensamento convencional, a adequada 
compreensão destas palavras, que se afastaram de sua fonte pelo interprete, tradutor, dois ou três 
editores, e provavelmente muita atmosfera, requer uma coisa especial. Por todos os discursos 
impressos aqui, o Reverendo freqüentemente se refere a esse elemento especial: um coração puro e 
aberto e uma mente perspicaz, ambos guiados e protegidos por oração sincera.  

Por favor, tenha em mente que pode haver alguns erros devido às dificuldades de traduzir conceitos 
espirituais. Entretanto, eu gostaria de expressar meus agradecimentos para a equipe de tradução e 
edição que prepararam estes discursos para a inclusão neste volume e para todos aqueles que 
auxiliaram na considerável tarefa de sua rápida produção.  

Que Deus possa conceder-lhe a inspiração na leitura e reflexão sobre este livro que Ele nos 
concedeu em sua preparação.  

Julho 1985,  
Reverendo Chung Hwan Kwak  
Diretor de Educação da Igreja de Unificação Internacional 
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Capítulo 1  
Restauração e Bênção  
2 de fevereiro de 1969 Tóquio, Japão 

Ninguém até agora compreendeu que a história humana tem sido uma história de restauração. A 
grande realização da Igreja de Unificação foi considerar os eventos da história como um processo 
de restauração. Deus é a base deste fundamento histórico. Ele tem tomado conta de toda a história 
até o presente e fez toda a história se desenvolver. Por causa da vontade de Deus, indivíduos, 
famílias, tribos e nações têm recebido missões de restauração, e através deles, a história têm se 
desenvolvido progressivamente. Portanto, a principal questão sobre a história deve ser, quando esta 
história de restauração será completada? Quando o propósito de restauração será cumprido?  

A conclusão da restauração significa a restauração de todos os padrões incompletos e irrealizados, 
como por exemplo, o padrão que não foi cumprido por Adão devido sua queda, e o padrão que não 
foi realizado por Jesus. Estes devem ser restaurados através de indenização. Esta é a missão da 
Igreja de Unificação. Eu estou apontando o caminho e todos os membros da Igreja de Unificação 
por todo o mundo devem segui-lo. É minha missão permitir que todos os membros trabalhem para 
restaurar estes padrões incompletos. É sua missão fazer isso de acordo com minha direção.  

O homem que tem esta importante missão deve ser maior do que Adão, e deve realizar o padrão no 
lugar de Jesus. A mulher que está relacionada a este homem deve ir além de Eva e ser aceita como a 
nova esposa de Jesus. A missão da Igreja de Unificação é dar nascimento para tal homem e tal 
mulher. 

Jesus foi crucificado. Portanto, toda a base terrena foi completamente perdida. O que Jesus não 
realizou deve ser indenizado por cada um de nós. Desta forma, cada um de nós deve ir além de 
Jesus.  

O caminho de oposição 

A fim de indenizarmos o que foi perdido, devemos realizar o padrão neste mundo passando por 
todas as lutas históricas. Portanto, seremos perseguidos por todos, e eventualmente teremos que 
vencer a todos eles. Sem este tipo de curso de sofrimento, a restauração através de indenização não 
pode ser feita.  

Assim, este tem sido o caminho da Igreja de Unificação. Ela tem sido odiada e perseguida, mas 
nunca protestamos. Nos níveis individuais, familiares, tribais e nacionais, temos sido perseguidos e 
nos encontramos em extrema solidão, e tivemos que consolar Deus neste tipo de situação. Esta tem 
sido toda a história da Igreja de Unificação. Vocês devem conhecer isso. Ninguém pode entendê-la; 
somente eu conheço isto totalmente. Jesus teve oposição até mesmo de seus três principais 
discípulos. Os três discípulos simbolizam e representam três nações no mundo. Portanto, quando 
inauguramos nosso caminho no nível mundial, tivemos que receber oposição e perseguição de três 
nações. Mas até mesmo em meio a estas lutas, temos que estabelecer condições de indenização no 
nível mundial. Esta é a maneira como fizemos um padrão vitorioso através do primeiro curso de 
sete anos, que terminou em 1967. Estamos agora no segundo curso de sete anos, que iniciou em 
1968.  

A razão pela qual devemos ser vitoriosos em tal caminho de indenização é porque temos que 
restaurar os padrões perdidos pela queda de Adão e Eva e no tempo de Jesus. Temos que indenizar 
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tudo, tanto internamente quanto externamente. O Princípio que vocês estão estudando agora registra 
tudo o que tem sido realizado por toda a história, mas até mesmo este livro não pode ainda 
descrever como indenizar tudo. Eu estou agora lutando a fim de inaugurar esse curso vitoriosamente.  

Agora na Coréia, a Igreja de Unificação não pode ser derrotada por qualquer força; nossa igreja não 
pode ser erradicada desta terra. Eu tenho cumprido perfeitamente um padrão vitorioso, uma base 
vitoriosa. Até mesmo se o lado mal golpear a Igreja de Unificação, Deus pode protegê-la, e Satanás 
não pode acusá-la. Esta é a preciosa realidade da vitória que foi realizada nos 21 anos passados 
centrados em meu curso.  

É uma grande alegria para toda a humanidade, para o mundo e o cosmos que nos Últimos Dias, o 
Cristo vivo, a quem Deus buscou durante 4.000 anos da história do Velho Testamento e os 2.000 
anos desde a ascensão de Jesus, tenha completado o padrão perdido. Nenhum outro evangelho pode 
ser mais maravilhoso do que este.  

Nada pode ser mais feliz do que esta oportunidade para cumprir tanto as condições verticais de 
indenização como as condições horizontais de indenização na terra. Restauração através de 
indenização deve ser feita de uma forma reversa. Na família de Adão, Adão decaído deve ser 
restaurado através da unidade de Caim e Abel. Portanto, a menos que restauremos Caim e Abel, não 
podemos dar as boas vindas para os Verdadeiros Pais como o Messias. Assim, o Senhor do Segundo 
Advento, que é aquele com o coração de Deus, tem que seguir através do espinhoso caminho de 
crucifixão de Jesus. Através de extremo sofrimento ele tem que resolver todos os problemas e se 
tornar um sacrifício vivo a fim de obter a vitória. Do contrário, a base da restauração não pode ser 
feita. Assim, o primeiro caminho do Messias era aquele de perseguição a partir de todas as direções.  

Esse tipo de perseguição não foi experimentado no Japão, mas na Coréia, tais circunstâncias difíceis 
foram suportadas a fim de que a vontade de Deus pudesse ser cumprida em nível mundial centrada 
em minha missão. Assim, a Igreja de Unificação iniciou seu curso na prisão. Onde a igreja cristã 
começou? Ela também começou na prisão. A história da igreja cristã, ou o segundo Israel, começou 
a partir de uma posição de sofrimento de perseguição e aprisionamento, e a fim de restaurar isto, 
temos que indenizá-la. Portanto, a Igreja de Unificação fez sua estréia em uma prisão, por isso que 
Deus pode trabalhar diretamente com nossa igreja. A diferença é que quando Jesus foi aprisionado, 
seus discípulos escaparam e se dispersaram. Mas agora vocês devem fazer o reverso.  

Até mesmo nos deparando com uma terrível e desesperada situação, todos devemos nos unir uns 
com os outros e nos levantarmos corajosamente em face a morte. Exigiu mais de 21 anos para vir 
do fundo, e seguir através da providência de salvação. Originalmente se a religião central na nação 
escolhida tivesse aceitado o Messias, a restauração teria ocorrido somente em sete anos. Sendo que 
não pudemos obter essa aceitação, tivemos que seguir através de um curso de 21 anos. Vocês 
conhecem algo sobre o primeiro curso de sete anos após 1960, mas não seu conteúdo completo.  

Por trás deste curso estava a história da família de Deus e a história de uma tribo centrada em Deus. 
A fim de entenderem esta história, vocês devem receber a bênção. Eu não posso revelar este aspecto 
a menos que vocês recebam e herdem o padrão vitorioso da Bênção. Quando vocês conhecem 
completamente esse curso, sentirão quão amarga a história de restauração tem sido. Portanto, temos 
que compreender quão preciosa é a Bênção.  
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Herdar a tradição de Jesus 

Se desejamos a Bênção, primeiramente devemos nos concentrar em viver somente pela vontade de 
Deus. Quando Jesus orou no Getsêmane, ele orou para que fosse feita, não a sua própria vontade, 
mas a vontade de Deus. Ele não escolheu o caminho da cruz por causa de sua própria vontade. A 
menos que, como Jesus, você esteja confiante de ser capaz de superar os problemas de vida e morte, 
você não pode ser benvindo ou trilhar o caminho de restauração. Você está confiante o suficiente 
para dedicar sua vida pela vontade de Deus? Se tomar este curso, você deve saber que não pode 
seguir sozinho; você deve ser capaz de se relacionar com todas as pessoas, e ser capaz de consolar 
aqueles que o seguirão neste caminho.  

Você está realmente pronto para sacrificar sua vida? Você não pode pensar, "Eu sou uma jovem 
garota com um lindo rosto; eu posso ser bem vinda onde quer que eu vá, e não tenho nem mesmo 
um defeito. Uma garota como eu não pode fazer trabalho sacrifical" ou, "Eu sou um homem com 
um grande corpo físico e boa aparência, com uma grande família. O que quer que eu queira, eu 
posso conseguir muito facilmente, assim, como tão maravilhoso homem, eu não posso fazer um 
trabalho sacrifical rigoroso". Você não deveria estar tão amargo sobre andar um caminho sacrifical.  

Quando Jesus estava carregando a cruz, ele não podia lamentar sua situação, dizendo, "Eu não 
deveria ter que fazer este tipo de coisa. Eu ainda não me casei, embora eu seja um homem com 33 
anos de idade. Minha missão e meu valor ainda não foram realizados". Mas Jesus não podia pensar 
desta maneira. Morte não era um problema para ele; ele estava pronto para sacrificar sua vida, e o 
peso da cruz que ele estava sustentando não podia detê-lo. Embora ele tenha sido abatido 
fisicamente, ele não oscilou internamente, por causa de sua grande força. Nenhum outro homem na 
história sequer teve tão forte determinação conectada com Deus, e por causa da grande força de 
Jesus, a história humana tomou uma nova direção. Este se tornou o novo ponto de início de Deus na 
terra.  

Dois mil anos se passaram desde aquele tempo, mas o espírito de Jesus não se foi. Ao invés, ele tem 
sido herdado por milhões de pessoas. Quão felizes podemos ser hoje – ao herdar tão importante 
missão – a tradição de Jesus! Portanto, não importa se perdermos nossas vidas. Devemos clamar na 
escuridão da morte e quebrar essa escuridão com a luz do coração de Deus. Devemos fazer essa luz 
brilhar por todo o mundo. Devemos nos tornar esse tipo de homem ou mulher. Este é nosso desafio.  
Originalmente, a queda do homem significou morte; salvação significa a superação da morte. Se 
estamos determinados a sermos salvos, deveríamos estar dispostos a sermos corajosos. Se tivermos 
sucesso, o mundo tomará uma nova direção. Devemos estar entusiasmados! Vocês estão confiantes 
que podem superar os problemas de vida e morte? Eu tenho me deparado com temas de vida e 
morte muitas, muitas vezes – centenas, milhares, até mesmo dezenas de milhares de vezes. Ainda 
que eu possa me deparar com sofrimento e dor, ainda que minhas pernas sejam cortadas e meus 
olhos arrancados, e até mesmo se eu for decapitado, eu ainda estou fortemente determinado para 
completar esse curso que comecei. Minha convicção é absoluta.  

A vitória que Deus deseja  

Outro dia, um grupo de cerca de 50 pessoas do Japão vieram para a Coréia e visitaram o Campo 
Sagrado em Pusan. Ele é bem perto de um cemitério, em um local pedregoso onde não vive 
ninguém. Naquele local eu construí uma pequena cabana de papelão e barro muitos anos atrás. 
Estava longe de ser um lugar glorioso, mas mesmo quando eu estava dormindo lá, eu estava 
trilhando o caminho de piedade filial diante de Deus como Seu filho. Minha indagação estava em 
um padrão tão profundo e interno que ninguém foi capaz de atingir. Naquele tempo, eu não tinha 
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nenhuma posse externa. Eu não tinha dinheiro. Eu tinha barba e um rosto mal lavado, assim eu 
parecia sujo, e usava uma mistura de roupas ocidentais e orientais. Mas onde quer que eu fosse, 
falava sobre coisas muito grandes, coisas que eram maiores do que um canhão, mais explosivas do 
que uma bomba atômica – tão grande que todos ficavam surpresos e fugiam. Eu tive que suportar 
tremendo sofrimento toda minha vida, mas vocês não são capazes de entender isto. Isto tomaria 
mais de 50 anos para explicar. Mas minha conclusão é que não importa quanto sofrimento você 
possa experimentar em suas atividades, e não importa quanto seja perseguido por seu ambiente, 
você deve ser capaz de sempre permanecer de pé diante da face de Deus.  

Embora Jesus tenha deixado a terra através da cruz, o padrão de piedade filial que ele imprimiu no 
coração de Deus permaneceu, e Deus teve que responder a isto. Embora Jesus não buscasse uma 
resposta de Deus, não obstante, o coração de Deus não o ajudou, mas pôde alcançá-lo. Jesus era o 
primeiro filho verdadeiro de Deus após 4.000 anos de história.  

Há cerca de 300 pessoas reunidas aqui. Se todos vocês estão determinados em fazer a mesma coisa 
como Jesus, as 43 províncias do Japão serão restauradas. Vitória vem a partir da determinação 
interna feita no início de uma aventura, e não em qualquer lugar no meio do caminho.. Vocês 
devem entender isto.  

Mesmo se você pode conseguir vitória sobre centenas de situações de vida e norte, ainda sim 
necessita de mais determinação antes que possa obter a vitória eterna que Deus tem buscado, um 
lugar fora do alcance de Satanás. Você pode imaginar se seu sofrimento em meio a um adverso 
ambiente ajudará o processo de restauração. Mas eu já calculei exatamente estes fatores, por isso 
que aquilo que a Igreja de Unificação ensina pode mover a história e se tornar a verdadeira história. 
Eu estou ensinando o que ninguém jamais foi capaz de imaginar.  

No Japão, todos estão falando sobre a Igreja de Unificação. Eles estão imaginando porque estes 
jovens parecem estar desperdiçando sua juventude, trilhando o caminho de sofrimento. Alguns de 
vocês haviam entrado na Universidade de Tóquio e eram admirados por seus parentes; entretanto, 
porque se uniram à Igreja de Unificação, suas famílias foram devastadas. Há muitos de vocês que 
estão nessa situação. Mas se vocês se tornarem grandes homens e mulheres, deverão trabalhar no 
estágio do mundo inteiro. Não importa quanto você possa sofrer no Japão, esse sofrimento não é 
suficiente para capacitá-lo a entrar na realidade ideal de Deus.  

O que é a Igreja de Unificação? É a igreja cuja questão é estabelecer o padrão através do qual 
podemos entrar na realidade ideal de Deus. Portanto, agora que conhecem isto, vocês devem focar 
nesse maior valor em suas vidas.  

O caminho de perseguição 

No tempo de Jesus, os três principais apóstolos, os 12 apóstolos; os 70 e os 120 discípulos se 
tornaram todos descrentes. Portanto, no final Jesus teve que seguir para a cruz. Temos que indenizar 
isto e decidir retornar para Deus ao risco de nossas vidas. Do contrário, o curso de restauração é 
impossível. Temos que seguir através do caminho de perseguição e assumir a responsabilidade no 
nível nacional. Temos que estar determinados a restaurar perfeitamente todas as coisas em três 
gerações. Três gerações são necessárias porque três é um número do Princípio, e a base de quatro 
posições se desenvolve em três estágios. Com este tipo de determinação temos que suportar 
perseguição e superar todos os obstáculos.  
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Jesus veio como o Verdadeiro Pai, mas Judas o traiu. Em seu ato de traição, toda a humanidade 
estava representada. Através dele, todos os seres humanos, como a descendência de traidores, 
traíram seu Verdadeiro Pai. Assim, devemos fazer uma contribuição de indenização para indenizar 
o ato de ter vendido o Verdadeiro Pai.  

Por 30 moedas de prata, um homem baniu o Verdadeiro Pai desta terra e frustrou completamente a 
providência de Deus de 4.000 anos. Nesse momento, Satanás prevaleceu na terra. Para indenizar 
isto temos que oferecer este montante de dinheiro simbolizado pelo três por quatro anos, como as 
moedas que haviam vendido o Verdadeiro Pai. Os quatro anos representam leste, oeste, sul e norte. 
Na Coréia, isto significa que devemos dar 3.000 wons [$30] todo ano por quatro anos. Esse dinheiro 
deve ser obtido através de seu suor e lágrimas, e quando conseguir esse dinheiro você deve pensar 
sobre a vontade de Deus mais do que sua própria vida. Esse dinheiro deve ser doado para Deus com 
este coração. 

E também, os três apóstolos de Jesus deviam ter se unido com ele, mas ao invés eles o abandonaram. 
Os 12 apóstolos, e os 70 e 120 discípulos também foram descrentes. Portanto, no curso de 
indenização, devemos restaurar tudo isto. Assim, cada um de nós deve encontrar três filhos 
espirituais, e centrados neles, devemos encontrar 12, então 70, e então 120 seguidores. Isto é o que 
eu tenho feito pelos últimos 21 anos. Porque Jesus não pôde realizar isto na terra, ele e Deus foram 
abatidos pela tristeza. A missão da Igreja de Unificação é resolver estas tristezas. Este é nosso curso 
fórmula. Temos que restaurar nossas tribos, estabelecendo nossa posição como novos antepassados. 
E temos que restaurar o Japão, Ásia e o resto do mundo, desenvolvendo assim a providência de 
Deus em nível mundial.  

O Matrimônio Sagrado  

Para o Matrimônio Sagrado em 1960, tivemos que estabelecer todas as condições de indenização 
dos 4.000 anos bíblicos antes de Jesus e os 2.000 anos de história após Jesus. O conteúdo desse 
Matrimônio Sagrado foi mundial e cósmico, mas na realidade, muito poucas pessoas o 
testemunharam. Naquele tempo, ainda nos deparávamos com perseguição inimaginável.  

O período de preparação desde 1953 até 1960 foi um tempo de feroz perseguição. Durante aquele 
tempo, mais de 3 milhões de pessoas, as três maiores denominações cristãs, e três governos da 
Coréia se opuseram a nós. A despeito disto, tivemos que produzir vitória pelo estabelecimento de 
condições de indenização. Esse foi o fundamento de meu Matrimônio Sagrado em 1960. Esse dia de 
matrimônio determinou o destino da Igreja de Unificação. Foi um grande evento para o mundo e o 
cosmos. Todas as condições verticais de indenização em nível mundial foram restauradas 
horizontalmente na terra através de minha missão, porque eu trouxe vitória tanto espiritualmente 
quanto fisicamente. Uma exigência era restaurar três discípulos antes de efetuar a própria Bênção – 
representando os três discípulos que abandonaram Jesus 2.000 anos atrás.  

Adão e Eva caíram como um casal de noivos. Portanto, a restauração não pode ser feita por uma 
pessoa sozinha, a salvação não pode ser completada por um homem sozinho. Nem mesmo uma 
mulher pode ir sozinha para o céu. Por isso, um homem e uma mulher juntos devem resolver o 
problema. Para estabelecer o padrão de Adão e Eva como Verdadeiros Pais nesta terra, tivemos que 
estabelecer a condição no noivado de três discípulos. A mira de Deus estava em restaurar a família 
de Adão, mas a falha de Caim e a falha de Abel transferiram a providência para a família de Noé. 
Através da família de Noé, todos os seres humanos no mundo foram julgados pelo dilúvio, a fim de 
erradicar a invasão de Satanás através da queda. Esta era a providência de Deus para a salvação 
nesta terra. Mais tarde, a responsabilidade foi transferida para a família de Abraão, Isaque e Jacó, e 
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ainda mais tarde para Moisés e então para Jesus. Assim podemos observar que a providência de 
Deus para a salvação tem sido prolongada várias vezes. Portanto, devemos indenizar esse caminho. 
A fim de indenizar o padrão da família de Adão e estabelecer os Verdadeiros Pais, devemos 
primeiramente restaurar os três filhos de Adão.  

Jesus absolutamente necessitava três discípulos, simbolizando os três arcanjos no Jardim do Éden, 
porque todos estes arcanjos não se uniram com Adão e Eva e não os serviram completamente, e o 
mundo decaído surgiu. A fim dos Verdadeiros Pais realizarem perfeitamente sua posição, eles 
necessitam três discípulos, equivalendo aos três arcanjos, que possam servi-los completamente. A 
menos que isto seja feito, Satanás não pode ser erradicado desta terra.  

Toda a história das pessoas tipo Caim desobedecendo as pessoas tipo Abel é restaurada através dos 
três discípulos do Senhor. Eles representam os três arcanjos no mundo espiritual e Caim nos três 
maiores períodos providenciais – isto é, nos períodos do Velho Testamento, do Novo Testamento e 
do Completo Testamento – ou Caim na família de Adão, Caim no tempo de Jesus e Caim no tempo 
da Segunda Vinda. Para indenizar completamente este tipo de história, o Senhor do Segundo 
Advento, representando Jesus, que também representa o primeiro Adão, deve educar três discípulos 
chefes que representam os três Cains.  

No mundo espiritual há três arcanjos. No mundo físico, três filhos espirituais necessitam seguir 
absolutamente seu Abel; três discípulos necessitam permanecer fiéis a despeito da perseguição. Este 
padrão foi estabelecido em abril de 1960.  

Sendo que o curso de restauração é o curso inverso, aqueles que estão na posição de filhos devem 
ser abençoados primeiro. Três discípulos ou três filhos são para estabelecer esta exigência.  

A bênção de 12 discípulos  

Após noivar os três discípulos que significava a ressurreição dos três filhos de Adão -- Caim, Abel e 
Set – os Verdadeiros Pais se colocaram na posição de pais substanciais, como declarado no 
Matrimônio Sagrado de 1960. Deus ficou magoado com a família de Adão, mas os Verdadeiros 
Pais foram capazes de forjar uma unidade entre os pais e os três filhos pela primeira vez na terra. 
Isto foi feito em 1960 na Coréia. Portanto, esse foi o evento histórico que iniciou uma nova história.  

Em abril de 1960 ocorreu o primeiro estágio da Bênção centrada no número 12. Historicamente, 
isto é equivalente à restauração dos 12 apóstolos de Jesus. A Bíblia fala sobre 12 portões para o céu; 
o número 12 é essencial na história de Israel. Somente indenizando esta história, o ideal do 
cristianismo, o qual tem operado apenas uma missão espiritual, pode ser arraigado nesta terra tanto 
espiritualmente como fisicamente.  

A grande tristeza que Deus tem experimentado desde a Queda, é que Ele não pôde manter nenhuma 
posição fixa nesta terra no nível individual, no nível familiar, ou no nível nacional. A fim de curar 
esta tristeza, devemos primeiramente realizar a restauração nos níveis individual e familiar.  

Há 12 famílias desde Adão até o tempo de Noé, incluindo Caim e Abel, Sem e Cam. Há também 12 
famílias desde Noé até o tempo de Abraão, incluindo Isaque e Jacó. A ressurreição de 12 pessoas na 
Bênção significa a ressurreição de todos os antepassados desde o tempo de Adão até Abraão. Em 
outras palavras, uma condição vertical de indenização foi realizada horizontalmente. Portanto, 
embora houvesse 10 gerações desde Adão até Noé, providencialmente havia 12 gerações quando 
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Caim e Abel são incluídos. Portanto, na realidade substancial, 12 discípulos foram abençoados 
como uma condição de indenização.  

Isto trouxe a vitória para a segunda posição, a qual Satanás esteve sempre acusando. A família de 
Noé representava a de Adão, sendo que eu estabeleci a base para ressuscitar a família de Noé, eu fui 
capaz de ressuscitar as 12 gerações desde Adão até Noé, incluindo Caim e Abel. A ressurreição 
daqueles no mundo espiritual e a liberação do mundo espiritual foi realizada através de minha base 
na terra.  

Três tipos de famílias  

O padrão para restaurar a família de Adão, a família de Noé e a família de Jacó pôde ser 
estabelecido somente com a bênção da família de Jacó. Pela primeira vez na história humana, na 
Bênção dos 36 Casais, este relacionamento vertical foi completamente estabelecido horizontalmente. 
O primeiro, o segundo e o terceiro grupo de famílias abençoadas são consideradas, como a família 
de Adão, a família de Noé e a família de Jacó respectivamente. A família de Adão estava 
representada pelos primeiros 12 casais abençoados, que eram casais anteriormente casados, 
centrando em seus próprios desejos; a família de Noé estava representada pelo Segundo grupo de 12 
casais abençoados, que eram pessoas não casadas, mas que já haviam procurado casamento e amor. 
A família de Jacó estava representada pelo terceiro grupo de 12 casais abençoados, que eram 
pessoas puras. Através desta Bênção de 36 Casais, a fortuna da Igreja de Unificação e a fundação da 
unidade de céu e terra estavam determinadas. Isto trouxe vitória horizontal para a história vertical, a 
qual estava cheia de muitas falhas e que tem causado tanta agonia para Deus. Esta vitória também 
ligou o mundo espiritual ao mundo físico. Agora Deus tem um pé firme na terra.  

Agora que Deus pode morar na terra, o desenvolvimento em nível mundial nesta terra pode começar. 
Nos sete anos após 1960, a vinda de Deus para a terra seria completada. Isto requeria a restauração 
dos filhos.  

No passado, Cains não podiam obedecer Abels, prolongando a história humana por milhares de 
anos. A fim de indenizar isto, Caim e Abel devem ser unidos em uma família neste tempo. Isto foi 
indenizado através da Bênção dos 72 Casais, 36 representando famílias de Caim e 36 representando 
famílias de Abel. Através desta Bênção, a base de quatro posições que nossos antepassados não 
puderam estabelecer foi realizada, e Satanás foi forçado a recuar.  

Em seqüência da Bênção de 72 Casais, a Bênção dos 124 Casais estabeleceu o padrão do 
desenvolvimento em nível mundial centrado nos Verdadeiros Pais. Os 124 Casais simbolizam as 
lideranças de todas as nações do mundo; para Jesus começar a restauração espiritual em nível 
mundial, ele necessitava 120 discípulos. Da mesma forma, como o líder da Igreja de Unificação, eu 
tive que iniciar meu curso substancial com 124 Casais Abençoados. Eu realizei isto em 21 anos.  

Após encontrar as pessoas que Ele estava procurando, Deus empreendeu a restauração de todas as 
coisas. O estabelecimento dos Campos Sagrados significa a bênção de todas as coisas. Assim, 120 
Campos Sagrados foram estabelecidos em 40 nações por todo o mundo em 1965. Este foi o ponto 
de retorno de nossa fortuna. 
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Declaração do Dia de Deus 

Um dos mais maravilhosos dias é o Dia dos Pais. Os homens decaídos foram incapazes de ter pais 
com os quais Deus pudesse se regozijar. Mas desde que nossos Verdadeiros Pais foram restaurados, 
a alegria retornou para Deus e para o homem. A seguir, estabelecemos o Dia dos Filhos. Até agora, 
a humanidade tinha sido incapaz de celebrar estes dias maravilhosos porque não podíamos cumprir 
o curso de restauração. Mas agora o grande evangelho está sendo realizado historicamente.  

Finalmente, O Dia de Deus foi declarado em 1º de janeiro de 1968. A declaração do Dia de Deus 
fez possível a presença de Deus na terra e assegurou o avanço diário da Igreja de Unificação. Agora 
podemos trabalhar em direção à liberação do mundo espiritual como também o mundo terreno, e 
também a liberação do inferno centrada na verdade do Princípio. Porque o Dia de Deus foi 
declarado, podemos retornar à situação onde o inferno e Satanás não possam tem lugar. Quando o 
Dia de Deus foi declarado, minha missão estava completa. Por muitos anos, eu fui perseguido pela 
Coréia e pelas igrejas estabelecidas, tal como Jesus foi perseguido pelos líderes do Judaísmo, por 
causa de seu novo evangelho, Jesus inaugurou um curso fórmula para obter aceitação pelo Judaísmo 
e remover suas falhas.  

Tentar estabelecer um novo segundo Judaísmo, ocupou seus três anos de ministério público. Isto 
envolveu elevar a providência desde o nível individual até o nível familiar, e a partir daí até os 
níveis tribal e nacional. Jesus pretendia estabelecer o padrão eterno vitorioso tanto espiritualmente 
como fisicamente, por isso que Israel podia ser liberado de Satanás. Não obstante, ele foi impedido 
de fazer isso. Tal como Jesus foi perseguido pelos líderes do Judaísmo, eu fui perseguido pelas 
igrejas estabelecidas, e em meio a tudo isto, eu tive que lutar para restaurar todas as coisas. Em 
1945, a situação era tal que eu tive que ir para Pyongyang, a capital da Coréia do Norte, em meio ao 
campo de Satanás. Eu tive que deixar Seoul e minha terra natal, as quais Deus havia abençoado e 
onde Ele tinha certo fundamento, e seguir para o quartel general do inimigo de Deus. A menos que 
eu superasse a condição de acusação de Satanás nesta situação, não poderia começar uma segunda 
vez. Esta é a razão pela qual eu tive que viver na prisão em um país comunista.  

Na prisão eu tive que conseguir 12 discípulos para restaurar a situação de Jesus, que foi 
completamente abandonado por todos os seus discípulos enquanto estava na prisão. Desta forma, 
uma nova história foi capaz de iniciar a partir da prisão. Após completar esta condição, eu fui capaz 
de retornar para o Sul, onde eu ainda tive que suportar todos os tipos de acusação a partir das igrejas 
estabelecidas. Trabalhamos por muitos anos para estabelecer um novo movimento capaz de 
suplantar todas as igrejas estabelecidas, a fim de cumprir a providência de Deus. Esta é a Igreja de 
Unificação na Coréia.  

Há alguns meses atrás, em 10 de setembro de 1968, abrimos a “Academy House” e convidamos 
todos os líderes cristãos. Aqueles que responderam foram os líderes das igrejas cristãs que se 
opuseram fortemente à Igreja de Unificação. Cerca de 40 pessoas vieram. Todas elas pareciam 
muito arrogantes, contudo eu os recepcionei pessoalmente. Realmente, eu estava tão feliz por tal 
tempo ter chegado. Estes líderes cristãos estiveram lutando com a Igreja de Unificação por muitos 
anos; eles costumavam pensar que éramos pessoas insignificantes, pobres e miseráveis. Mas agora 
eles puderam ver que o Reverendo Moon não é o homem que eles haviam imaginado. Este foi o 
tempo quando eles foram capazes de me receberem e de reconhecer a Igreja de Unificação.  

A Igreja de Unificação se tornou um sério desafio para a Coréia. Somos um grupo muito temido e 
eu sou considerado como um líder temeroso. O cristianismo estabelecido não pôde encontrar o 
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desafio da Igreja de Unificação. Eles não puderam derrotar a teoria de nossa igreja. Portanto, eles 
estão aconselhando uns aos outros para não tratarem com a Igreja de Unificação.  

Base de vitória  

Suportando perseguição, fomos pioneiros no caminho de restauração. Embora o mundo inteiro 
esteja contra nós, seremos corajosos. Não importa quantas vezes possamos morrer por Deus, 
definitivamente faremos a vontade de Deus. Isto tem sido um enigma para as igrejas estabelecidas. 
Eu tenho resolvido todos os insolúveis problemas históricos que Deus tem enfrentado por 6.000 
anos de história bíblica.  

Sucesso foi alcançado. Até mesmo se eu tivesse que morrer agora, a teoria de Unificação 
prevalecerá no mundo. Não importa quanto todo o país do Japão esteja mobilizado contra nós, o 
Unificacionismo nunca será derrotado. Deus necessita do Japão? Ele não necessita do Japão para si 
mesmo. Ele necessita do Japão porque Ele necessita do mundo, o mundo espiritual, o mundo 
terreno e o cosmos. Deus criou primeiro o ambiente do mundo, preparando todas as coisas para este 
momento. Portanto, se fizermos nossa pequena parte agora, o mundo inteiro se moverá. Estamos 
vivendo em tal período.  

Vocês jovens nunca deveriam presumir que Deus não existe. Deus existe com certeza, mas Ele não 
é Deus em estado abstrato, mas um Deus que atua em nossas vidas. Ele não é um ser de sentimentos, 
mas um ser de prática. Quão maravilhoso é isto!  

Padrão da Bênção  

A menos que completemos o curso de restauração nos níveis individual, familiar, tribal, nacional e 
cósmico, estabelecendo assim um padrão que Satanás não possa acusar, não seremos capazes de 
estabelecer a condição para a Bênção. 

Em 1960 atingimos o topo do estágio de crescimento, a partir do qual Adão e Eva haviam caído. 
Para que os Verdadeiros Pais atingissem a realidade de perfeição, um período de sete anos foi 
necessário representando sete estágios. Isso constituiu o primeiro curso de sete anos. Quando 
entramos no padrão de perfeição seguimos para a realidade do domínio direto de Deus. Domínio 
direto significa estar em um relacionamento direto com Deus tanto internamente quanto 
externamente; esse é o padrão de domínio tanto em coração como em vida. Em 1960 a Bênção foi 
alcançada, mas não o verdadeiro nível de perfeição; o mundo ainda estava na realidade do domínio 
de Satanás. Portanto, Satanás podia atacar a sagrada Verdadeira Família. Não obstante, tivemos que 
superar toda oposição durante estes sete anos, estabelecendo o Dia dos Pais, o Dia dos Filhos, o Dia 
de Todas as Coisas, e finalmente o Dia de Deus. Portanto, o padrão de perfeição foi completamente 
estabelecido na terra.  

Deus tem procurado pelo dia quando um noivo e uma noiva pudessem se encontrar, superando a 
oposição de Satanás. Nos últimos 2.000 anos da história cristã, o noivo foi Jesus trabalhando no céu, 
e o Espírito Santo, representando o aspecto feminino de Deus, trabalhando na terra.  

Mas através da Igreja de Unificação, céu e terra se tornaram completamente unidos, removendo a 
existência de Satanás como um obstáculo entre céu e terra. O definitivo propósito das pessoas 
religiosas foi realizado. Se esta tribo cresce dia a dia, ela constituirá uma nação e então se expandirá 
para o nível mundial. Assim, uma nova nação, um terceiro Israel será criado.  
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Embora vocês sejam japoneses, não são mais filhos de antepassados japoneses, mas filhos de Deus 
em uma nova linhagem de sangue. A Igreja de Unificação tem tornado isto possível. Nos 
levantamos em um lugar diferente. Esta é a realidade vitoriosa longe da acusação de Satanás. Em 
que posição vocês estão? A menos que tenham alcançado o nível de perfeição do estágio de 
crescimento, vocês não estão qualificados para se tornarem abençoados. Na queda, um homem e 
uma mulher foram expulsos do Jardim do Éden. Portanto, no curso de restauração, um homem e 
uma mulher devem superar um ambiente hostil. Este é o significado da Bênção.  

Meus próprios Dia de Deus, Dia dos Pais, Dia dos Filhos e Dia de Todas as Coisas foram 
declarados em nível mundial e no nível cósmico. Vocês podem ser abençoados e podem participar 
nesse tipo de realidade, mas não seguiram através do mesmo caminho que eu segui. Realmente, 
como verdadeiros antepassados de uma nova linhagem, vocês devem estabelecer seu próprio Dia 
dos Pais. Vocês também devem estabelecer seu próprio Dia dos Filhos, Dia de Todas as Coisas, e 
Dia de Deus. Os membros da Igreja de Unificação devem fazer todas essas coisas. Esta é a razão 
pela qual iniciamos o segundo curso de sete anos. Embora sejam os descendentes da queda, vocês 
devem ultrapassar o padrão de Adão e o meu, marchando em frente corajosamente subjugando a 
acusação de Satanás. Este é o significado de avanço total. Não apenas nós, mas o mundo inteiro 
deve estar fazendo isto. Tanto homens como mulheres, tanto velhos como jovens devem fazer isso. 
O segundo curso de sete anos é o período de avanço total. 

Eu sacrifiquei meus parentes 

Durante meu curso de 21 anos, eu só lamento que não pudesse conduzir a verdade e testemunhar 
para meus parentes. Essa foi também a lamentação de Jesus. Eu não pude falar sobre minha própria 
missão para meus parentes. É claro, meus pais, irmãos e irmãs eram capazes de sentir que eu era 
algum tipo de grande homem, fazendo algo grande. Mas eu nunca pude falar sobre o precioso 
significado do Princípio para eles. Esta tem sido minha agonia. Eu não pude dar amor para meus 
pais ou meus próprios irmãos e irmãs, embora eles estivessem fisicamente muito próximos a mim. 
Ao invés, eu tive que amar as pessoas no lado de Caim mais do que meus próprios parentes. Por 
causa disto, entretanto, a Igreja de Unificação tem sido capaz de avançar. A menos que você ame 
dessa forma, não pode conquistar o coração de seu Caim. Sem Caim não pode haver Abel. A menos 
que você eduque as pessoas para que tenham muito mais piedade filial para com você do que seus 
próprios filhos físicos, não pode fazer o trabalho de restauração através de indenização. Mas para 
fazer assim significa grande sofrimento. A menos que você ame as pessoas sem comer e dormir, 
não será capaz de dominá-las com amor.  

Eu tenho estado nessas circunstâncias e tenho tentado criar a base vitoriosa dessa forma.  

Entretanto, vocês são diferentes de mim. No Segundo curso de sete anos, vocês podem dar suas 
coisas preciosas diretamente para seus próprios familiares, pais, e irmãos, e assim podem se tornar 
os messias para seus próprios parentes. Durante o segundo curso de sete anos, vocês devem ser 
messias de sua tribo, e devem cumprir com seus parentes o que Jesus e eu não pudemos fazer. E 
atingindo vitória em sua própria tribo, centrando em seus pais, seus irmãos e irmãs, vocês podem 
completar tudo. Vocês podem fazer isso no nível individual, no nível familiar, nível tribal e nível 
nacional. E vocês podem abrir o caminho para o mundo inteiro dessa forma. O ponto inicial e a 
missão do segundo curso de sete anos é fazer o que Jesus pretendia fazer a 2.000 anos atrás, revelar 
a vontade de Deus para Maria e José, e deixá-los participar totalmente em sua providência. Eu 
estava na posição de fazer isso, mas se eu tivesse amado primeiro meus próprios parentes, então a 
providência de restauração de Deus não teria avançado. Sempre, uma pessoa amada tem que ser 
sacrificada e deve assumir a cruz. O curso providencial de Deus tem nos demonstrado que devemos 
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sacrificar nossos próprios amados filhos, família, e tribo, e amar primeiro as famílias de Satanás e 
as tribos de Satanás.  

Deus ama e abençoa seus inimigos. Quando Jesus foi crucificado, ele orou para Deus, "Pai, perdoa-
os, pois eles não sabem o que fazem". Jesus pôde dizer isso porque ele conhecia o coração de Deus.   

O curso de restauração não pode ser alcançado pelo poder dos punhos, mas pelo poder do coração. 
A conclusão da indenização deve ser feita dessa forma. Devemos conhecer isso. Devemos atingir a 
Bênção, a qual Jesus não alcançou. Esse caminho de perfeita restauração e bênção pode ser 
alcançado.  
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Capítulo 2  
O Cônjuge Ideal  
4 de fevereiro de 1969 Tóquio, Japão 

A procura por um cônjuge ideal tem sido um problema por toda a história. Não somente no mundo 
de hoje, mas também na história futura, isto é e será importante. Para começar, pensemos sobre qual 
é o padrão absoluto de um cônjuge ideal.  

É natural para uma linda mulher estar ligada com um homem atraente? Realmente, não é. De acordo 
com o Princípio, matrimônio deve ser uma parte vital do processo de restauração. Sendo que o 
verdadeiro cônjuge, ou o relacionamento de esposo e esposa pretendido por Deus, foi perdido, o 
mundo se tornou tão problemático. Como podemos restaurá-lo?  

Um homem daria graças tendo uma mulher com quem ele pudesse ser feliz. Da mesma forma, uma 
mulher gostaria de ter um homem com quem ela pudesse se regozijar. Além disso, o relacionamento 
deles deveria ser tal que Deus e todas as coisas pudessem encontrar felicidade. Todo o ambiente, 
todas as coisas existentes, ficariam excitadas ao ver tal casal, e naturalmente responderia a eles. 
Pássaros cantariam para o casal e borboletas voariam alegremente ao redor deles. Neste mundo 
fenomenal, Deus se alegra, o homem se alegra, e todas as coisas se alegram – até mesmo os 
menores insetos. Se nossa ascendência tivesse começado a partir desta posição, estaríamos em um 
mundo ideal.  

Uma garota tem uma imagem de um rapaz a quem Deus ama, e um rapaz tem a imagem de uma 
garota que é amada por Deus. Quando eles exaltam ou elogiam um ao outro, Deus se regozija e 
todas as coisas também se regozijam. O padrão de alegria depende se eles podem abraçar um ao 
outro em coração e ter o tipo de valor no qual céu e terra podem se alegrar juntos. Um homem e 
uma mulher que abraçam um ao outro se tornam o lugar onde o universo pode se unir, e são a 
imagem do ideal de Deus. Esta era a esperança de Deus para o mundo original da criação.  

Entretanto, por causa da queda, o primeiro homem e a primeira mulher cortaram seu relacionamento 
com Deus e com todas as coisas. Eles vieram a ter uma atitude autocentrada a cerca do amor, se 
abraçando e tendo um relacionamento como eles desejavam sem a bênção de Deus. Qualquer um 
que pense desta maneira, está realmente aprisionado no território de Satanás e está controlado pelo 
poder de Satanás. Vocês devem entender isto.  

Este problema é notado especialmente no Japão, que agora se tornou muito ocidentalizado. Há 
muitos jovens entre os membros aqui, assim vocês devem entender a realidade da restauração 
através da vida em nosso grupo, onde vivemos como irmãos e irmãs. Vocês devem se agarrar 
firmemente em sua pureza.  

A razão da vontade de Deus não ter sido realizada foi por causa da queda entre homem e mulher. 
Portanto, um homem por si mesmo não pode corrigir ou restaurar a história na direção da vontade 
de Deus. Um homem e uma mulher devem cooperar e trabalhar juntos pela vontade de Deus, e a 
partir desse ponto podem tratar com problemas sociais e nacionais como um tema de restauração. 
Sem esta cooperação, não podemos restaurar nem a nação, nem tão pouco o mundo ou o cosmos. 
Esta é nossa conclusão. Somente um homem e uma mulher que assumem responsabilidade pela 
verdadeira cooperação e a estabelecem fielmente, podem formar um relacionamento recíproco 
através do amor de Deus. Até agora, isto tem sido apenas uma esperança na mente de Deus.  
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A queda ocorreu no estágio intermediário de crescimento. O início do mundo decaído é o resultado 
de Adão e Eva terem se relacionado sob o controle do amor do arcanjo. A história do mundo, que 
tem transcorrido através de um longo processo de restauração, se tornou a história de agonia. 
Devemos restaurá-la.  

O padrão absoluto de amor 

Quem é o proprietário do amor? Quem é o anfitrião do amor? Falando a partir da posição de um 
homem, não há amor sem uma mulher. E uma mulher diria que amor é impossível sem um homem. 
Mas este é um relacionamento recíproco que não pode por si mesmo ser um padrão absoluto de 
amor. Sem Deus, um relacionamento recíproco não pode ser ideal.  

O proprietário do amor, o anfitrião do amor que está na posição absoluta é Deus. Qualquer um que 
usurpar este amor divinal sem seguir a vontade de Deus é um ladrão. Tal pessoa é um criminoso 
como aqueles que violaram o Jardim do Éden. Vocês devem entender isto.  

A raça humana, que herdou a linhagem de sangue dos antepassados que caíram, entrou em um 
período quando deve colher os frutos das sementes que uma vez semeou. Observe a maneira como 
os jovens se tornam promíscuos sem hesitação. No Japão também há muitos jovens que se 
comportam dessa maneira, alguns deles nem mesmo tem 20 anos de idade. Isto simboliza que o 
tempo do outono está chegando, quando temos que colher em nível mundial as sementes que foram 
semeadas. Quando este tempo chega, Deus será declarado como não-existente a menos que surja 
alguém que possa estabelecer um novo relacionamento de homem e mulher, um relacionamento 
recíproco. É um incrível evangelho para o mundo que alguém que pode estabelecer a base para 
cônjuges ideais tenha aparecido em um canto da terra e tenha se tornado uma sensação. Esta é a boa 
nova com a qual Deus se regozija.  

Vocês, mulheres da Igreja de Unificação não devem nem mesmo deixar que algum homem na rua 
agite seu coração, o qual vocês estão cultivando tão negligentemente. Não sejam enganadas. 
Falando claramente, se sua fé afundou, e se vocês não têm algumas experiências espirituais, não 
podem agir negligentemente. Amor vem de Deus, e construir relacionamentos fora do princípio sem 
a aprovação de Deus é satânico. Afastar Deus para o lado e amar um ao outro — este é o mundo 
satânico.  

Se houve alguém que tenha desejado uma pessoa, este deve se arrepender a partir do momento que 
ouviu este discurso. Nossos antepassados pecaram e trouxeram conseqüências terríveis para o 
mundo. Portanto, se vocês se casam com alguém de sua própria escolha, apartados de Deus, vocês 
estarão longe de serem considerados como bons antepassados mais tarde, causando dano espiritual. 
Nunca é permissível se amarem em tal situação. Vocês devem colocar tudo nas mãos de Deus. Se 
vocês entram em um matrimônio, devem ser capazes de fazer amor com Deus no centro e vendo 
Sua face sorridente. Tal relacionamento é verdadeiramente a alegria de Deus. Originalmente, o ato 
de amor não teria sido uma coisa vergonhosa e aflitiva, mas a mais preciosa e sagrada experiência. 
Mas o homem violou o Princípio de Deus, e a história tem visto este relacionamento como um ato 
mal e pecaminoso pelo qual devemos estar envergonhados.  

Devemos dar boas vindas para os Verdadeiros Pais na terra a fim de criar uma nova história e nos 
tornarmos novos antepassados; o padrão original deve iniciar a partir dos Verdadeiros Pais. Assim 
os jovens da Igreja de Unificação, tanto no Japão como nos Estados Unidos, estão ansiando por me 
ver. Vocês também?  
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Eu não sinto bem assim. Alguns de vocês novos membros têm feito muitas coisas, não têm? Vocês 
não se preocupam se estão escrevendo cartas de amor, e o fazem sem qualquer hesitação, tal como 
se estivem comprando um lápis ou algo na rua. Tal pessoa deveria receber a Bênção?  Eu não gosto 
disso. De acordo com o padrão original da Bênção, não poderia haver qualquer tipo de 
circunstâncias terríveis como estas. Vistos a partir do Princípio, vocês não têm qualquer 
qualificação para serem abençoados. Portanto, como os descendentes de homens decaídos, vocês 
devem restaurar o padrão original.  

Por causa da queda, Deus perdeu Seus filhos, Seu filho e Sua filha que haviam recebido abundante 
amor de Deus. E também o relacionamento entre homem e mulher (o relacionamento de esposo e 
esposa centrado em Deus) foi perdido, e a partir do ponto de vista dos filhos, eles perderam a 
chance de experimentar ter Verdadeiros Pais. Por um único ato da queda, três relacionamentos 
foram destruídos. Portanto, o ponto é como indenizar estes três tipos de coração de uma só vez de 
acordo com o princípio de restauração através de indenização, e como estabelecer um padrão que 
Deus possa aceitar. Primeiro de tudo devemos restaurar o padrão de que amamos Deus como Seu 
verdadeiro filho e Sua verdadeira filha. Então em certo estágio, após ter passado através deste 
processo, podemos nos tornar esposo e esposa centrados no amor de Deus. Além disso, devemos ter 
filhos de pura bondade, realizando assim a base de quatro posições que traz alegria para Deus.  

Consciência como filho de Deus 

Quando pela primeira vez vocês se uniram ao movimento de Unificação e começaram uma vida de 
fé, o primeiro ponto é restaurar a consciência de que vocês são verdadeiramente o filho ou a filha de 
Deus, como também restaurar a posição de filhos centrados no amor de Deus. A menos que você 
sinta em seu coração que é amado por Deus, e a menos que se orgulhe destas grandes palavras de 
Deus e esteja ansioso em declará-las para todo o universo, você não pode se levantar tão alto como 
o filho ou filha de Deus. Você deve tem uma confiança absoluta e completa na autoridade de Deus.  

Vocês têm tal padrão que pode atacar a base de Satanás com total confiança e autoridade como um 
filho celestial a despeito de muitos obstáculos? Vocês têm este padrão ou não? Vocês devem passar 
pelo processo através do qual possam subjugar Satanás, que violou Adão e Eva. Do contrário, não 
podem estabelecer o padrão para serem abençoados. E, além disso, não podem se tornar filhos 
celestiais a menos que tenham tal padrão para subjugar Satanás em nível mundial, ou pelo menos 
vocês são capazes de assumir responsabilidade em nível nacional por três países. Se pensarmos 
sobre este ponto, não é uma tarefa muito fácil.  

Felizmente, o casal ideal que a humanidade tem buscado foi estabelecido. Deus e toda a criação 
estão agora se regozijando a cerca do advento dos Verdadeiros Pais de eterno valor. Entretanto, 
incontáveis pessoas foram sacrificadas por todas as idades para estabelecer a base para a vinda dos 
Verdadeiros Pais. Quão precioso é seu valor! Quando vocês se tornam esposo e esposa, uma esposa 
deve consideram seu esposo como uma encarnação de Deus. Neste caso, a esposa estaria na posição 
de filha de seu esposo. O esposo então a educaria, restaurando assim a posição de filha, que foi 
perdida por Deus.  

Através da queda, Deus perdeu três coisas. Portanto, o esposo deve restaurar uma delas, a qual é a 
posição de filha de Deus. A partir do ponto de vista da esposa, seu esposo é como seu pai. Ela deve 
acreditar nele mais do que ela faria por seu próprio pai. Através dele, ela encontrará um valor muito 
maior do que ele jamais experimentou em sua vida. Ela não pode restaurar o padrão recíproco ideal 
que Satanás destruiu a menos que ela restaure tal padrão de coração. Em segundo, um esposo em 
face de sua esposa deve sentir como se ele fosse o filho de sua esposa. Ele deve ter um coração 
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palpitante diante de sua esposa, como se ele fosse um filho diante de sua própria mãe. E do lado da 
esposa, ela deve encontrar nela mesma um coração de mãe para com seu esposo, amando-o 
completamente como se ele fosse seu próprio filho.  

Terceiro. Vocês não podem estabelecer condições para restauração a menos que se tornem uma 
unidade como esposo e esposa, tendo um coração de que absolutamente necessitem um do outro dia 
e noite, e não possam se quer passar um dia sem seu cônjuge.  

A queda começou com uma mulher. Qual era a idade dela? Dezesseis. Ela era muito jovem. Uma 
mulher perdeu o padrão de pais a quem Deus deveria confiar. Falando especificamente entretanto, 
em conformidade com o princípio de restauração, uma pessoa que está destinada a se tornar uma 
verdadeira mãe não deve ter mais de 20 anos. Este é o Princípio. Por esta razão, eu recebi minha 
esposa enquanto ela era jovem e a amei como se ela fosse minha filha. Mas pelo meu lado, meu 
Matrimônio Sagrado tinha que ser feito antes que eu passasse a idade de 40 anos.  

Então que período foi os primeiros sete anos? Foi o período quando eu eduquei a Mãe. Eu estava 
destinado a educar a Mãe a cerca da tradição e da lei da família celestial. Eu não fiz isto de uma 
maneira descuidada, mas orava sobre isto todas as noites antes de dormir. A Mãe não sabia disto. 
Desta forma, eu restaurei substancialmente três coisas: a filha que foi perdida como resultado da 
queda, os padrões recíprocos dela, e o padrão de Verdadeiros Pais diante de Deus. Este é o caminho 
que todos devem seguir como pessoas decaídas.  

Vocês podem decidir estabelecer algum padrão recíproco por si mesmo, mas sozinhos, vocês nunca 
poderão determinar o padrão cósmico celestial e terreno. A pessoa que está qualificada para 
estabelecer o padrão do céu é o Senhor do Segundo Advento, o Messias. Esse padrão é o ponto final 
de liberação que todas as pessoas têm aguardado por toda a história. Portanto, quando a pessoa com 
esse padrão aparece, aqueles que estão em contato com sua mente original e têm um espírito puro 
serão naturalmente atraídos para essa pessoa sem explicações a partir do momento que a encontrem.  

Três estágios na restauração de coração 

Deixe-me repetir, a menos que restauremos estas três posições com todo nosso coração, o padrão da 
Bênção não é alcançado. Centrando em Deus há o coração de pais que cuida dos filhos, o coração 
de filhos que respeitam os pais, e o coração recíproco de esposo e esposa, que está confiante em 
iniciar estes três pontos do coração. Apenas esperar a Bênção viola o Princípio de Deus. Aqueles 
entre vocês que pensam que atingiram o padrão celestial, levantem suas mãos, por favor. No Japão, 
não há ninguém qualificado para ser abençoado.  

Em qualquer situação, há uma única coisa a considerar em sua vida de fé e indenização. Essa é sua 
oportunidade de fazer uma oferta em benefício de sua ressurreição. Portanto, devemos ser gratos 
por qualquer chance de fazer condições de indenização.  

Como podemos estabelecer condições de indenização? Vocês não entenderão a menos que 
aprendam a partir de mim. Se no passado o Japão tivesse uma pessoa que buscasse entender o 
significado de condições de indenização e tivesse trazido esse entendimento para todo o Japão, 
então ele poderia já ter unificado o mundo. Não haveria nenhum assunto maior a tratar do que o 
mundo inteiro. Se o Japão o comprará agora ou não – este é o problema. Podemos ver a mesma 
estória na Bíblia. Que importa ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Você não pode 
comprar sua vida de volta por nenhum preço. Portanto, buscamos a resposta, porque desejamos vida? 
Em nosso movimento não são permitidos casos de amor entre homens e mulheres. Vocês sentem 
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falta de um caso? [Não!] Falem a verdade! Vocês sentem falta disso? [Não!] Vocês entendem este 
ponto sem ser ensinado em detalhes porque sua mente original tem sido afiada.  

Quando vocês entendem claramente estes valores internos, sentem tremendo arrependimento por 
certas ações em seu passado, tal como escrever cartas de amor com suas próprias mãos, porque ao 
fazer isso, suas mãos estavam se movendo de acordo com o desejo de Satanás para atrair alguém 
que estava diante de Deus. Entretanto, você chorou muitas vezes, mas suas lágrimas não tinham 
nenhum fim. Naquele momento, você nunca imaginou as conseqüências do que estava fazendo com 
seu corpo. Estava manchado pelo sangue sujo de Satanás. A fim de limpar isso, você sente vontade 
de se cortar e abrir-se para deixar essa impureza escoar para fora. Entretanto, você não pode se 
deixar morrer desse modo. Portanto, você precisa fazer certas condições para limpar isto. Mãos e 
corpos utilizados por Satanás deveriam ser jogados fora. Como você pode se tornar recriado pelo 
amor de Deus? Certamente, tentando manter um relacionamento sujo está fora de questão. Contudo, 
vocês já adquiriram este tipo de coração?  

De certo modo, Eva teria se tornado a futura esposa de Deus. Este é o motivo pelo qual se Adão 
tivesse se tornado uma unidade com Deus, e o espírito de Deus tivesse habitado nele, então Adão 
seria a encarnação do próprio Deus. Portanto, para Deus, sua esposa foi violada por Satanás. Nós 
não subjugamos aquele que feriu Deus. Por isso Deus tem perseverado com uma esperança de 
restaurar Seu ideal de criação em meio à profunda tristeza. Quando pensa sobre isso, você não pode 
apenas usurpar a esposa de Deus para seu próprio benefício e ter filhos que não se preocupam nem 
um pouco com o Pai Celeste. Mas esta é a realidade do mundo decaído de hoje, e o atual 
relacionamento entre Satanás e Deus. Visto a partir dessa perspectiva, Satanás é tanto nosso inimigo 
como também inimigo de Deus. Vocês vêm do mundo decaído. Portanto, se você decide seguir o 
caminho da restauração, é melhor finalizá-la rapidamente. "O que quer que aconteça, eu quero 
chegar ao topo". Com tal desejo ardente você deve estar determinado a encontrar seu ser original.  

Buscar o coração de Deus 

Aqueles que jejuaram por uma semana, levantem suas mãos. Alguém que nunca tenha 
experimentado o jejum não pode entender o sentimento dos três minutos antes da meia noite do 
sétimo dia, mesmo se alguém explicar isto escrevendo centenas de livros. Escrever e explicar como 
é o sabor do mel não é o mesmo que saboreá-lo, portanto, se uma pessoa quer acreditar no caminho 
da cruz, é melhor experimentar o caminho da cruz substancialmente. Uma pessoa que não entenda o 
coração de Deus deve colocar-se em uma posição de descobri-lo. Uma pessoa deve perseverar 
através de qualquer dificuldade em busca do coração de Deus. O fato de que somos os descendentes 
de homens decaídos, cujos corações estão separados do coração de Deus, é intolerável para Deus. 
Além disso, criar alguma teoria centrada no homem ou falar sobre algum padrão recíproco 
autocentrado e etc. está fora de questão.  

O que estamos ensinando no Princípio é a realidade de coração. Nosso padrão de coração está além 
daquele de nossos antepassados no mundo decaído. Portanto, se vocês cometem a queda de novo 
após entenderem isto, sua situação será mais terrível do que a de Satanás, que caiu no nível de 
perfeição do estágio de crescimento. Até mesmo Satanás amaldiçoará aqueles que fazem isso. Então 
como estas pessoas podem encontrar salvação? Vocês devem entender que esse é um destino 
temeroso. Cometer a queda após entender o Princípio resulta na repetição do amor decaído na 
presença dos Verdadeiros Pais e do Pai Celeste.  

A queda de nossos antepassados ocorreu em um momento quando a nova história sob os 
Verdadeiros Pais e o Pai Celestial não havia começado ainda. Mas cair agora quando estamos além 
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do entendimento limitado da história do passado é muito mais sério; por isso, se fazem isso, vocês 
são piores do que Satanás.  

Estou certo de que esta é a primeira vez que vocês entenderam este assunto claramente, não é? 
Portanto, mulheres, especialmente as mulheres, devem ser muito cuidadosas. Mulheres fiéis na 
Igreja de Unificação estão se levantando na posição de Eva antes da queda. Quanto mais pura é sua 
fé, mais homens virão atrás de vocês. Estes homens querem ver vocês com tanta intensidade que 
não podem dormir – tal é sua ansiedade. No caso dos homens também, se eles têm uma fé pura, as 
mulheres no mundo secular se tornam atraídas por eles. Esta é exatamente a mesma situação como 
quando Satanás teve um ardente desejo por Eva, e quando Eva decaída tentou Adão.  

Quando experimentam estas coisas, vocês entendem substancialmente que este Princípio é a 
verdade eterna.  Do contrário, o Princípio não tem valor. Vocês devem superar todas as tentações 
até o fim. Uma vez que ouçam esta verdade, podem entender que tipo de padrão é o nosso. Vocês 
podem pensar, "Agora que o Pai veio, podemos ser abençoados. Preparemo-nos. Porque o Pai é 
uma pessoa que pode entender as situações humanas muito bem, estou certo que ele ignorará meus 
erros". Vocês podem pensar desta maneira, mas isso não me obriga a fazê-lo.  

A Bíblia diz que uma mulher que tem um bebê é infeliz. Como aqueles que têm um relacionamento 
inseparável com seus esposos, filhos ou parentes podem chegar a essa situação? A fim de livrar as 
pessoas de tal confinamento, Deus permite a expansão da democracia e o liberalismo. É comum a 
prática do divórcio pelas pessoas atualmente; os filhos não hesitam em se opor aos seus pais; eles 
nem mesmo apreciam o trabalho duro de seus pais. É claro, Deus não gosta de ver estas coisas 
ocorrendo, mas se isto permite que as pessoas respondam mais livremente ao propósito maior da 
vontade de Deus sem restrições, então estas ações podem ser justificadas.  

Confessando tudo 

Para ser abençoado, você deve pagar indenização. Se você tem alguma coisa manchada no passado, 
deve lavá-la agora. Mas você não pode fazer isso por seu próprio poder. Você necessita de 
assistência. A fim de obter ajuda de um advogado, você tem que confessar toda a situação, em 
detalhes, incluindo o que quer que tenha no fundo de seu coração. Se você faz isso, um advogado o 
defenderá se colocando na posição como se fosse você mesmo. Do contrário, você não pode ser 
salvo. Da mesma forma, eu posso me tornar um advogado que intercede por você. Portanto, mesmo 
se não quiser falar, você deve me confessar todos os segredos, até mesmo as coisas que ninguém 
mais sabe.  

Vocês dizem que têm muitas coisas em seu interior que não gostam? Eu não gosto de nenhuma 
delas mais do que vocês. Falando com exatidão, minha missão não é tratar com este tipo de assunto. 
Mas eu devo aceitar esta posição a fim de dar a Bênção. Vocês estão manchados; entretanto, vocês 
podem ser abençoados apenas quando tal condição é feita para suas manchas serem apagadas e 
vocês se tornem claros. Do contrário, sendo que estão totalmente no caos, vocês não estão 
qualificados para receber qualquer coisa como a Bênção. Isso não é verdade? Americanos de olhos 
azuis ou africanos de pele escura – todas as pessoas são a mesma coisa. Se elas não seguem através 
deste processo, eu não os reconhecerei.  

Eu estou ciente de muitas coisas – o mundo espiritual vem até mim e me diz para ouvi-los. 
Ouvindo-os revelar coisas problemáticas, todas elas são sobre abusos de dinheiro ou o 
relacionamento entre homens e mulheres. Eu entendo tudo, e não quero ouvir aquele tipo de coisas, 
mas eles querem que eu resolva estes problemas de todas as maneiras. Assim, coisas que estavam 
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escondidas na escuridão agora estão expostas à luz do sol. Isto significa que o campo de Satanás 
está sendo quebrado em pedaços. Portanto, o padrão de partida para um novo mundo pode ser 
estabelecido. No Japão também, problemas entre homens e mulheres estão saindo pouco a pouco 
como resultado dos rumores sobre a Bênção. Se eles fizeram promessas egoístas, eu sei disso. 
Embora eles não queiram ser expostos, de qualquer maneira terão que me confessar. Aqueles que 
buscam um ao outro mais do que apenas como irmão e irmã estão na mesma posição de Satanás. 
Nunca se permitam fazer esse tipo de coisa. Se vocês têm mesmo que um pouco desta tendência, 
devem cortar isto.  

Até agora, eu tenho assumido a responsabilidade e carregado seu fardo para que vocês pudessem 
estabelecer condições de indenização por sua Bênção, para edificar uma família verdadeira. Embora 
eu tenha completado esta responsabilidade, se vocês violam a Lei Celestial, é uma coisa terrível que 
afetará dezenas de gerações de seus descendentes. Se qualquer um de vocês que entende o cerne do 
Princípio referente à queda decide se casar por sua própria conta e tem filhos, quem pode assumir 
responsabilidade por você ter quebrado o padrão do Princípio? Nem mesmo Deus assume esta 
responsabilidade.  

No Velho Testamento, eles matavam aqueles que cometiam o pecado de fornicação e adultério 
apedrejando-os. Há alguma coisa que podemos fazer para aqueles que são piores do que isto? Quem 
paga indenização afinal de contas? Você mesmo deve absolutamente fazê-lo. O homem perdeu a 
habilidade de ter domínio por causa da queda. Portanto, não importa, quanto os outros dêem 
advertência, vocês devem decidir o que é verdadeiro e fazê-lo. Qualquer que seja o caminho que os 
outros possam seguir, vocês devem estar ocupados em seguir seus próprios caminhos. Vocês não 
têm tempo para se distraírem com o que eles estão tagarelando ao seu lado. Desta forma, vocês 
devem sempre se sentir pressionados pela urgência do trabalho de restauração. Vocês não têm 
tempo para dormir de noite. Vocês não têm tempo para fazer as refeições sentados em uma cadeira. 
Vocês devem ser pessoas que tenham tal coração intenso de restauração.  

Sendo que Deus tem perseverado até agora, aguardando reverter a história de 6.000 anos, vocês não 
têm qualificação para estarem diante de Deus a menos que paguem indenização no primeiro período 
de sete anos. Como vocês podem reduzir a história de 6.000 anos em sete anos e indenizá-la, e 
como podem herdar isto do fundo do coração? Acham que este é um trabalho fácil? Restauração é 
um curso muito longo, o qual não pode terminar mesmo se vocês fazem seu melhor desde os dias de 
sua juventude. Por isso devem estudar intensamente e fazer tudo em seu poder para realizar sua 
responsabilidade.  

Vocês não podem imaginar quanta indenização eu paguei para alcançar este ponto. Eu tenho sido 
tão sério. Prisão não é problema, tortura não é problema, ser decapitado não é o problema. Eu tenho 
trabalhado silenciosamente por muitos anos com o risco de minha vida, ansiando pelo tempo 
quando eu pudesse esclarecer tudo de uma vez. Minha seriedade inspirou Deus, e Deus não podia, 
mas Ele simpatizou comigo. Portanto, mesmo que eu fique em silêncio, médiuns no mundo estarão 
começando a trabalhar em meu benefício. Eles estão mobilizando o mundo espiritual para o sucesso 
em todos os cantos do mundo.  

Nossos matrimônios em massa 

Agora, pensemos sobre a cerimônia de matrimônio. Temos lidado com a história de indenização. 
Porque fazemos casamentos em massa? Vocês querem saber?  
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Se a Bênção tivesse ocorrido no Jardim do Éden, esse teria sido o maior evento no cosmos. No caso 
de Jesus também, ele teria celebrado um casamento para toda a nação de Israel. Temos o casamento 
em massa a fim de indenizar de acordo com o Princípio, o que não pôde ser alcançado no nível 
cósmico no Jardim do Éden. Portanto, no momento da Bênção dos 430 Casais, o casamento foi 
notícia sensacional ao redor do mundo. Ele causou controvérsia em todo lugar. Por isso, era como 
se tivéssemos efetuando a cerimônia de casamento em nível mundial. As cerimônias de casamento 
de Deus devem ser dessa maneira. Se permitimos que todas as pessoas de Seul vejam nossa Bênção, 
é o mesmo como se convidássemos dez milhões de pessoas.  

A cerimônia de casamento da Igreja de Unificação tem certas condições. Cerimônias de matrimônio 
até agora eram autocentradas, mas devemos indenizar isto através de cerimônias públicas que 
tragam alegria para Deus. Nos ritos de nosso casamento, cada parte da cerimônia também é uma 
específica condição de indenização em benefício da restauração. Isto é necessário por causa do 
Princípio. O Princípio explica claramente que nossa Bênção deve suplantar o padrão de noivo e 
noiva que Jesus não pôde cumprir, e nossa Bênção apaga o ressentimento do Céu a cerca da queda. 
Vocês conhecem uma condição de indenização que eu descobri? É a doação de indenização. É uma 
condição de dar uma doação que você obteve derramando seu suor, e esta não é dada em uma única 
vez, mas durante quatro anos. Vocês podem imaginar como eu pude determinar tal condição? Meu 
entendimento deve ser um mistério para vocês.  

Se Deus desse a solução, ela não poderia se tornar uma condição de indenização. A história de 
6.000 anos foi prolongada porque Adão não conheceu o que ele estava destinado a conhecer, e o 
que ele estava destinado a resolver por si mesmo. Por isso, eu tive que pensar por mim mesmo. É 
um sucesso cósmico e histórico que eu elucidei o tema de indenização durante o tempo de minha 
vida, e que estabeleci o padrão da história e a conduzi. Portanto, eu sou o vencedor. Santos que 
foram para o mundo espiritual, Jesus, Confúcio e muitos outros – todos eles vieram a me admirar. 
Por causa disto, o mundo espiritual se tornará unificado.  

O inferno também será liberado. Verdadeiramente, tudo isto ocorrerá. Vocês não podem acreditar 
nisto, por isso vão até o mais famoso médium no Japão e perguntem sobre o Reverendo Moon; 
vocês entenderão claramente. A organização no mundo espiritual que nos apóia está conectada com 
a terra. Deste modo, quando uma, duas, três nações venham exaltar a Deus, o mundo será 
restaurado nessa base. Tendo este tipo de esperança, marchamos adiante.  

Também quando são abençoados em matrimônio, vocês têm o período de 40 dias de separação 
como uma condição de indenização. Vocês devem fazer isto como indenização não apenas no nível 
de ressurreição espiritual de Jesus, mas para o propósito de entrar na esfera de ressurreição na vida 
substancial enquanto ainda na terra.  

Vocês devem atravessar certo curso de restauração antes de serem capazes de se amarem na posição 
de esposo e esposa. A fim de obter a vitória sobre tão difícil caminho de indenização, de agora em 
diante vocês nunca devem pensar sobre ter um relacionamento egocêntrico com alguém do sexo 
oposto, nem deveriam despertar tais pensamentos ou iniciar tal conversa. A Bênção sempre envolve 
certa indenização. Não há qualquer questão sobre isto. Referente à indenização, não há nenhuma 
sala para clemência. Portanto, a Igreja de Unificação é um lugar temeroso, Isto não é uma ameaça, 
mas a conclusão do Princípio.  

Dentro da realidade do Princípio, não pode haver qualquer sinal de tolerância para com o pecado. A 
dor de Deus não pode ser eliminada a menos que superemos o pecado. E se o superarmos, Satanás 
não poderá mais nos acusar. Portanto, eu teria o direito, se fosse minha escolha, de golpear Satanás 
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com os mesmos meios os quais Satanás utilizou contra o Bem. Se eu escolher a mesma estratégia 
pela qual Stalin purgou seu país da religião, e se eu decidisse amaldiçoar um terço do universo – 
bem, eu tenho as qualificações para fazer assim, mas esta não é a nossa maneira. Não obstante, o 
ponto chave é que cada pessoa é responsável por sua própria restauração através de indenização. 
Esta é a Igreja de Unificação.  
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Capítulo 3  
O que deveríamos fazer em nosso tempo de vida 
27 de setembro de 1970--Seul, Coréia 

Há muitas pessoas entre vocês que estão reunidos aqui hoje que são diferentes em idade – alguns 
estão com seus 30 e 40 anos, e outros com seus 60 anos. Você não deveria estar relutante em 
envelhecer. Não deve perder sua esperança nem mesmo se a vida que viveu até agora não alcançou 
o nível de seu ideal. Ao invés, deve refletir sobre sua vida inteira a fim de fazer mais esforços e 
preparação para se oferecer em benefício da raça, da nação e do mundo.  

Os jovens que estão com 20 ou 30 anos têm grande esperança pelo futuro da nação e pelo benefício 
da história da raça humana. Entretanto, ter esperança por si só não é suficiente; o ponto é que você 
não deve ser controlado pelo ambiente, mas ao invés deve controlá-lo. Você deveria influenciar o 
ambiente, consolar as pessoas solitárias, dar poder aos impotentes, e mostrar esperança com o 
futuro. Portanto, você deve pensar profundamente sobre que tipo de vida deve conduzir.  

Se os membros da Igreja de Unificação estão determinados com a missão celestial de se oferecerem 
em benefício do mundo, que tipo de vida deveríamos viver? Este é um problema sério.  

Neste ponto, você deveria se tornar uma pessoa que pode ressuscitar a história. Pensemos sobre 
nossos antepassados que viveram suas vidas neste país e morreram. Vocês acham que eles 
desejavam que seu país fosse um país fraco? Não, certamente eles esperavam que esta nação fosse a 
mais forte e mais próspera. Se esse é o caso, então quando podemos realizar o ideal na terra pelo 
qual nossos antepassados ansiavam? Devemos criar condições na terra pelas quais podemos realizar 
a esperança deles.  

Deste modo, devemos dar estimulação de esperança para a nação e firmar a subjetividade. Mas se já 
nos tornamos tal pessoa ou não é um problema sério.  

Você deve pensar, "Eu devo ter sucesso. Eu devo ao menos ter sucesso em minha área". 
Necessitamos estar confiantes, harmonizando com nosso ambiente. Olhando para a situação atual a 
partir deste ponto de vista, que tipo de estratégia deveríamos desenvolver? Este é outro problema. 
Deveríamos assumir uma estratégia convencional? Deveríamos começar esta batalha espiritual 
declarando: "Temos número e poder suficiente assim deixe-nos lutar?" Podemos ter tal atitude neste 
momento? Contudo não atingimos ainda este nível. 

Então, qual estratégia deveríamos adotar? Há somente uma estratégia para realizar nossa meta. É o 
ataque surpresa.  

Então, quando deveríamos fazer isso? Deveríamos atacar em plena luz do dia? Ninguém faria isso. 
Realmente, é natural fazer isto à meia noite. Há vários tipos de meia noite. Se há noites silenciosas e 
noites tempestuosas, então deveríamos conduzir nossa operação em uma meia noite tempestuosa, 
pois todos a detestam e ninguém quer se mover. Tal caminho não é um caminho simples. Ao invés, 
é um caminho que requer que escalemos ao cume de uma montanha em um passo. Este é um 
caminho espinhoso. É escalando o caminho mais íngreme que determinamos nossa vida e morte. 
Ninguém à exceção de um comando poderia ter sucesso em tal caminho. Então quem pode se tornar 
tal força de ataque especial hoje neste país? Não há ninguém, exceto os membros da Igreja de 
Unificação.  
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Convicção para morrer pela causa 

Que tipo de atitude espiritual deveríamos ter a fim de seguir adiante neste caminho? Podemos 
morrer no curso do ataque ao campo inimigo. Este convicção é boa. Então certamente seremos 
ressuscitados se morrermos. Devemos encarar a situação com tal atitude confiante.  

Não podemos cumprir uma missão perigosa sem uma atitude tão firme. É imperativo ter fé absoluta. 
Devemos perseverar tendo fé até o fim. Devemos marchar em frente por todo este caminho com 
esperança, não importando quão longo ele possa ser. No caso de não podermos realizar esta missão 
em nossa geração, devemos deixar uma vontade e inspirar nossos descendentes para cumpri-la. 
Nossa missão é realizar o comando do céu, o qual tem sido deixado incompleto.  

A partir deste ponto de vista, o caminho que o membro da Unificação deve caminhar nunca será 
algo simples. Você deve estar ciente de nosso destino, o qual é obter vitória através de incríveis 
milagres que ninguém pode imaginar. Assim deveríamos refletir sobre nossa vida e sermos críticos 
sobre ela.  

Ou vocês estão conduzindo a Igreja de Unificação ou estão seguindo seus líderes. Devemos viver 
por esta nobre causa e morrer por ela. Devemos concentrar todos os nossos esforços. Sabemos 
muito bem que muitos sacrifícios foram feitos ao trilhar este caminho, mas devemos lutar até a 
última pessoa.  

Digamos que todos nós nos tornemos um sacrifício e a última pessoa está para morrer. O que ela 
deveria fazer nesse momento? Ela não deveria morrer com o inimigo, mas com o Pai Celeste. Este 
tipo de pessoa é um homem sábio. Jesus viveu tal vida. Jesus trilhou sua vida com o Pai Celeste em 
todas as circunstâncias.  

Este tipo de caminho é o único pelo qual podemos implantar profundamente a tradição celeste no 
mundo satânico e assim permitir a eles herdarem nossas realizações históricas. Tudo está contido na 
atitude de Jesus quando ele morreu dizendo, "Não faça a minha vontade, mas a Sua vontade". 
Portanto, devemos trilhar um caminho para firmar este padrão. Este deve ser o caminho mais 
correto.  

Porque Jesus trilhou tal caminho, seu ideal tem sido perseguido por toda a história e tem 
profundamente influenciado o mundo de hoje. Porque Jesus fez isso, então o cristianismo não pôde 
fazer outra coisa, mas se desenvolver como uma religião mundial. Tal religião nunca pereceria. 
Devemos claramente entender que este caminho religioso é o único caminho que cria a base para a 
vitória e estabelece firmemente os laços de tradição. Nossa igreja foi estabelecida para o benefício 
do mundo. Ela foi estabelecida com o propósito de suportar os problemas do mundo, os quais são 
um fardo realmente pesado.  

O Paralelo 38 divide este país. Mas se há um problema maior do que o Paralelo 38 devemos estar 
determinados a resolvê-lo. O tema mais sério em nosso país não é o Paralelo 38, e vocês nunca 
devem esquecer que o problema do Paralelo 38 entre nós e a China e a União Soviética ainda 
permanece. O Paralelo 38 na Coréia foi criado como um tipo de treinamento preparatório a fim de 
remover os Paralelos 38 com a China e a União Soviética no futuro. Se pudermos resolver o 
Paralelo 38 neste país, e se pudermos resolver o segundo e terceiro Paralelo 38 em nível mundial, 
seremos capazes de ter subjetividade sobre o novo mundo e seremos capazes de oferecer uma 
direção clara para ele. Desta forma podemos reunir o poder para completamente romper o 
comunismo em nível mundial.  
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O comunismo tem invadido outras nações em nível mundial até hoje utilizando táticas de 
camuflagem. Devemos claramente saber que o que está por trás desta força é Satanás. O 
comunismo formou seu sistema de atividades centradas no mal. Este é certamente o trabalho de 
Satanás. Somos capazes de obter a vitória contra este Satanás? Esta é a questão.  

Devemos saber claramente quão importante é contribuir com o mundo, com a história e o cosmos, 
ao invés de ter sucesso para nós mesmos como um indivíduo ou uma nação. Todas as pessoas são 
iguais no sentido de que todas vivem suas vidas se alimentando, mas o problema repousa em que 
tipo de vida estamos vivendo. A coisa importante a considerar é o que iremos deixar para a 
posteridade no final de nossa vida. E se deixamos alguma coisa, isto não deve ser apenas em 
benefício de uma nação. Devemos deixar algo baseado na tradição de Unificação, e isto deve ser em 
nível mundial. Isto deve ser algo que toda a raça humana de 30 bilhões dariam as boas vindas de 
braços abertos.  

Os Comunistas começaram a se preocupar 

Atualmente, até mesmo os comunistas estão muito cientes de nossa determinação. Eles estão 
começando a ficar ansiosos. De acordo com o grau de sua ansiedade, eles planejam sua segunda e 
terceira estratégia. Entretanto, nunca deveríamos ser derrotados. Com o objetivo de vencer, 
devemos ser superiores em todos os pontos desde o primeiro até o último obtendo nosso poder a 
partir de Deus. Se pudermos fazer assim, a solução será bem simples.  

Porque as coisas na realidade não são cumpridas tão simplesmente, isto indica que nossa estratégia 
deve ser de que podemos obter vitória mesmo se estamos derrotados. Como é possível vencer 
quando estamos derrotados? Esta é a estratégia do Pai Celeste.  

Vendo a partir do ponto de vista histórico, as pessoas boas sempre têm sido atacadas. Olhem para os 
santos. Se olharmos somente esse ponto, eles parecem pessoas derrotadas. Entretanto, os santos 
nunca foram derrotados; eles sempre obtiveram a vitória final. Esta é a estratégia do céu. Jesus 
utilizou a mesma estratégia. Deste modo, o caminho que trilharemos nunca poderá ser um caminho 
simples. Trilhamos o caminho que está cheio de dor e sofrimento. Uma pessoa que tenta trilhar um 
caminho fácil é com certeza um traidor do céu.  

Em nossa Igreja de Unificação, aqueles que trabalham para seu próprio benefício desaparecerão 
todos. Se as pessoas trabalham silenciosamente pelo benefício da nação e do mundo, e se as outras 
pessoas estão observando-as ou não, elas se tornam profundamente estimuladas sem precisar 
prometer-me em palavras. Portanto, também na oração, é mais importante orar em um local que 
ninguém sabe, e fazer sinceramente seu melhor. Este tipo de pessoa é aquela que fica até o fim. Tal 
pessoa se torna um tesouro no coração de Deus.  

A Igreja de Unificação está fazendo um esforço desesperado para criar tal pessoa. Estamos fazendo 
tal esforço a fim de criar uma qualidade de fé que pode representar dezenas de milhões de pessoas. 
Podemos liberar o céu somente quando praticarmos este tipo de vida.  

Uma pessoa que escala ao topo da montanha para derramar lágrimas e gritar em benefício do céu é 
uma pessoa mais séria do que aquela que ora pela paz do mundo. Neste sentido a oração de Jesus no 
Getsêmane foi a mais séria, mais do que qualquer outra oração. Se há tal pessoa, mesmo que o céu 
não pudesse, ele a abraçaria e teria profunda consideração por essa pessoa. Devemos saber que este 
tipo de pessoa é o objeto de esperança para toda a raça humana. O céu opera sobre este tipo de 
pessoa. Alguém que vive em seu próprio benefício não pode conceder luz para os outros. Mas uma 
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pessoa que vive em benefício da nação, em benefício do mundo, e em benefício do céu é capaz de 
entrar na esfera de ressurreição. 

Somente uma coisa permanece para sempre e essa coisa é o céu. Aqueles que vivem pelo benefício 
do céu serão capazes de viver para sempre.  
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Capítulo 4  
Mudança de Linhagem de Sangue;                                                         
A Experiência Real de Salvação pelo Messias  
13 de outubro de 1970--Seul, Coréia.  

Qual é o propósito definitivo da providência de Deus? É a conclusão da salvação, que significa 
completar a perfeição. Ninguém busca o estado incompleto nas coisas.  

Ao caírem, os seres humanos herdaram uma linhagem de sangue satânica. Quem é Satanás? Satanás 
é o inimigo do amor de Deus. Originalmente, Deus criou Adão com o objetivo de fazê-lo a 
manifestação substancial perfeita de Deus. Adão devia ser o corpo substancial de Deus. Somente 
Deus, o Criador, pode ter completo domínio sobre todas as coisas. Esse é o motivo pelo qual, a fim 
de se ter domínio é necessário ter conhecimento completo. Apenas Deus conhece completamente 
todas as coisas; portanto, o domínio completo somente é possível para Deus. Até mesmo Adão é um 
ser criado, e é impossível para um ser criado ter domínio completo sobre a criação. Portanto, Deus 
fez Adão à Sua imagem para que Ele pudesse viver diretamente em Adão. Em outras palavras, Deus 
pretendia colocar Adão na posição de ressoar com Deus e queria controlar o universo diretamente 
através dele.  

A Criação de Adão 

Como Deus poderia atuar através da forma de Adão? Deus criou todas as coisas com formas, mas o 
Deus invisível não tem qualquer forma. Em termos de grandeza, Deus é infinitamente grande, e em 
termos de pequenez, Deus é infinitamente pequeno. As coisas materiais, não importa que tipo de 
forma elas possam ter, não podem receber domínio direto de Deus. Portanto, no mundo criado das 
coisas materiais, Deus criou o homem, que tem personalidade ou espírito, para ser o mestre. Deus 
deve ter domínio não apenas sobre todas as coisas terrenas, mas também sobre o infinito mundo 
espiritual. Arcanjos e todos os outros seres espirituais são seres substanciais invisíveis. Uma certa 
forma central também é necessária a fim de ter domínio sobre o mundo substancial invisível. Então 
onde estava disponível essa forma? Era apenas através de Adão que Deus poderia ter tal forma. 
Deste modo, através da forma de Adão e Eva, Deus planejou ter domínio sobre ambos os mundos 
espiritual e físico, com Adão como o centro. Esse era o propósito de criação. Portanto, Deus deveria 
ter um relacionamento substancial com o ser substancial, Adão, a fim de ter domínio sobre todas as 
coisas.  

A perfeição de Adão representaria a perfeição do Hyung Sang de Deus [forma externa visível]. O 
corpo de Adão e sua personalidade ou espírito seria do mesmo tipo como o de Deus, que é o centro 
da realidade incorpórea. Sem uma forma, Deus não poderia ter domínio sobre o mundo da forma. 
Com essa idéia, Deus criou Adão.  

O segundo objetivo de Deus era atingir a perfeita unidade entre Ele mesmo e Adão. O que os une? 
O homem é a representação horizontal de Deus, o ser vertical. O ponto central de conexão entre eles, 
o qual é denominado amor, é o elo que conecta as pessoas com a eternidade. Os seres humanos que 
têm corpos físicos estão destinados a se unirem com Deus através de amor, e quando fazem isso, 
eles têm unidade com o amor infinito, desfrutando a maior felicidade. O mundo ideal ou o mundo 
de bondade está baseado sobre essa realidade de felicidade. Você observa este mundo sentindo total 
unidade com Deus.  
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A humanidade tem ansiado pelo mundo ideal da criação, um mundo de harmonia. Este desejo está 
centrado no amor. Portanto, a fim de realizá-lo, você deve viver em um ambiente de amor. Você 
deve sentir e experimentar amor por toda sua vida. É o propósito de Deus para o homem que ele se 
torne uma unidade com Deus através do amor. É através do amor que Deus e o homem podem estar 
unidos. Esse é o propósito de criação de Deus.  

Ressurreição de amor 

Deus queria que homens e mulheres tivessem o sentimento de amor um pelo outro. Ele queria que 
os seres humanos cumprissem perfeitamente o propósito de criação e experimentassem amor de 
uma maneira livre e natural. Essa é a razão pela qual Ele queria se unir com o homem centrado no 
amor. Entretanto, o homem tomou um curso oposto através da queda, e o ponto central para a 
conexão foi tomado pelo arcanjo. Como resultado, todo o universo se tornou uma massa de 
confusão. O ponto central, o amor, que deveria ter estado conectado com Deus, estava na realidade 
aprisionado por Satanás. A motivação para a conexão se tornou oposta à motivação de Deus. 
Portanto, no homem, o padrão da consciência e o padrão da carne estão opostos um ao outro. As 
pessoas estão se relacionando umas com as outras centradas no amor de Satanás, não no amor de 
Deus.  

Por essa razão, a humanidade tem sofrido por 6.000 anos bíblicos até agora a fim de ser liberada da 
escravidão do amor de Satanás. Deus tem sido impedido de entrar diretamente no interior da mente 
das pessoas para recuperar o ponto central necessário, por isso Ele teve que adotar um método 
indireto para penetrar na consciência humana. Por isso na história, Deus envia profetas, santos, e 
sábios, esperando que através deles o homem decaído pudesse receber Seu amor e verdade.  Essa 
tem sido a história de restauração até agora. A providência de Deus está centrada na recuperação do 
amor. Seu objetivo é restaurar as pessoas cuja consciência é habitada por Deus. Isto aspira pela 
unidade através do amor de Deus.  

Deus criou a esfera da nação escolhida de Israel e através de 4.000 anos de história bíblica, Ele 
conduziu o povo escolhido. Então Ele os ensinou a esperar pelo Messias, centrados em sua fé, o 
Judaísmo, que estava na posição de Abel para a nação de Israel. Juntos a nação e o Judaísmo 
deviam erigir a base de fé e a base de substância. Se a unidade em nível nacional tivesse sido feita, 
apoiada sobre a base de fé e a base de substância, então a base para o Messias teria sido 
naturalmente completada. Deus sofreu demasiadamente por 4.000 anos, esperando que a base fosse 
estabelecida. O povo escolhido de Israel também devia buscar a base nacional.  

Contudo, a partir do ponto de vista do Princípio, Deus teve que enviar Jesus para a terra quando o 
tempo havia chegado, mesmo sem a base ter sido completada. Se o Judaísmo e Israel tivessem se 
tornado uma unidade, Jesus poderia ter assumido a posição de Verdadeiros Pais porque ele teria se 
colocado sobre a base substancial para o Messias. Sendo que ele não pôde assumir a posição de 
Verdadeiros Pais, também não pôde realizar a mudança da linhagem de sangue centrada em um 
novo amor. Essa é a explicação do Princípio.  

A necessidade do Messias 

Então porque necessitamos de Messias? Qual é seu propósito? Ele vem para o propósito de salvação. 
A fim de ser salvo, o homem deve voltar para o ponto no qual nos conectamos com Deus. Como 
realizamos isso? As pessoas herdaram o sangue satânico e se tornaram seres substanciais que não 
têm nada a ver com a linhagem de sangue de Deus. Somos completamente opostos à realidade do 
amor de Deus, e isto deve ser indenizado. O pecado original humano deve ser removido; a linhagem 
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de sangue de Satanás deve ser mudada. Mas as pessoas decaídas não podem fazer isso por si 
mesmas; portanto, o Messias é necessário.  

Quem tem que fazer o trabalho de eliminar a linhagem de sangue satânica do profundo interior do 
homem, a qual foi herdada através de geração após geração? Se há alguém que pode fazer isso, são 
os Verdadeiros Pais. Os Verdadeiros Pais devem se tornar uma unidade com o amor de Deus, 
estabelecer um bom padrão recíproco com Ele, e amar o mundo como se este fosse deles. Do 
contrário, é absolutamente impossível remover a natureza decaída e o pecado original. Portanto, 
pais do mal e pais de bondade têm que lutar e competir uns com os outros pelo amor, mas o amor 
dos Verdadeiros Pais permanecerá. O amor Satânico será removido do ser humano; a linhagem de 
sangue será mudada.  

A maneira de Jesus 

Jesus queria estabelecer este padrão em seu tempo de vida. A fim de fazê-lo, ele proclamou no 
início de seus três anos de ministério público: 

'Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim; e quem ama o filho ou a filha 
mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, e não segue após mim, não é 
digno de mim'. (Mateus 10:37-38) 

O Messias é capaz de remover o sangue satânico, mas você deve obedecê-lo e segui-lo para que ele 
possa fazer isso.  

Todos devem carregar sua própria cruz. Se você não pode realizar este padrão, não pode ser salvo. 
Você deve estar disposto a enfrentar a própria morte. Estabelecendo esse padrão absoluto, sua má 
linhagem de sangue pode ser limpa. A fim de tê-la limpa, devemos trabalhar e fazer ações, não 
apenas falar sobre isto ou ter sentimentos sobre isto. Devemos fazer coisas fortes, tais como jejuar e 
orar, e assim atravessar a fronteira entre vida e morte.  

A primeira batalha para Jesus foi seguir através desta fronteira, estimando o amor de Deus mais do 
que sua própria vida física, e estabelecendo a condição na qual ele não poderia ser acusado. Ele teve 
que suportar terrível perseguição na família de José e jejuar por 40 dias. Embora ainda tivesse vida 
e sentimento em si mesmo, o incrível curso pelo qual ele foi o conduziu à beira da morte. Ele 
sempre teve que manter unidade com o amor de Deus em meio dessa batalha de vida e morte. Com 
total determinação de não deixar nada sem realizar, Jesus suportou esse sofrimento. Ele estabeleceu 
vitória em seu próprio nível individual, mas seu desafio era como conectar isto com toda a história 
humana e como reordenar todas as situações do passado e estabelecer uma base vitoriosa, 
resolvendo todas as falhas do passado, com o objetivo de se colocar como o Messias.  

Base de amor 

Onde é feita a mudança de linhagem de sangue? No nível individual, o homem tem que seguir além 
da fronteira de vida e morte. O indivíduo deve seguir através de situações de vida e morte pelo 
benefício de Deus e da dignidade futura do homem. Isso se torna o padrão de fé.  

Deus criou o homem com Seu ideal original de que o homem se uniria com Seu amor. O homem 
deve ansiar pelo amor de Deus, até mesmo esquecendo de sua própria vida. A menos que você sinta 
o coração com esse amor, não pode cruzar a barreira da morte. Portanto, uma religião perfeita não 
inicia a partir da afirmação, mas a partir da negação. É da negação completa! Devemos considerar a 
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vida em si mesma como algo de pequeno valor se queremos enfrentar Satanás. Isso é o que todos 
devem fazer a fim de viver uma vida de fé.  

Mas no caso de Jesus, não era suficiente se levantar no nível individual; ele também teve que fazê-
lo no nível da história. Para esse propósito ele teve que seguir através de todos os cursos da história 
a fim de reverter a direção da história. Nenhuma base vitoriosa do passado foi oferecida a ele. A 
história não pôde ser restaurada apenas através de sua vida de ministério público. Por 30 anos Jesus 
desenvolveu o padrão de coração público para estabelecer a base de amor centrada no coração de 
Deus no mundo. Ele trabalhou para restabelecer a base de amor perdida desde o tempo de Adão.  

Na história, o amor começou a partir de pais do mal. Por isso o curso deve ser revertido voltando 
para a família ideal original dos Verdadeiros Pais centrada em Deus. A fim de fazer isso, Deus 
escolheu determinados representantes na história, nos estágios de formação, crescimento e 
aperfeiçoamento, para representar a história e o mundo. A história tem que se desenvolver neste 
curso reverso.  

Ensinamento de Ressurreição 

O que significa essa história? Uma pessoa nasce através da introdução de uma semente do homem 
na mulher. Onde começa o caminho reverso? Está no ventre da mulher. A condição deve ser 
estabelecida para que a história seja revertida no ventre. Para a restauração estar completa, o ponto 
de início é a semente que existe no corpo de um homem. A condição a ser estabelecida é que a 
semente dentro de um homem deve estar unida ao amor de Deus. Sem estabelecer essa condição, a 
reversão completa da linhagem de sangue não pode ser estabelecida. Para a concepção de um filho 
puro, Deus trabalhou na história através de certas famílias.  

A religião deve compreender a forma de Deus. Esse é o motivo pelo qual uma religião em nível 
mundial deve ensinar a necessidade de renascimento. Por isso, o cristianismo se tornou uma religião 
mundial tanto em conceito como na realidade. Ela ensina que todos devem ser renascidos, tal como 
Jesus falou para Nicodemus: 

'Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus'. (João 3:3) 

A base de ressurreição não tinha sido entendida até agora. Você deve estabelecer a condição para 
herdar o coração da história; do contrário, o início e a motivação para a ressurreição não estão 
cumpridos. Você deve entender isso. 

Assim, para que a linhagem de sangue seja revertida, condições devem ser estabelecidas para que a 
semente que está para ser tornar um futuro filho entre na medula óssea de Adão e se conecte com o 
amor de Deus. Do contrário, você não pode nascer como um filho renovado de Deus. Este 
ensinamento está baseado na Bíblia, a qual é a palavra de Deus.  

Amor por Jesus 

Os cristãos sabem que Jesus é Senhor e que ele é a fonte de amor. Eles querem se unir com ele e 
receber esse amor. Mas eles não podem fazer isso simplesmente lendo a Bíblia. É somente quando 
eles anseiam e aguardam por Jesus que podem se tornar uma parte dele. Se eles estivessem 
verdadeiramente próximos de Jesus, então quando ele se sentisse triste, eles também se sentiriam 
tristes. As emoções ou sentimentos de um homem têm uma influência sobre a semente em sua carne. 
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Quando um homem se sente feliz, esse sentimento de felicidade afeta sua própria semente. Da 
mesma forma, quando ele se sente triste, esse sentimento de tristeza afeta sua semente.  

Então o que realmente significa acreditar em Jesus? Jesus é um homem. Ele era como o Adão 
original antes da queda. Além de tudo, Jesus é o pai espiritual. Sem estar unido com seu pai, você 
não pode ser renascido. O cristianismo é a única religião que ensina as pessoas a esperarem por 
Jesus e amá-lo e recepcioná-lo como uma noiva recebe seu noivo. Deveríamos querer penetrar em 
Jesus até mesmo na medula de seus ossos.  

Este ensinamento tem um profundo significado, que abrange duas dimensões. Porque todas as 
pessoas no mundo vieram das sementes de Adão, muitas pessoas estão ansiosas para voltarem para 
o Adão original. O Espírito Santo é o aspecto feminino de Deus que está nos incentivando a voltar 
para Jesus, o Adão não decaído. Assim, todos os cristãos devem se tornar parte da semente no corpo 
de Jesus a fim de se tornar seus filhos, renascidos através do Espírito Santo.  

Quantos cristãos têm cultivado esta fé? Eles nunca entenderam isto, e nem mesmo sonharam sobre 
isto. Pensou-se que apenas acreditando em Jesus incondicionalmente, alguém poderia entrar no 
Reino do Céu.  

Mas a partir do ponto de visto do Princípio, a restauração é muito mais difícil. Mesmo que as 
pessoas digam que querem voltar para Jesus, elas não podem apenas idolatrá-lo, mas realmente 
devem se tornar parte de sua carne e medula óssea. Pense sobre quão difícil tem sido para Deus 
realizar isto na história.  

Houve muitos reinos satânicos, legiões de inimigos bloqueando Deus de realizar Sua vontade. Deus 
não pôde derrotar toda a realidade satânica de uma vez, mas teve que fazer sacrifícios passo a passo, 
seguindo através de muitas lutas. Quantas pessoas têm fé ao limite de que realmente querem entrar 
na carne e no corpo de Jesus? Você não pode entrar no corpo de Jesus exceto através do coração e 
amor. Somente o amor pode nos conectar com Jesus, não a verdade ou a retidão. Antes da vida há 
amor. O homem nasce através do amor paternal. Sem esse amor não há nada que possa nos conectar 
com Deus, mas com amor isto é completamente possível. Amor vai além da história, transcendendo 
tempo e espaço.  

Porque lhes digo estas coisas tão claramente? Este é o tempo no curso de restauração quando você 
tem que dar o primeiro passo na direção de um novo mundo, centrado no coração de Deus. Portanto, 
este é um período muito importante, não apenas o período de mudar a linhagem de sangue, mas o 
tempo de mudar sua vida. Você deve dar os primeiros passos na base do entendimento claro; do 
contrário você será acusado por Satanás, que dirá, "Hei, de onde você veio?" Você deve ser capaz 
de dizer, "Eu vim do Jardim do Éden antes da queda, do próprio seio de Deus".  Você deve ser 
capaz de dar um testemunho, dizendo, "Por mim mesmo, eu não mereço estar aqui, mas por causa 
da aprovação da pessoa que se levantou aqui, eu estou posicionado aqui. O edifício foi construído 
por um arquiteto mundialmente famoso, mas a propriedade pode ser transferida". Se você falar para 
Satanás dessa forma, ele terá que se render.  

A forma do renascimento 

Temos que ir para Jesus e nos conectarmos com o amor de Deus, estabelecendo a condição de união 
com a carne e o sangue dos Verdadeiros Pais. Você deve seguir o caminho de amor de Jesus e do 
Espírito Santo, amando e ansiando uns aos outros. Do contrário você não pode ser renascido. O 
Espírito Santo está na posição de cônjuge de Jesus. O filho deve passar pelo amor dos pais 
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espirituais a fim de receber renascimento. Somente através do caminho do amor de masculino e 
feminino pode haver nascimento ou renascimento. Não há qualquer dúvida disso. Para esse 
propósito, você deve ser movido pelo Espírito Santo para sentir grande amor e afeição por Jesus. 
Este é o trabalho do Espírito Santo. Jesus é o noivo, e o Espírito Santo é a noiva. Através da 
experiência da alegre unidade, o amor original que foi perdido pode ser recuperado e a ressurreição 
é experimentada. Este é um assunto muito importante.  

Este tem sido o propósito de Deus por todo o curso da história; este é o motivo pelo qual Jesus 
carregou a cruz. Por causa da grande dificuldade da restauração, ela exigiu 6.000 anos; do contrário, 
ela teria exigido somente seis dias. O próprio homem tem procurado esta verdade para restaurar sua 
autoridade pessoal no mundo, baseado na autoconsciência. Do contrário, ele não poderia retornar 
para Deus.  

Vocês estão felizes de que um homem como o Verdadeiro Pai nasceu nesse mundo de desespero? 
Vocês podem pensar assim, mas eu não estou tão feliz. Eu sempre tenho estado lutado ao risco de 
minha vida; vocês não devem esquecer isso. Coisas difíceis neste mundo geralmente podem ser 
realizadas, se você apenas se esforça. Mas o que eu tenho feito nunca pode ser facilmente alcançado; 
isto não pode ser feito através do poder físico ou de violência. Isto deve ser feito de acordo com o 
Princípio, o qual é uma regra rígida.  

É muito difícil apontar para um objetivo de restauração sem se desviar do ponto central. 
Restauração é até mesmo mais difícil do que a criação original do céu e da terra. Eu estabeleci a 
condição de indenização para uma base interna a qual vocês nem mesmo sonharam; há uma 
realidade de paz agora a qual você pode alcançar sem nem mesmo estarem cientes disso. A este 
respeito, eu alcancei uma vitória universal sacrificando toda minha vida.  

A realidade de perfeição total não pode ser alcançada sem uma condição para restaurar Eva decaída. 
O Espírito Santo e Jesus devem dar o renascimento centrado no amor original. Para que Jesus 
nascesse, Deus em Sua providência preparou certa base histórica de coração. Essa providência deve 
envolver o ventre de uma mulher. Essa é a solução para os problemas da história que deve ser 
encontrada, e por isso deve haver uma luta, um confronto. Como resultado da queda, a história 
começou a partir deste confronto.  

Na família de Adão, Abel e Caim lutaram. Pela restauração Caim estava destinado a assumir a 
posição do irmão mais jovem. A menos que o irmão mais velho se torne o irmão mais jovem, não 
pode haver qualquer separação de Satanás. Por isso deve haver uma luta pela restauração. Esaú e 
Jacó tiverem que lutar desta forma. Eles tiveram sucesso em estabelecer a condição adequada de 
subjugação, mas essa luta começou quando eles eram adultos, especificamente após eles estarem 
com 30 ou 40 anos de idade. Deus necessitava ainda uma vitória anterior à fase adulta. Assim, a luta 
teve que começar desde o interior do ventre da mãe.  

Tamar 

Se você pode entender sobre Tamar, pode entender todo o Princípio. Com quem Tamar teve um 
relacionamento? Com seu sogro. Como um bebê nascido de tal relacionamento pôde herdar a 
linhagem de sangue de Israel?  

Realmente, a mãe do Rei Salomão foi Betsabá, originalmente a esposa de Urias antes do Rei Davi 
roubá-la. Então como o filho dessa união poderia se tornar o Rei Salomão? Betsabá estava na 
posição providencial de Eva no Jardim do Éden, antes da queda. Davi estava na posição de Adão, e 
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Urias estava na posição do arcanjo. O arcanjo seduziu a esposa de Adão com amor e roubou-a, 
fazendo-a cair. Um curso reverso é necessário a fim de indenizar isso; portanto uma pessoa na 
posição da esposa do arcanjo teve que ser restaurada para a posição de Eva. Por isso, o filho que 
nasceu nessa base reversa poderia nascer como um filho do amor celestial, um filho de glória. 
Salomão era tal filho de glória.  

A mulher chamada Tamar teve um relacionamento com seu sogro, Judá. De acordo com a lei 
daqueles dias, uma mulher que cometesse adultério seria apedrejada até a morte. O primeiro esposo 
de Tamar morreu, e então seu segundo esposo morreu também; mas ela sabia que Deus amava a 
linhagem de sangue de seu esposo. Ela sabia que tinha que proteger e continuar essa linhagem de 
sangue. Para Tamar, sua dignidade pessoal não era importante. Ela estava apenas focada em 
preservar a linhagem de sangue amada por Deus. Sendo que ela amava essa linhagem de sangue, ela 
estava em uma posição providencial e era capaz de estabelecer a condição adequada de coração. 
Com tal coração, ela teve um relacionamento com seu sogro. Dois foram concebidos. No momento 
de nascer, uma mão de bebê emergiu, mas foi recolhida. Os dois bebês lutavam, e o outro bebê 
realmente nasceu primeiro. Veja Gênesis 38:27-30. Isto representou que o irmão mais jovem obteve 
a vitória sobre o irmão mais velho no ventre, mesmo antes do nascimento. 

O padrão de vitória obtido no ventre de Tamar foi transmitido de geração a geração através da 
linhagem de Israel, os descendentes que acreditavam no Judaísmo. Porque eles tiveram que 
estabelecer uma base para o Messias em nível nacional? Porque já havia muitas nações no mundo, 
Deus tinha que estabelecer um padrão nacional com o qual pudesse tratar com elas. O lado de Deus 
tinha que estar na posição de Abel em nível nacional. Para esse propósito, Deus conduziu os 
Israelitas e os ajudou a desenvolver sua base vitoriosa em nível nacional.  

Maria 

Houve outra garota que considerou o significado histórico de suas ações mais importantes do que 
sua própria dignidade ou seu próprio ambiente social. Ela considerou a vontade de Deus como a 
mais elevada prioridade. Essa garota foi Maria. Maria conservou o padrão de vitória e Satanás não 
pôde acusá-la. Assim, na base estabelecida por Maria, Jesus foi concebido. Foi essa base vitoriosa 
que qualificou Jesus para nascer a partir de Deus. Sem ter vindo sobre tal base histórica, ninguém 
pode estar qualificado para ser o Messias.  

Por isso, Jesus disse, 'Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim'. 
(João 14:6) 

Porque ele nasceu a partir dessa única linhagem de sangue vitoriosa, ele pôde ser o filho unigênito e 
amado de Deus. Isto é lógico. Se você não acredita em Jesus, não pode voltar para Deus. Essa é a 
verdade absoluta, mas até agora, ninguém tem sido capaz de entender o verdadeiro significado disto. 
Há muitas religiões, mas apenas o cristianismo pode estar na posição absoluta de verdadeiro filho. 
Todas as outras religiões estão na posição de servos ou filhos adotados.  

Jesus 

Sendo que Jesus nasceu desta maneira, ele poderia estar em uma posição de ser acusado por Satanás? 
Não, ele não poderia. Portanto, tanto no céu como na terra, anjos foram mobilizados para dar as 
boas vindas e atendê-lo em seu nascimento. A partir de então, o novo mundo havia começado. 
Internamente, em nível de religião, o Judaísmo estava na posição do arcanjo, e externamente, em 
nível nacional, Pôncio Pilatos estava na posição de arcanjo. Se a família de Jesus tivesse o apoiado 
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completamente, e especialmente, se João Batista o tivesse seguido, então o Judaísmo teria se unido 
completamente com Jesus, pois João era conhecido como um profeta. Se todos eles tivessem 
cooperado e se o Judaísmo e a nação de Israel estivessem unidos com Jesus, então influenciar Roma 
não teria sido um problema. Se os seguidores de Jesus tivessem sido capazes de estabelecer uma 
nação, eles teriam influenciado toda a civilização Romana. Todo o mundo mediterrâneo teria se 
colocado sob a direção de Jesus. Se isso tivesse acontecido, a unificação de todo o mundo teria 
ocorrido.  

Jesus pretendia edificar o Reino do Céu na terra dessa forma, mas ele estava sem qualquer base para 
fazer isso. Como resultado, muitos sacrifícios tiveram que ser feitos durante os 2.000 anos de 
história, e agora chegou o tempo para o Senhor do Segundo Advento aparecer.  

O cristianismo de hoje está na posição do segundo Israel, mas ele não tem uma nação na terra. O 
povo judeu também teve que sofrer perseguição por 2.000 anos. O povo judeu deveria ter 
estabelecido uma nação centrada em Deus baseada em Jesus, mas eles não o fizeram. Por isso eles 
foram espalhados por todo o mundo e passaram por terrível perseguição. Parte de minha missão é 
resgatá-los. Sendo que Jesus foi abandonado pelos 12 apóstolos, o povo judeu agora tem que 
alcançar vitória através da confrontação com mais de 12 nações islâmicas do mundo.  

Jesus nasceu na nação de Israel, mas o cristianismo não pode reivindicar qualquer nação. Deus 
criou a terra, mas há ao menos uma nação que seja de Deus? Não. Tudo que foi edificado pelo 
primeiro Israel declinou, foi espalhado e perdido. Os judeus foram espalhados e conduzidos para 
longe. Os cristãos também têm que ser perseguidos.  

Há muitas esferas políticas e culturais, contudo não há ninguém que unifique os valores culturais na 
terra. O povo cristão foi perseguido por governantes e soberanias neste mundo porque não havia 
nenhuma lei para protegê-los. A religião se separou da política. Originalmente, entretanto, religião e 
política deveriam estar unidas. A separação entre religião e política se tornou necessária a fim de 
proteger a religião. Agora há muitos problemas complicados para serem resolvidos.  

Deus quer plantar Suas pegadas na terra. Não importa quão vasto seja o universo, um ponto inicial é 
essencial. Portanto, Ele deve iniciar a partir de algum ponto, e agora é o momento para começar. 
Esse é o motivo pelo qual eu selecionei e abençoei os Campos Sagrados, onde vamos orar e fazer 
ofertas.  

Deus criou a terra através de Sua autoridade absoluta. Pensemos sobre retornar à origem. Este 
mundo devia ser estabelecido no nome de Deus e dos Verdadeiros Pais; por isso todas as coisas 
começavam a partir de Adão e Eva, que deveriam ser os Verdadeiros Pais originais e estarem 
unidos com Deus. Eles deviam ter autoridade sobre o arcanjo e viver para sempre em alegria. 
Portanto, devemos nos tornar uma unidade, centrados nos Verdadeiros Pais.  

Vocês devem se registrar como um cidadão de uma nação restaurada centrada em Deus, mas vocês 
não têm tal nação. Não há nenhuma base sobre a qual vocês possam se declarar claramente contra o 
mundo satânico que está em seu próprio país. Vocês devem entender isso. Vocês estão destinados a 
serem registrados como os cidadãos do Céu. Essa soberania pode ser tanto grande como pequena, 
mas mesmo sendo grande como a América ou muito pequena, a autoridade de um voto é a mesma.  
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Israelitas sem uma nação 

Os membros da Igreja de Unificação são como os israelitas; este é um povo escolhido sem uma 
nação. Portanto, eles têm que sofrer: mas não importando o que, eles devem superar e ocupar a 
nação original. Devemos estabelecer uma nação sob a soberania de Deus; para esse propósito temos 
atravessado o curso de sofrimento.  

Qual é nossa esperança? Nossa esperança está em algum dia restaurar a soberania de Deus e edificar 
uma nação da qual possamos estar orgulhosos e nos registrarmos como cidadãos dessa nação. Quão 
breve podemos alcançar isto? Devemos verter tudo que temos na realização desse propósito; esse é 
o Princípio. Quando nos registramos como cidadãos, queremos oferecer tudo que temos para a 
nação. Nossa posição estará determinada pela ordem de registro. Aqueles que se registram primeiro 
estarão na posição dos primeiros antepassados; aqueles que se registram em segundo estarão na 
posição dos segundos antepassados, e assim por diante. Eles virão a estabelecer a autoridade nessa 
nação soberana restaurada.  

Então como seria um cidadão dessa nação? O povo japonês se tornaria esses cidadãos? O povo 
americano se tornaria esses cidadãos? Você tem que auxiliar a desenvolver a Igreja de Unificação. 
O Japão está designado como a nação Eva, mas o Japão não pode se tornar uma nação Eva sem 
fazer nada. Tudo deve se tornar unido com um espírito patriótico a fim de prosperar. Se esse tipo de 
base tivesse sido estabelecida no tempo de Jesus, então Jesus teria morrido? Se Jesus tivesse vindo 
na base que agora temos na Igreja de Unificação, ele nunca teria sido crucificado.  

Senhor do Segundo Advento 

Tragicamente, Jesus morreu uma morte miserável. A semente no interior da medula óssea de Jesus 
estava conectada espiritualmente com Deus e produziu salvação espiritual, mas a partir do ponto de 
vista do Princípio Jesus deve vir novamente para realizar sua missão. O Messias deve 
absolutamente voltar de novo para este mundo. A base do cristianismo mundial foi estabelecida 
para esse propósito. Deus tem trabalhado através da história e agora Ele está preparando o mundo 
democrático para estar na posição superior na luta contra o mundo comunista.  

Dentro da realidade democrática, o cristianismo se levanta na posição espiritual de segundo Israel 
no nível mundial. Esse é o ponto de vista do Princípio. Centrando-se na base mundial do 
cristianismo e de outras religiões, incluindo o Judaísmo, a base de Deus está sendo feita.  

A base cristã veio através de três estágios. O primeiro foi o Catolicismo, mas o catolicismo não 
completou sua missão, assim o Protestantismo emergiu como o desenvolvimento no nível de 
crescimento. A partir do ponto de visto do Princípio, o catolicismo está relacionado a uma fé tipo 
Velho Testamento enquanto o Protestantismo é uma fé tipo Novo Testamento. Assim o 
Protestantismo insiste na importância das palavras da verdade. Qual é o propósito central destas 
palavras? É apontar para o Senhor da Segunda Vinda. Esse é o motivo pelo qual as palavras devem 
ser ensinadas em uma base mundial. Mas a substância da verdade tem que estar saturada com 
coração, do contrário ela não pode estar diante de Deus. Aqueles que ocupam a posição central 
dentro da tradição cristã neste tempo devem ter a verdade cristã, mas também o conteúdo de 
coração. Essa é a Igreja de Unificação.  
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Minha Missão 

A fim de que a Igreja de Unificação estabeleça a base em nível mundial, ela deve ser bem recebida 
pelo Protestantismo, que tem uma responsabilidade tipo Novo Testamento. Se o Protestantismo dá 
as boas vindas para a Igreja de Unificação e elas se unem, então a base é feita a partir do estágio de 
formação, para o estágio de crescimento e para o estágio de aperfeiçoamento. Se as igrejas cristãs se 
tornam unidas, isto seria como se Israel e o Judaísmo tivessem se unido em um país. Assim se o 
cristianismo se torna unido, os países democráticos naturalmente se tornariam unidos. Então o 
mundo pode se levantar na esfera de salvação.  

Quatorze anos após a Primeira Guerra Mundial o comunismo se tornou um problema. Porque 14 
anos? Se uma solução para um problema não é encontrada dentro de 14 anos, então haverá até 
maiores problemas e sete anos de luta. Se você olha para uma situação política do mundo a partir do 
ponto de vista do Princípio é muito interessante, mas eu não falarei sobre isto em detalhes.  

Por mim mesmo, eu tenho a missão de estabelecer a base de unidade com o Protestantismo, mas eu 
não pude fazer isto no passado. Ao invés, o Protestantismo se opôs a mim. A história humana 
começou com o irmão mais velho odiando o irmão mais novo. A fim de receber o irmão mais 
jovem, o irmão mais velho deve confiar em Deus e conhecê-lo no sentido verdadeiro. Se você 
continua agarrado aos ensinamentos tradicionais com os quais foi educado, será difícil para você 
aceitar uma nova expressão de verdade. Eu estava colocado na posição de ser oposto pelas igrejas, 
por isso eu estava em uma posição como a de Jesus, que foi perseguido pelos líderes religiosos. Eu 
me levantei na posição de herdar a missão de Jesus e tive que seguir o caminho de luta em benefício 
da retidão. Durante os últimos 20 anos eu tive que lutar para indenizar a história anterior de 2.000 
anos.  

Indo ao norte 

Onde eu poderia começar a pagar essa indenização? Isto não poderia ser feito na parte sul da Coréia; 
era necessário ir para o Norte. Ir para a Coréia do Norte significa ir para o quartel general de 
Satanás. Eu tive que ir para o mundo comunista, a realidade satânica em nível mundial, preparado 
para morrer. Era como o cristianismo tentando penetrar e converter Roma. Após os antigos cristãos 
terem sido perseguidos pelos líderes do Judaísmo, eles se espalharam por Roma e finalmente 
dominaram Roma após uma luta de 400 anos. O cristianismo estabeleceu a base horizontal para a 
liberdade em Roma.  

Da mesma forma, eu tive que ir para o Norte e lá lutar contra o comunismo. Eu estabeleci uma base 
e trouxe muitas pessoas para a verdade. Eu tive que seguir através de muitas dificuldades, tais como 
a vida na prisão. Quando eu estava aprisionado, eu sabia que meus discípulos não deviam ser como 
os discípulos de Jesus; eles não devem fugir de mim, não importa quão terrível fosse o governo 
comunista. Tinha que ser certo número de discípulos para isso ser determinado.  

Quando Jesus foi preso, o Reino do Céu na terra foi perdido. Portanto, eu tive que restaurar 
discípulos a partir de dentro da prisão e estabelecer a base para restaurar a missão de Jesus. A 
missão de Jesus não era apenas restaurar indivíduos; originalmente seus discípulos deveriam 
estabelecer suas próprias famílias, começando com os três apóstolos centrais. Por isso o propósito 
da vinda de Jesus não era apenas conseguir discípulos individuais. Os discípulos eram necessários a 
fim de indenizar as condições para a perfeição de Caim nas três idades, representando as três eras de 
arcanjos se opondo à providência de Deus.  
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A posição dos três discípulos 

Jesus estava na posição de Abel. Pedro, Tiago e João estavam na posição de Caim e estavam 
destinados a indenizar a falha de Caim, que não obedeceu a Deus. Se aqueles três discípulos 
tivessem oferecido suas vidas junto com Jesus, então Jesus não teria que morrer e ir para o mundo 
espiritual tão cedo; ele poderia ter continuado a trabalhar na terra junto com o Espírito Santo. Se 
isso tivesse ocorrido, então o cristianismo teria se espalhado para o mundo todo em 600 anos. Mas 
Jesus morreu. Se o esposo vai para o mundo espiritual, a noiva deve orar com extrema seriedade; do 
contrário ela não pode encontrar o noivo. Se Jesus não tivesse morrido na cruz e os discípulos 
tivessem se unido, então isto seria como Caim e Abel se unindo; juntos eles dariam as boas vindas 
para Deus. Eles poderiam ter estabelecido a base horizontal para Deus na terra.  

Jesus queria indenizar a dor de Deus, que teve muita aflição no momento em que Eva foi perdida. 
Jesus veio para restaurar essa situação, centrado em Maria, mas isto não foi realizado. Deus perdeu 
as mulheres de três gerações – avó, mãe e esposa. Se estas três gerações de mulheres não são 
restauradas, então não pode haver filhos que estejam verdadeiramente unidos como Caim e Abel 
sob os Verdadeiros Pais. Portanto, é necessário ter três mulheres nessa posição para pagar a 
indenização. Sem estabelecer a base horizontal da nação Eva, a restauração não é feita. Jesus teve 
que morrer porque essa condição não foi encontrada. O Japão também deve realizar essa condição, 
do contrário sua restauração não pode ser cumprida tão brevemente.  

Vinte anos atrás, eu voltei para o Sul com três mulheres e um jovem como discípulos, o jovem é o 
Reverendo Won Pil Kim. Naquele tempo eu fiz um novo início com a Igreja de Unificação. Os 
Princípios não é algo que simplesmente estão em nossa mente. Isto deve estar baseado na prática. 
Eu escapei da esfera comunista e iniciei novamente, estabelecendo uma base no Sul. Esse é o 
caminho através do qual a Igreja de Unificação começou e se desenvolveu.  

Sendo que Jesus foi oposto pelos líderes do Judaísmo, a Igreja de Unificação teve que seguir o 
mesmo caminho e atingir vitória. A restauração deve reverter as falhas do passado, por isso tivemos 
que estabelecer uma base familiar. As igrejas cristãs estabelecidas se opuseram a nós. Eu queria 
estabelecer a posição Abel dentro da esfera cristã. A Igreja de Unificação é a segunda a nascer; 
portanto ela está na posição de Abel. Abel cresceu, e agora ele tem uma base externa com a qual 
pode encontrar o irmão mais velho. A Igreja de Unificação está tentando se unir com o cristianismo 
estabelecido e restaurar a unidade fraternal de irmãos que perdemos há 20 anos atrás. Quando o 
irmão mais velho e o irmão mais jovem se tornam unidos, a família deles se torna unida 
naturalmente. Por isso, eu sofri muito para estabelecer a base individual de Abel.  

Eu tenho seguido o caminho de sacrifício e sofrimento. Tendo sucesso nesse processo e 
salvaguardando-o, temos que vir ao ponto onde seremos reconhecidos por nossa nação. Agora, não 
importa quanto o cristianismo estabelecido possa se opor a nós, estamos em uma posição superior. 
As igrejas coreanas cristãs estabelecidas estão na posição do Judaísmo de 2.000 anos atrás, e elas 
estão se voltando em um caminho positivo. Isto simboliza os israelitas centrados no Judaísmo se 
tornando unidos com Jesus.  

O governo coreano se tornou mais cooperativo do que antes, por isso estamos estendendo nossas 
mãos em amizade. O Movimento de Unificação deve promover as atividades da Vitória Sobre o 
Comunismo (Victory Over Communism (VOC)). A Coréia deve fazer o trabalho de VOC. A nação 
coreana deve ser unida ao nosso movimento desta maneira; do contrário, não há forma para ela 
sobreviver.  
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A mudança da linhagem de sangue 

No curso de restauração eu comecei a partir da posição de servo de servos, como um mendigo na 
prisão. A restauração deve começar a partir da posição de mendigo ou prisioneiro. A partir da 
posição mais baixa e miserável temos que vir a este ponto. Até nossa posição alcançar o nível 
nacional eu não aparecerei oficialmente em lugares públicos.  

A partir do ponto de vista do Princípio, eu tive que primeiramente estabelecer a base nacional de 
indenização. Eu tenho que me tornar um homem de vitória, por isso, de agora em diante veremos a 
base horizontal em nível nacional. Essa base horizontal deve ser feita através do Japão; essa é a 
fórmula do Princípio.  

Muitos profetas e pioneiros no Japão fizeram sacrifícios no passado. Para que propósito eles 
fizeram isso? É claro que isto é necessário para estabelecer uma nação na posição masculina, mas 
seus sacrifícios foram para estabelecer uma nação Eva. A nação Eva deve estar cheia de gratidão 
por estar sofrendo em benefício da nação Adão. Essa é a tarefa histórica do Japão.  

Quem está qualificado para mudar sua linhagem de sangue? Ninguém pode fazer isso; você deve 
saber que a fim de fazer isto, eu tive que carregar a cruz do coração, uma incrível cruz. Mas agora 
que a base está estabelecida, você pode recebê-la sem muito sofrimento ou esforço. Vocês estão 
recebendo a Bênção, que significa que vocês estão recebendo o caminho para a nova linhagem de 
sangue. Vocês estão sobre a base de milhares de anos de sofrimento de Deus, como também sobre 
meu próprio sofrimento. Quando você se casou, se tornou enxertado; sendo enxertado você veio a 
ter uma linhagem de sangue diferente. Isto é o que eu tenho feito até agora.  

Muitas pessoas nasceram no passado e já foram para o mundo espiritual. Quanta diferença existe 
entre aquelas pessoas e nós? Há uma vasta diferença em termos de padrão de fé, semelhante à 
diferença entre céu e terra. Através da Bênção, foi dada para vocês a mais preciosa graça celestial, 
mas se a utilizam mal não há maneira para crescer; até mesmo Satanás reivindicará uma posição 
mais elevada do que vocês.  

Satanás se tornou Satanás no estágio de crescimento. No seu caso, se vocês caírem durante o estágio 
de aperfeiçoamento, Satanás lhes dirá, "Vocês devem se tornar meus servos". Assim é como 
Satanás irá julgá-los. Essa é a pior situação, pois é muito séria. Seu matrimônio não é apenas um 
matrimônio comum deste mundo. Longe disso. Ele é muito precioso, centrado no coração de céu e 
terra. Vocês devem aperfeiçoar seu coração dentro de sua família, centrados no amor de Deus, e 
devem aperfeiçoar sua personalidade com glória e alegria. Homem aperfeiçoado e mulher 
aperfeiçoada devem se unir para cumprir sua responsabilidade e seu propósito. No processo de 
cumprir esse propósito, tudo o que vocês fazem deve ser feito com gratidão. O mundo original teria 
sido o mundo do coração e de gratidão. Se vocês estão nessa base, não pode haver qualquer chance 
de falha.  

Aqueles entre nós que estão sobre a base de restauração são exigidos a seguir em frente para 
cumprir o propósito do mundo. Nos dias que virão vocês devem experimentar os sentimentos de 
Deus e o coração que Deus tinha antes da criação. Vocês devem seguir em frente com gratidão 
rumo a realização do propósito de criação. Embora você possa sofrer, o sofrimento não é apenas 
para seu próprio benefício. Você receberá mais bênçãos, as quais estão secretamente acumuladas no 
céu, se seguir o caminho do sofrimento. Portanto, seja grato.  
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Esposo e esposa, unidos com corações de amor, devem estabelecer sua família além de todos os 
níveis do passado, dedicada para a meta do futuro. Do contrário vocês não podem entrar no eterno 
Reino do Céu onde Deus reside. Essa é a meta definitiva e o propósito de criação de Deus. Isto soa 
como um sonho, mas é atingível. Por isso, vocês devem me prometer que irão rumo a essa meta da 
família ideal. Aqueles de vocês que querem se tornar assim levantem ambas as mãos e jurem. 
Vamos orar.  

Pai Celeste, agora compreendemos que tipo de família original o Senhor tem procurado. Também 
compreendemos que a partir de agora estamos destinados a trabalhar rumo a essa família ideal com 
todo nosso coração e com toda nossa força. Por favor, guia-nos e abençoa-nos, para que possamos 
viver uma vida pura, com uma linhagem de sangue purificada, para nos tornarmos pessoas que 
estão abraçadas profundamente em Seu eterno amor. Quando compreendemos quanto sofrimento o 
Senhor tem atravessado no processo da história a fim de restaurar este coração, não temos nada a 
dizer ao Senhor. Pai, por favor, purifique aqueles entre nós que se comprometem consigo mesmo 
diante do Senhor, erguendo ambas as mãos, com a determinação de que ofereceremos tudo ao 
Senhor. Somos realmente gratos ao Senhor pela graça e amor com o qual o Senhor tem nos 
protegido e nos guiado.  

Agradecemos ao Senhor, Pai Celestial, por ter ensinado tão maravilhoso segredo celeste. Estamos 
agora na situação na qual as pessoas no mundo secular se quer podem sonhar, e não sabemos o que 
oferecer ao Senhor em gratidão. Pai, nós compreendemos claramente agora que devemos de todo 
coração nos oferecer ao Senhor em Seu altar como ofertas substanciais. Quando pensamos sobre o 
quanto o Senhor tem sofrido, nunca poderemos expressar totalmente nosso coração de gratidão. 
Também estamos verdadeiramente gratos aos nossos Verdadeiros Pais por ter nos dado uma bênção 
e graça. Oramos que a partir de agora em diante realmente seguiremos em frente com determinação 
e gratidão. Por favor, nos guie e nos encoraje, para que possamos ajudar uns aos outros, sabendo 
que sem nossos cônjuges tendemos a falhar. Temos que proteger uns aos outros, orar uns pelos 
outros; temos que verdadeiramente nos tornarmos os mais íntimos amigos, íntimos e proximamente 
relacionados como irmãos e irmãs, pais e filhos, para que possamos nos tornar qualificados para 
edificar o mundo de amor original e grande glória.  

Ouvimos agora sobre algo muito temeroso, que é a mudança da linhagem de sangue. É uma coisa 
temerosa, quando pensamos sobre quão difícil tem sido o curso de restauração. Viemos aqui 
totalmente ignorantes, mas temos seguido ao Senhor. Temos seguido por este caminho preenchidos 
com uma atitude de teimosia, pensando que toda a glória deveria pertencer a nós. Quando pensamos 
sobre o passado, quão tolos temos sido. Quanto mais entendemos, mais compreendemos e sentimos 
envergonhados por nós mesmos. Realmente não temos qualquer lugar para nos escondermos; tudo 
pertence ao céu, tudo é dos Verdadeiros Pais. Não necessitamos de nada mais.  

Agora entendemos isto, por isso gostaríamos de aprofundar essa fé, e gostaríamos de nos tornar um 
esposo e esposa que podem ajudar um ao outro a estabelecer por toda a vida uma base de vitória, 
deixando uma posição segura de glória para o Senhor. Deus, por favor, lembre-se de nós e abrace 
nossos filhos e abrace a nós como Seus eternos filhos; sinta-nos e abrace-nos como nosso Pai.  

Pai, por favor, abençoa-nos e guia-nos para que possamos nos tornar um verdadeiro homem e uma 
verdadeira mulher, e verdadeiro esposo e verdadeira esposa, e estabelecer uma base de quatro 
posições verdadeiramente centrada em Deus, centrada em Seu amor e Seu coração. Pai, 
compreendemos que o ponto não é como nosso cônjuge se parece fisicamente. A forma física dele 
ou dela não importa. O importante é como podemos estar verticalmente conectados em coração ao 
Senhor e como podemos estar mais próximos do Senhor. Isso é o que importa.  
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Por isso, mesmo sem nosso entendimento, por favor, guia-nos, Pai; ajuda-nos e guia-nos para que 
possamos ajudar uns aos outros, apoiar uns aos outros, e salvar uns aos outros e atravessar este 
mundo satânico do mal. Por favor, purifique ambas as nossas mãos com as quais estamos agora 
jurando. Por favor, purifique-nos como casais. Por favor, santifique-nos como aqueles que estão 
prometendo entrar no Reino Celestial. Não importa quanto sofrimento possa haver à frente, nunca 
esqueceremos quanto o Senhor tem sofrido, quantas lágrimas o Senhor derramou, e nos ajudaremos 
e nos confortaremos uns aos outros. Por favor, guia-nos para que possamos nos tornar verdadeiros 
esposo e esposa. Manteremos no mais profundo de nossa mente o que ouvimos hoje. Por favor, nos 
abençoe para que possamos nos tornar verdadeiros antepassados e cumprir nossa missão. Se não 
pudermos cumprir, teremos que passar nossa tarefa para nossos descendentes de geração a geração.  

Pai, mais uma vez pedimos ao Senhor que nos guie e nos proteja para que possamos nos tornar 
verdadeiramente merecedores de servir como pioneiros da criação do mundo do coração, a criação 
de novas famílias ideais. Sabemos que sem o Senhor tudo seria em vão, tudo seria impossível. Não 
devemos perpetuar uma trágica história. Permita que estejamos na posição de deixar todas as coisas 
alegres por onde passarmos. Por favor, proteja-nos, Pai Celestial, e nos abençoe para que possamos 
nos tornar uma verdadeira família, um verdadeiro esposo, uma verdadeira esposa. Entregamos tudo 
ao Senhor. Por favor, guia-nos, e oramos no nome de nossos Verdadeiros Pais. Amém.  
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Capítulo 5  
Vitória ou derrota e o Momento Atual  
5 de dezembro de 1971--Seul, Coréia 

Há muitas pessoas tristes ao nosso redor, e há muitas que não estão tristes. Nossas famílias, cidades 
e nações estão tristes e às vezes não. Algumas estão se desenvolvendo e outras não; algumas estão 
sorrindo e outras chorando. Desta forma todos são diferentes, contudo todos sentem tristeza e 
solidão e todos procuram pelo todo.  

Todos também buscam por alegria, glória e felicidade. O mesmo também é verdadeiro com cada 
família, sociedade e até mesmo com cada nação. Todos tentam evitar a tristeza, buscando glória, e 
para esse propósito todos suportam dificuldades. O mesmo é verdadeiro com o mundo. Se há um ser 
que controla o todo, então esse ser definitivamente seria o mesmo como os seres humanos.  

Amor não significa se doar sozinho, sofrendo de uma forma gratuita. O coração de Deus é tal que 
Ele quer dar Seu amor extremo em um ambiente receptivo. Na terra, há algum ser humano que pode 
fazer isso? Temos que pensar sobre isso. Esse amor extremo não é para ser dado apenas para um 
único indivíduo; ao invés, é para ser dado para famílias e para todo o mundo. Esta é a essência do 
amor. A natureza do amor é tal que deve ser dado para duas pessoas ao invés de uma única pessoa, 
e é dado para três pessoas ao invés de apenas duas pessoas, e assim sucessivamente. Assim, a força 
do amor alcança o mundo inteiro ao invés de apenas certa nação. Esta é a forma como o amor 
funciona. Portanto, é possível para o amor fluir em direção aos seres humanos aqui na terra.  

O objetivo último do amor deve ser a coisa maior. Um pai com muitos filhos seria capaz de 
entender este coração profundo. Tal pessoa não pode ter um inimigo. Todos os seres humanos têm 
que receber amor. Se você acha que sozinho receberia amor, sem considerar o mundo, então esta 
forma de pensamento é destrutiva.  

O desejo de Deus está confinado a certo indivíduo. O céu procura pelo todo. Assim, há distinção 
entre vida pública e vida privada. Vida pública é em benefício do todo. Portanto, servir as 
expectativas do todo é conduzir uma vida pública. Alegria apenas para si mesmo não pode existir; 
ela deve estar perseguindo a alegria do todo. Eu penso que Deus é dessa forma. Por isso, vocês 
devem ser aqueles que sabem viver pelo futuro, não apenas para o presente. Por isso a necessidade 
de fé. Uma vez que você tenha fé, pode existir esperança.  

Vitória não deve estar confinada ao nível individual; ela deve ser para o todo. Não é bom pensar 
que você é você e eu sou eu. A verdade é que você é eu e eu sou você. Precisamos atingir esse nível 
de consciência. Vitória individual não pode apenas trazer alegria para o indivíduo. Entretanto, se a 
vitória individual é dedicada para o todo, então ela pode pertencer ao todo. Por isso, o sacrifício 
individual pode trazer vitória para o público. Deveríamos pensar que após todas as 30 milhões de 
pessoas da nação coreana sorrirem por causa da felicidade, então cada um de nós pode também 
sorrir. Quanto maior a extensão do sacrifício, maior o valor. Seguindo este princípio, o mundo pode 
prosperar.  

Sacrifício pelos outros sempre acompanha o caminho do amor. Não podemos trilhar esse caminho 
por qualquer outro método. Não podemos nos alegrar como indivíduos. Neste sentido, vitória não 
pode existir na religião. É claro que existimos como indivíduos, mas como indivíduos existimos 
pelo benefício de nossa nação e para o benefício de todo o mundo. Devemos entender isso 
claramente.  
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Ser uma pessoa pública 

Como indivíduos devemos simbolizar o mundo. Assim, indivíduos devem viver para o público. É 
desta forma que o amor de Deus se expande infinitamente. Não devemos viver apenas pelo 
benefício da Igreja de Unificação, mas para o benefício de nossa nação e para o benefício do mundo. 
Embora tenhamos que nos sacrificar, devemos trilhar este caminho. Esta é a forma que devemos 
viver como indivíduos. Quando você vê um lindo pôr-do-sol, você o vê apenas para si mesmo? Em 
seu verdadeiro coração, você gostaria que todos vissem tão linda cena. Por isso o eterno Reino do 
Céu não pode existir apenas dentro de um indivíduo. Ele só pode existir dentro do todo. Esse é o 
motivo pelo qual a religião, especialmente o cristianismo, é forte. Ninguém pode remover seu poder.  

Não é fácil caminhar um caminho religioso. Você deve se tornar uma pessoa miserável. Entretanto, 
a história humana se desenvolve através de tais pessoas miseráveis. Devemos ter ambição na mais 
alta dimensão. Até mesmo quando desmoronar como um indivíduo, você pode desmoronar com a 
esperança de que sua situação trará desenvolvimento. A Igreja de Unificação serve ao mundo; do 
contrário a igreja perecerá. Desta forma devemos estabelecer um novo mundo civilizado, um novo 
pensamento civilizado. Devemos criar uma ideologia que represente céu e terra. Se tivermos 
sucesso ao fazer isso, mesmo se o céu e a terra forem destruídos, a ideologia permanecerá para 
sempre.  

Quando suportamos sofrimento pelo benefício de nossa nação, devemos ter orgulho disto. Pode ser 
doloroso em certo ponto, mas isto cria um amor que ninguém pode remover. Jesus morreu na cruz; 
entretanto o amor que foi trazido do céu através de sua crucifixão desapareceu da terra? Não! 
Apesar do fato de que o amor de Deus pela humanidade permitiu a Ele, dar Seu filho muito amado 
para ser crucificado, esse amor profundo emergiu novamente na terra ou não? Este é o amor dos 
Verdadeiros Pais. É um amor tão profundo, um amor que não pode ser imaginado. Ele é capaz de 
trazer uma nova ressurreição. 

Devemos saber isto claramente: Até que vejamos nossa nação de 30 milhões de pessoas como 
vitoriosa, devemos suportar este ambiente miserável de luta. Embora este possa ser o caminho de 
morte, devemos seguir por ele. Com esse tipo de convicção, podemos viver.  

À primeira vista, a Igreja de Unificação parece estar trilhando o caminho de morte. A razão é que 
nossa igreja vive em benefício da nação. Não podemos abandonar nossa nação quando ela pode 
perecer. Devemos fazer nosso máximo ao trabalhar pela nação. Devemos nos tornar o centro da 
atividade para toda a nação. Do contrário, não podemos ajudar. Estamos na encruzilhada para 
determinar se nos tornaremos vencedores ou perdedores. Isto não será determinado daqui a 10 anos, 
isto é determinado neste momento. A menos que você possa superar o momento atual, não será 
capaz de se tornar um vencedor. Aqueles que não são capazes de conquistar o presente não serão 
capazes de trazer vitória no futuro. Devemos superar as dificuldades presentes para liberar Deus. 
Portanto, devemos ser vitoriosos agora. Necessitamos compreender claramente que o destino de 
Deus depende de nós. Temos que salvar nossa nação e o mundo. Também devemos salvar Deus. 
Este tipo de vitória para a humanidade não pode ser obtida em uma sala confortável. Um dia de 
alegria seria muito difícil para nós, se vivêssemos de tal forma confortável.  

Estamos todos procurando o Reino Celestial 

Não devemos lutar com as igrejas estabelecidas; ao invés, devemos fazer nosso máximo para 
estabelecer o Reino do Céu, o qual elas também estão buscando. Nosso propósito é estabelecer o 
Reino. O Reino do Céu está realizado? Não, ainda temos que estabelecê-lo. Não devemos parar ou 
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nos tornar frustrados. Não podemos viver apenas para o benefício de nossas próprias famílias; 
devemos viver para algo maior. Não podemos ficar onde estamos neste momento. Não temos que 
nos preocupar sobre salvar a nós mesmos; ao invés, temos que salvar a nação e o mundo. 
Necessitamos desse tipo de pensamento. Mesmo se estamos com fome, devemos marchar em frente. 
Embora nos deparemos com dificuldades, devemos fazer o que temos que fazer. Devemos caminhar 
junto com a história, e participar na criação de uma nova história. Em benefício do propósito do céu, 
pela tristeza e dignidade do céu, devemos estar ativos.  

Agora estamos marchando adiante. Não podemos dormir agora. Devemos lutar juntos com aqueles 
que estão lutando em benefício do mundo. Então descobriremos que não estamos sozinhos nesta 
batalha. Estamos lutando verticalmente juntos com os santos no mundo espiritual. E é claro que esta 
não é uma luta fácil, mas muito difícil.  

Entretanto, não devemos falhar. Muitas vezes podemos tremer quando trilhamos este caminho; este 
é um caminho muito sério. A fim de lutar contra o comunismo e Satanás, devemos marchar em 
frente, transcendendo a dimensão nacional.  

Alguém pode viver neste mundo, mas isto não significa que essa pessoa possa viver para si mesma. 
Ela pertence a sua família e sua nação. Esse é o caso no ocidente com o mundo democrático. Como 
indivíduos, vivemos cercados por nossas famílias e nossa nação, mas agora o indivíduo é o centro, 
com a providência de Deus ao redor dele. Qual família e qual nação é o centro? Ninguém sabe. O 
homem não sabe. Então quem sabe?  

De acordo com a Bíblia, somente o Pai Celeste sabe. O centro da providência de Deus, o qual 
somente Deus sabe, não é nada mais do que o Senhor do Segundo Advento. Portanto, todas as 
pessoas estão destinadas a se unirem com este indivíduo e sua família e viver juntos com eles. 
Centradas neste único homem, todas as pessoas compreenderão o que é bom e o que é mal. Portanto, 
devemos nos unir com esse centro e fazer nosso máximo para erradicar o mal. Devemos ser 
treinados.  Se podemos fazer isto ou não determinará se todos os indivíduos, todas as nações e toda 
a humanidade viverão ou morrerão. Todos os seres humanos devem abandonar o mundo mal para se 
unirem com este bom centro. O Senhor do Segundo Advento sabe claramente se o Reino de Deus 
perecerá ou não e se o mundo de Satanás perecerá ou não. A razão é porque ele conhece todos os 
segredos referentes ao Reino de Deus e ao reino de Satanás. Ele deve ser o único que pode 
estabelecer o Reino de Deus passando pelas lutas entre o Reino de Deus e o reino de Satanás.  

Se você deseja estabelecer o Reino de Deus, não deve pensar em ficar com Satanás. Se você vive 
pelo propósito de Deus, deveria absolutamente superar o mal.  

Jacó lutou 21 anos e derrotou um anjo. Após isso, ele recebeu o nome de Israel, que significa 
vencedor. Qualquer um que deseja estabelecer o Reino de Deus deve seguir este tipo de caminho.  

Moisés também lutou para esse propósito. Ele lutou por 120 anos. Antes que Deus possa golpear o 
poder do mal, devemos cumprir o desejo de Deus. Se Deus pudesse lidar com o mundo mal por Ele 
mesmo, então porque Ele necessitaria de qualquer auxílio do homem? Por isso, devemos 
representar Deus, destruir o mal, e trazer o dia da vitória. Não devemos perecer.  

Se Jacó, quando estava lutando com o anjo, tivesse pensado que não poderia mais lutar, e se tivesse 
esperado por alguém para ajudá-lo, então o que teria acontecido? Deus teria ficado desapontado 
com ele. Mas Jacó lutou sozinho e se tornou vitorioso. Assim, ele foi capaz de receber o título de 
Israel. A fim de obter este tipo de vitória, o osso da coxa de Jacó foi deslocado. Devemos lembrar 
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que Jacó lutou com o anjo com o risco de sua vida. Ele nunca desistiu até que obtivesse a vitória. 
Nós também devemos ser fortes dessa maneira.  

Vocês devem derrotar Satanás 

A fim de sermos capazes de entrar no céu, devemos demonstrar provas que superamos Satanás. 
Sem esse tipo de certificado, não podemos ir para o céu. Quando tentamos superar Satanás, ele não 
nos deixa facilmente; ao invés, ele resiste e se opõe até o fim. Porque Satanás resiste desta forma, 
Deus deve estar interessado nisto. Quando trilhamos o caminho de Deus, temos que encarar todos 
os tipos de dificuldades. Você já viu uma mulher dando a luz a um bebê? Quando uma mulher dá 
nascimento, ela o faz com seu extremo esforço, estando pronta para morrer. Nós os membros da 
Unificação, estamos agora neste tipo de situação, por isso não devemos retroceder. 

Os americanos estão agora dizendo que retirarão suas tropas do Vietnã e da Coréia, mas não 
devemos recuar. Ao invés, devemos estar prontos para marchar em direção ao inimigo. Porque 
queremos derrotar nossos inimigos?  

Porque queremos fazer Deus feliz. Nosso propósito é trazer alegria para Deus. Devemos derrotar 
Satanás a fim de alegrar a Deus. Ele tem lutado por 6.000 anos para remover Satanás. Mas não 
podemos fazer isto por nós mesmos. É impossível fazê-lo sozinho. Por isso, devemos derrotar o 
inimigo de Deus se tornando uma unidade como uma nação.  

Devemos derrotar o comunismo, e ninguém mais além da Unificação pode fazê-lo. Quem pode 
negar isto? Devemos superar o comunismo. Até que possamos ver o dia da derrota do comunismo, 
não podemos desistir. Esta é nossa convicção. Devemos derrotar Satanás, que está tentando 
bloquear um futuro glorioso. Para esse propósito, nossas táticas agora são de cercar o inimigo. A 
fim de cercar o inimigo, temos que pagar um grande sacrifício. Temos que seguir através de uma 
intensa guerra, por isso todos vocês devem estar prontos. Nesta situação miserável devemos obter a 
vitória. Quando o lado de Deus se tornar vitorioso no futuro, quem se alegrará mais? Certamente 
será o Reverendo Moon. Porque? Porque o Reverendo Moon nem tem sido capaz de dormir por 
causa desta luta. Quando a vitória é produzida, aquele que se alegra mais é aquele que sofreu mais.  

Absolutamente não devemos nos tornar perdedores. Minha oração, deste modo é realmente séria. 
Neste sentido, sua oração e a minha oração são diferentes. Com o destino de todo o mundo em jogo, 
como podemos pensar sobre nossa própria situação? A Igreja de Unificação não deve perecer. 
Devemos lutar corajosamente a fim de fazer esta nação de 30 milhões de pessoas sobreviver. Se 
você parar por causa de sua situação individual, terminará como um perdedor. Você não pode fazer 
tal coisa. Uma vez que tenha assumido a responsabilidade de Deus, você pode ter que trilhar um 
caminho miserável e pode ficar desapontado, mas não pode parar ou recuar. Se não podemos 
realizar isto, nossos descendentes terão que fazer isto. Devemos ter este tipo de determinação. Este 
tipo de pensamento é o mais temeroso. De qualquer maneira, devemos seguir em frente e parar 
nosso inimigo. Devemos estar prontos para morrer. Quando iniciei neste caminho, eu estava pronto 
para morrer. Eu sinto pesar, pois durante minha vida eu não tive qualquer experiência militar. Mas 
acredito que sou um homem de coragem que está sempre pronto para sacrificar a vida em benefício 
da bondade, e estou sempre pronto para seguir para a linha de frente.  

Quem fez a Igreja de Unificação? Quem criou a fortuna e o destino da Igreja de Unificação? Foram 
vocês? Foi a história? Não foram vocês; a história fez isto. Devemos claramente saber que podemos 
trabalhar apenas por causa da base estabelecida pelos grandes santos do passado que se sacrificaram, 
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vertendo sangue por milhares de anos. Devemos assumir responsabilidade pela história. Esse é o 
caminho da Igreja de Unificação.  

Devemos nos tornar o sujeito da história, ou símbolos da história. Se formos resolver estes difíceis 
problemas, devemos nos tornar companheiros de trabalho e de luta. Não podemos fazer isto 
sentados em uma sala. Esses que arruínam a linda esperança da história sentados ao redor serão 
deixados para trás para sempre. Não nos tornemos esses que deixaram isto acontecer. Quando 
observamos a Igreja de Unificação a partir de um ponto de vista histórico, compreendemos que este 
tipo de fenômeno nunca ocorreu no passado, e nunca ocorrerá no futuro. O que a história humana 
tem buscado por tanto tempo? Ela tem buscado encontrar com os Verdadeiros Pais.  

Porque a humanidade não tinha Verdadeiros Pais, ela teve que trilhar o caminho de miséria através 
da história. A idéia cristã de Messias não necessita de nada mais para ser realizada, ela necessita dos 
Verdadeiros Pais. Até mesmo outras religiões, todos os tipos de religiões, estão procurando os 
Verdadeiros Pais.  

O Cristianismo realmente espera os Verdadeiros Pais 

Na Igreja de Unificação, eu sou chamado de Pai. Na comunista Coréia do Norte, Satanás está 
tentando fazer a mesma coisa. Lá, Kim Il Sung agora é chamado de Pai, mas não pode haver dois 
Pais. A Coréia do Sul é tão preciosa porque os Verdadeiros Pais vieram lá, mas então quem 
escolherá os Verdadeiros Pais? O povo deveria. Não pode haver dois pares de Verdadeiros Pais. Há 
apenas uma verdadeira instituição de Verdadeiros Pais. Os únicos e definitivos Verdadeiros Pais da 
humanidade são a esperança da história e o ponto de início da nova história. Isto é a eterna vida e 
amor. Portanto, você deve conhecer todos os detalhes do coração dos Verdadeiros Pais e se unir 
com eles.  

Que tipo de atitude os Verdadeiros Pais devem assumir para com os filhos? Porque os filhos são 
bons filhos, selecionados do mundo mal, os pais devem encontrá-los com o infinito amor de Deus. 
A atitude dos Verdadeiros Pais para com os filhos deve ser diferente da atitude dos pais neste 
mundo para com seus filhos. Também deveria existir uma atitude básica que os filhos deveriam ter 
para com os Verdadeiros Pais a quem eles servem. Vocês devem se tornar os campeões da piedade 
filial como filhos representantes selecionados de todas as nações e de sua própria nação. Se tentar 
escapar desta responsabilidade, então será lembrado com tristeza por todas as gerações que virão. 
Mas se emergem filhos de piedade filial que estão prontos para servir os Verdadeiros Pais, e se eles 
se unem uns com os outros, então eles nunca perecerão.  

As pessoas que possuem esta qualidade de coração são vocês. Infelizmente, vocês não podem 
apenas fazer o que querem, ou dizer o que gostariam. Neste tempo, esse tipo de liberdade não é 
permitida. Eu mesmo, a cabeça da Igreja de Unificação, não sou permitido falar qualquer coisa que 
eu queira: Quando oro eu digo, "Pai Celestial”, e depois disso eu não posso dizer mais nada. E nessa 
posição eu fico toda a noite. Eu fico tão triste que não posso encarar o Pai Celestial, e não posso 
orar. Isto é porque estou tão triste por Ele, mas todos vocês têm pensamentos independentes. Alguns 
de vocês estão orgulhosos de si mesmos, e muitos de vocês estão tentando se promover, mas isso 
não é bom. Um filho de verdadeira piedade filial não diria qualquer coisa. Ele apenas ficaria em 
silêncio, fazendo sua própria porção de responsabilidade e elevando sua face diante dos Verdadeiros 
Pais. Do contrário, você não pode ser um filho de piedade filial.  

Na Igreja de Unificação estamos tentando ser desta maneira. O mundo agora nos considera como 
hereges, mas virá o dia quando as pessoas não serão mais capazes de dizer qualquer crítica de nossa 
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igreja. Nesse dia a Igreja de Unificação será exaltada. Portanto, você deve ser sério, dia após dia. 
Você deve considerar sua vida diária como preciosa. Você deve ser sério, e deve caminhar 
orgulhosamente, passo a passo. No processo de se tornar um filho de piedade filial, você até mesmo 
poderia ser tornar aleijado. Mas que tipo de homem brilhará no futuro como o sol? Esse tipo de 
homem se tornará um ponto focal. A fim de obter este tipo de glória, você deve caminhar sem dizer 
qualquer coisa, e enquanto está em silêncio não deve se desculpar.  

Quando lhes é dito para escalar, vocês devem escalar. Quando lhes é dito para descer, vocês devem 
descer. Nós membros da Igreja de Unificação não devemos dar desculpas. Se seu padrão é muito 
claro, então vocês não têm que dar qualquer desculpa. Quando todos vocês se tornarem assim, então 
a Igreja de Unificação absolutamente não perecerá. A situação atual de nosso país é muito urgente. 
O cristianismo já previa a vinda desta situação há 2.000 anos atrás. Então quem será responsável 
por esta nação? A Igreja de Unificação e seus membros. Suponham que temos que reparar as roupas 
de um país destruído. Então eu sou a agulha e vocês são o fio. A menos que o fio esteja atado à 
agulha, as roupas não podem ser reparadas. A agulha sozinha não pode funcionar. Embora a agulha 
seja importante, não obstante, o fio também é importante. Vocês devem entender claramente isto. 
Vocês e eu devemos ter o relacionamento de fio e agulha e reparar as roupas do país e do mundo 
destruído.  

Se esta nação perece, não haverá lugar para a Igreja de Unificação ir. Neste sentido, também temos 
que proteger esta nação. Não devemos estar amedrontados com o comunismo. Devemos 
corajosamente praticar o que já estamos determinados a fazer. Não temos nada, estamos desnudos. 
Mas podemos suplantar o comunismo quando nós membros da Unificação fazemos coisas que nem 
mesmo a nação pode fazer. Então o céu nos protegerá. Aqui reside a chave para a vitória ou a 
derrota. Devemos nos tornar soldados a fim de avistar a vitória. Não devemos nos tornar perdedores 
que saboreiam a tristeza. A partir deste ângulo temos que nos analisar e nos criticar, e agora temos 
que estar prontos para superar as dificuldades em benefício da vitória. Quando você sempre se 
preocupa com a nação, mas não pode ajudá-la, você se torna uma pessoa triste.  

Se você se preocupa com a nação e o mundo do fundo de seu coração, então deve amar a República 
da Coréia e o mundo mais do que você me ama. Se você é dessa maneira, nunca perecerá.  

Você não deve se tornar uma pessoa que não cumpre sua própria responsabilidade. Portanto, a fim 
de realizar nossa própria porção de responsabilidade, devemos dobrar nossos esforços. Não 
devemos perecer. Não podemos perecer. Devemos superar todas as várias dificuldades com que nos 
deparamos hoje. Tudo deve ser mobilizado para salvar o mundo. É claro, dinheiro poderá ser 
necessário e haverá um tempo quando os aspectos materiais serão necessários. Não obstante, temos 
que marchar em frente corajosamente. Onde quer que eu possa ir, eu orarei por todos vocês. 
Portanto, por favor, superem as dificuldades do presente momento.  
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Capítulo 6 
Defesa da Frente Unificada 
1º de janeiro de 1972 -- Washington, D.C. 

O Lema deste ano é: "Defesa da Frente Unificada". Sinto-me honrado em vir aos Estados Unidos 
para dar as boas vindas ao Ano Novo e ao Dia de Deus.  

No ano passado, o lema era "A Segurança da Base da Unificação". Trabalhamos duro por um ano 
com este lema, realizamos muitas coisas e recebemos muitas bênçãos de Deus.  

O mundo democrático está atualmente enfrentando um momento muito crítico. Sabemos muito bem 
que ele é ameaçado pelo comunismo. Não apenas os Estados Unidos, mas todos do mundo 
democrático -- Ásia, Europa Ocidental, todas as nações, organizações e igrejas – estão ameaçadas 
por esta ideologia.  

O mundo livre está posicionado na linha de frente a fim de conduzir a responsabilidade de derrotar 
o comunismo. Entretanto, se ele se sente ameaçado e não pode cumprir sua missão, aqueles que 
estão encarregados da missão interna terão que cumprir também a missão externa. No mundo 
democrático, entre as muitas religiões, o cristianismo deve ser a escolhida para cumprir esta missão 
interna.  

Mas se perguntarmos neste momento se os cristãos têm um sistema de pensamento capaz de superar 
o sistema comunista, e se estão se devotando totalmente para ajudar a sociedade e o mundo, a 
resposta é desapontadora. Se o cristianismo estabelecido não pode realizar esta missão, então outro 
movimento religioso que possa fazê-lo deve surgir. É claro que este é o movimento de Unificação. 
Temos uma responsabilidade de proteger o cristianismo e todas as religiões da ameaça do 
comunismo.  

Há muito tempo a Igreja de Unificação tem desenvolvido bases a fim de ajudar o cristianismo e o 
mundo democrático enfrentar o mundo comunista. Olhando a presente situação a partir do ponto de 
vista de Deus, esta frente unificada é claramente a força de linha de frente final sobre a qual Deus 
pode depositar confiança, em nível mundial. Portanto, temos que defender esta frente unificada não 
apenas pelo benefício de uma igreja qualquer, mas a fim de assumir a responsabilidade de salvar o 
cristianismo, a religião, e todo o mundo democrático. Este é o motivo pelo qual nosso lema deste 
ano é "Defesa da Frente Unificada".  

A vontade de Deus é nossa prioridade 

Falando externamente, nossa missão é para o mundo. Também temos uma missão providencial 
interna em nível mundial. O Princípio não nos permite cumprir apenas uma parte do todo; alcançar 
a vitória interna não é suficiente; devemos completar também a vitória externa.  

Então qual é mais importante – coisas internas ou coisas externas? Deveríamos dar mais 
importância para as coisas internas, sendo que os assuntos internos são para o benefício de Deus, 
enquanto que os assuntos externos são para o benefício do homem. A vontade de Deus terá 
prioridade.  

A vontade de Deus deve progredir começando com um indivíduo que se torna uma unidade com 
Deus, e continua com uma família que se une internamente com esse indivíduo. Esta vontade 
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continua com um clã que é uma unidade internamente com a família, uma tribo que é uma unidade 
com o clã, e então uma nação que é uma unidade com a tribo ou a raça.  

Em todas as idades do passado, a meta da providência tem sido encontrar a nação totalmente 
centrada em Deus. Alguém que possa completamente cumprir sua inteira responsabilidade também 
seria capaz de mobilizar uma nação. Assim, por 4.000 anos bíblicos Deus preparou uma pessoa 
verdadeiramente responsável que poderia se tornar uma unidade internamente com Ele, e então 
assumir responsabilidade por uma família, um clã, uma tribo e uma nação. Jesus Cristo veio como a 
pessoa central que poderia assumir esta responsabilidade na base do árduo trabalho de Deus através 
dos 4.000 anos. Entretanto, a nação de Israel não acreditou em Jesus e o assassinou. Jesus morreu 
sem criar uma base vitoriosa na terra nos níveis individual, familiar, de clã, tribal ou nacional. A 
nação de Israel ficou sem qualquer maneira de se tornar internamente uma unidade com Deus. 
Somente aqueles que acreditaram em Jesus puderam se aproximar do coração de Deus. Assim, a 
história de restauração foi prolongada por outros 2.000 anos.  

Hoje a Igreja de Unificação é o movimento mais interno dentro da esfera do cristianismo, que da 
mesma maneira é a mais interna esfera entre as muitas esferas externas do mundo democrático. 
Agora a vontade de Deus é consumar esta providência de 2.000 anos, centrando na esfera da Igreja 
de Unificação. Por isso, necessitamos considerar qual foi o problema há 2.000 anos atrás.  

Jesus não teve proteção 

Naquele tempo, Jesus não estava protegido em nível individual como Deus havia desejado. Portanto, 
ele não pôde estabelecer a base terrena em nível individual. Além do mais, seu clã não protegeu a 
família de José e a família de Zacarias, que estavam destinadas a exaltarem Jesus, e suas tribos não 
protegeram os clãs.  

Entendemos que não podemos realizar a vontade de Deus até que ressuscitemos a base perdida 
quando Jesus não foi protegido pela família, clã, tribo, raça e nação. Hoje, devemos proteger o 
Senhor do Segundo Advento no nível individual com nossas famílias, nossas famílias devem ser 
protegidas por nossos clãs, e nossos clãs devem ser protegidos por todo o nosso movimento, 
representando nossa tribo ou raça. Sem fortalecer estas bases, não podemos cumprir a vontade de 
Deus.  

Assim devemos criar uma base individual para a qual o céu pode dar sua aprovação oficial. Então, 
externamente devemos proteger esse indivíduo criando uma base familiar, proteger a família com 
uma base de clã, proteger o clã com uma base racial ou tribal, e proteger a raça com uma base 
nacional. Temos lutado firmemente por tanto tempo a fim de atingir todos estes níveis. Nosso 
objetivo é formar novos clãs centrados em novos relacionamentos internos, e estamos formando 
uma nova raça que está marchando rumo a uma nova nação.  

Cada um de vocês está posicionado na fronteira entre Deus e Satanás e deve proteger aqueles que 
estão posicionados no lado de Deus obtendo vitórias decisivas sobre os piores ataques de Satanás. 
Por exemplo, vocês deveriam se colocar em uma posição pior do que a de Pedro, Tiago ou João e 
manter a autoridade pela qual possam derrotar Satanás. Do contrário, Deus não pode protegê-lo.  

No tempo de Jesus, as famílias de José e de Zacarias estavam em uma posição de lutar com o 
mundo satânico e obter a vitória, formando assim uma proteção para a família de Jesus. Entretanto, 
eles não fizeram assim. Jesus não pôde criar sua própria família, mas ao invés disso, ele foi para a 



 49

cruz. Todos sabemos isto muito bem. Por isso, em sua própria família, você deve criar a base para 
proteger a família do Senhor.  

A posição inferior ou menor precisa ser salva pela posição imediatamente superior. A fim de 
proteger o clã de Jesus, as famílias ao redor dele teriam que obter vitória na esfera racial ou tribal, e 
se colocarem nessa base vitoriosa. Por isso, a família de Jesus não pôde ser salva ou protegida pelos 
parentes ou o clã de Jesus, o clã não pôde ser protegido pela raça ou a tribo, e a tribo pela nação.  

Vocês devem me proteger 

Até agora, ninguém nas igrejas estabelecidas ou no mundo democrático nem mesmo pensaram 
sobre estas coisas. Portanto, vocês que conhecem estas coisas têm agora a responsabilidade de criar 
estas bases. Vocês não estão reunidos aqui em benefício de sua própria salvação ou de seu lugar no 
Reino Celestial, mas a fim de proteger individualmente o Senhor.  Este é o desejo de Deus.  

Na providência de restauração, Caim e Abel devem se tornar uma unidade, não apenas no nível 
individual, mas também no nível de família. Cada uma de suas famílias deve estar conectada uma 
com a outra e se tornar como tábuas em uma cerca construída para proteger algo precioso.  

Da mesma forma a Igreja de Unificação deve proteger as famílias da igreja, e estas famílias da 
Igreja de Unificação devem proteger todas as famílias, se tornando perfeitamente unificadas – Então 
estaremos além do alcance da acusação de Satanás e teremos a base sobre a qual Deus pode fazer 
um novo plano e nos dar uma nova fonte de poder e motivação.  

A nação de Israel não protegeu Jesus. Quando uma nação assume a responsabilidade de nos 
proteger, como clãs da Unificação, essa nação pode ser restaurada como o novo Israel.  

Porque escolhemos o lema "Defesa da Frente Unificada" para 1972? É porque este é um ano de 
superação. Até agora minha história tem sido uma luta a fim de protegê-los, proteger sua família, 
seu clã e sua nação. Mas isto não deve continuar desta maneira para sempre. Por muito tempo, eu 
tenho trabalhado nos níveis de clã e nacional. De agora em diante, entretanto, eu devo me proteger a 
fim de fazer a vontade de Deus. Vocês devem assumir uma responsabilidade maior e trabalhar em 
nível mundial.  

Por um longo tempo vocês têm apenas me seguido. Agora, isso não é suficiente. Vocês podem 
continuar a seguir, mas eu somente posso assumir minha apropriada posição quando assumo uma 
posição de serviço ativo. Até agora, eu ainda não tenho minha posição adequada como um 
indivíduo. Minha família está na mesma situação. Se minha família pode assumir sua posição 
adequada, então as famílias abençoadas podem também assumir suas respectivas adequadas 
posições. Após isso, um clã abençoado pode assumir sua posição adequada. Se a base é alargada o 
suficiente para estabelecer uma nação, outras nações no mundo serão restauradas em um curto 
tempo. Assim como indivíduos, vocês se deparam com um desafio. Vocês podem herdar minha 
missão e realizar sua responsabilidade?  

Protegendo nossa igreja 

Eu tenho recebido perseguição da nação. Entretanto, vocês devem se determinar a receber 
perseguição até mesmo do mundo. Se vocês fazem isso, a nação se coloca dentro da esfera dessa 
proteção. Se eu tenho qualquer problema e recebo perseguição, vocês têm a responsabilidade de me 
defender e proteger.  
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Quando há um corpo religioso o qual pode proteger externamente todos os membros da Igreja de 
Unificação, a Igreja de Unificação será capaz de se colocar adequadamente. Se uma nação pode 
proteger este corpo religioso ao redor da Igreja de Unificação, este corpo religioso também estará 
em uma posição de alcançar perfeição. Se outras nações assumem responsabilidade de proteger o 
corpo religioso, essas nações podem estar em uma base segura. Então a restauração do mundo pode 
ser realizada em um curto tempo.  

Se o centro de Deus está protegido nos níveis individual, familiar, de clã, tribal, e nacional – todos 
em uma nação – então não haverá maiores problemas.  

Quando Caim e Abel se unem em cada nível, a restauração pode ser realizada.  Isto significa que 
Caim e Abel no nível individual, Caim e Abel no nível familiar, Caim e Abel no nível de clã, Caim 
e Abel no nível racial, Caim e Abel no nível nacional, todos devem se tornar unidos sobre um único 
centro.  

Alargando nosso fundamento 

Entretanto, qual é a situação da Igreja de Unificação? Temos recebido oposição das nações, das 
igrejas cristãs, das famílias, de todos. As famílias abençoadas e os clãs abençoados estão ativamente 
me apoiando como o centro. Fazendo isso, estamos crescendo gradualmente. Agora na Coréia, a 
Igreja de Unificação é a igreja Abel e as igrejas estabelecidas coletivamente são as igrejas Caim. 
Estamos começando a tratar com elas e também estamos entrando em um estágio de negociar com a 
nação.  

É possível que as igrejas estabelecidas não acreditem em nós. Por isso, estamos formando uma 
igreja de união, que é um estágio intermediário. Esta organização se tornou possível pela 
cooperação entre Coréia, Japão e Tailândia. Eu devo me tornar uma unidade com as igrejas 
estabelecidas, criando uma esfera Abel centrada na nação.  

Após este ano, eu devo iniciar uma envolvente, operação protetora nos Estados Unidos para salvar o 
cristianismo coreano. Sendo que a Coréia é diretamente influenciada pelos Estados Unidos, se o 
povo americano nos seguem em determinada extensão dentro dos Estados Unidos, há uma boa 
possibilidade de que a Coréia mudará favoravelmente. Posso ver uma possibilidade direta para isto 
ocorrer. Entretanto, é possível que as igrejas americanas possam não nos responder. Assim, eu 
criarei um grupo em nível mundial.  

A providência não avança se ficarmos em silêncio sentados em cadeiras. Quando chega o momento, 
devemos criar uma linha de defesa e tratar com Satanás. Desenvolvimento pode ser realizado 
fazendo-se pontes, assim necessitamos alargar nossa base para nos proteger e marcharmos adiante. 
Do contrário, a providência de restauração não pode avançar.  

Não podemos perecer. Devemos cumprir isso que Jesus deixou incompleto.  

Vocês ficariam felizes se eu viesse para os Estados Unidos e trabalhasse com vocês de mãos dadas. 
Mas eu não posso fazer isso porque devo alargar nossa base, passo a passo. Devemos criar uma 
base individual, uma base familiar, uma base de clã, uma base tribal e uma base nacional. Então 
sobre esta base, podemos criar uma base mundial. Por isso, eu não posso vir para os Estados Unidos 
até que criemos uma base nacional.  
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Se eu fico aqui nos Estados Unidos e a Coréia é totalmente destruída, o que acontecerá? Por favor, 
entendam que até agora, eu tenho focado apenas nos problemas coreanos.  

Vocês residem nos Estados Unidos, mas não são membros apenas da Igreja de Unificação da 
América; vocês também são parte de um clã mais amplo. A partir do ponto de vista providencial, 
quando você trabalha para a restauração de uma nação, deve fazer seu melhor para protegê-la.  

Vocês entendem que devem criar um trabalho evangelizador em todos os 50 estados e restaurar os 
Estados Unidos e o mundo o mais breve possível. Com o objetivo de restaurar o mundo devemos 
restaurar a nação. Este é o Princípio.  

Qualquer um que tente restaurar o mundo deve inevitavelmente seguir este curso. A base do mundo 
é a nação; a menos que vocês se agarrem bem ao centro – a nação – vocês serão destruídos pelo 
mundo. Assim, o que vocês devem fazer? A fim de restaurar o mundo através de 50 estados, 
devemos trazer o resultado da vitória através de nossa base de restauração em nível nacional, e 
devemos criar o caminho pelo qual podemos seguir para o mundo. Isto é muito importante.  

Caim protege Abel 

A posição central é uma trindade centrada em minha família. A família necessita de um clã centrado 
nela, mas uma família não é suficiente por si mesma. Ambas as famílias de Abel e de Caim são 
necessárias. Quando elas se tornam uma unidade, podem restaurar um clã. Sozinha, a família de 
Caim não pode restaurar seu clã. A restauração requer que Caim e Abel se tornem uma unidade: 
Então isto pode se seguido pelos níveis de clã, tribal e nacional. Devemos nos tornar uma unidade e 
devemos marchar adiante juntos para nossa proteção mútua.  

Por isso criamos uma base para nossa proteção. Isso significa que devemos nos tornar uma unidade, 
completamente uma unidade. Por exemplo, o relacionamento entre Abel e Caim é como o 
relacionamento entre osso e carne. O osso não deveria ser atacado diretamente. O corpo de Jesus foi 
atacado, mas seus ossos não foram quebrados. Se seus ossos tivessem sido quebrados, tudo teria 
sido quebrado.  

Devemos nos unir totalmente a fim de criar uma base em nível mundial dentro de 20 anos; 
necessitamos de um Departamento Mundial de Missão para o mundo. Precisamos restaurar nossa 
própria nação e assim podemos salvar o mundo. Eu quero que vocês entendam claramente que o 
objetivo de todas as nossas atividades é unidade. Não estamos tentando salvar um país, a Coréia. 
Estamos tentando restaurar o Reino de Deus. A Coréia é a nação onde eu nasci, mas ela não é meu 
próprio país. Estamos ainda lutando.  

Assumir a responsabilidade de pais 

Há muito tempo temos lutado sozinhos dentro do contexto da família. Mas agora é o estágio de 
aperfeiçoamento, a idade dos filhos atenderem aos pais. Os pais têm trabalhado incansavelmente, e 
sua proteção é tão importante para eles. Vocês não podem proteger seus pais a menos que assumam 
todas as coisas que eles estão fazendo, e assumam a responsabilidade deles. Este mesmo princípio 
se aplica na Igreja de Unificação. A família de Caim existe para o benefício da família de Abel, o 
clã de Caim para o benefício do clã de Abel, a raça de Caim para a raça de Abel, e nação de Caim 
para a nação de Abel.  
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Apenas este tipo de pensamento pode criar uma esfera protetora. Quando surgem dificuldades, você 
deve assumir total responsabilidade por elas. A nação de Israel pereceu após a morte de Jesus 
porque seu pensamento era oposto ao dele. Eles esperavam um Messias para resolver tudo para eles 
quando viesse, embora eles mesmos não faziam nada.  

Por exemplo, é um grande erro de nossas famílias abençoadas pensarem que elas podem seguir para 
qualquer lugar e viverem uma vida boa. Vocês receberam a Bênção para proteger a posição de Abel, 
isto é, minha família. As famílias na América não devem acusar as famílias da Coréia. Vocês 
devem se sentir responsáveis para estarem alinhados com elas e trabalharem juntas. Dessa forma, 
podem se tornar uma unidade com as famílias coreanas. Não se isolem uns dos outros, fazendo o 
que desejam. Algum dia nós construiremos complexos de apartamentos onde famílias de 120 
nações viverão juntas e aprenderão uma forma cooperativa de vida.  

De agora em diante, as famílias abençoadas devem se tornar uma unidade. O lema de 1972, "Defesa 
da Frente Unificada", indica que esta é a perspectiva histórica de nossa igreja.  

Na Coréia, devemos construir casas e igrejas, e um centro internacional de treinamento. Eu tenho 
amplos planos para executar na Coréia, mas estou pensando em trazer estes planos para os Estados 
Unidos, e realizá-los aqui, embora eles seriam originalmente destinados para a Coréia. Eu também 
estou planejando fundar um seminário teológico.  

Estes planos demandarão dinheiro. Se enviarmos dinheiro para longe, vocês estão confiantes que 
não ficarão pobres? Quando surgir tal necessidade, devemos nos unir totalmente e nos 
determinarmos a cumprir o que é necessário várias vezes por nossas próprias mãos.  

Seguir um curso direto 

Restauração deve manter um curso reto. Se uma planta cresce reta, então os galhos estarão 
equilibrados em todas as direções. Se o tronco está curvado, todos se tornam desequilibrados. Se 
concentrem em como crescer reto. Eu estou mais enfático sobre este ponto. Não há utilidade para os 
galhos a menos que eles cresçam retos. Uma coisa com a qual eu não estou preocupado é se vocês 
têm os materiais necessários para desenvolver um padrão e direção adequada.  

Em conclusão, "Defesa da frente Unificada" significa isto: Quando pessoas do lado de fora 
assumem responsabilidade para estabilizar o lado de dentro, o lado de dentro está seguro. Por isso, 
todos os membros, em toda a nação devem se tornar uma unidade e trabalharem juntos em benefício 
do centro. Desta maneira, o Reino Celestial é estabelecido enquanto esta esfera se expande do 
indivíduo no escopo mundial, para o clã no escopo mundial, e então para a raça no escopo mundial. 

É impossível criar este tipo de Reino Celestial ideal a menos que criemos uma base filosófica 
fundamental, e vivamos a base sobre a qual possamos defender este frente unificada. 
Compreendendo isso vocês terão que fazer este tipo de missão de 1972 em diante, e por isso eu 
estabeleço o lema deste ano como "Defesa da Frente Unificada". 
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Capítulo 7 
O Caminho da Restauração  
Abril de 1972 -- Paris, França 

Através da queda, herdamos a linhagem de sangue de Satanás. Se não tivesse ocorrido a queda, 
Adão e Eva, como nossos primeiros antepassados, teriam gerado filhos de Deus sem pecado, mas 
eles se tornaram filhos de Satanás através da queda. Originalmente o domínio viria apenas de Deus, 
e somente Deus seria nosso Senhor. Entretanto, porque o homem e Satanás tiveram um 
relacionamento ilícito, Satanás se tornou o senhor ilícito sobre o homem. Como o Princípio nos diz, 
amor é o poder que tem controle. Embora tenha sido através de amor ilícito, Satanás veio a ter o 
poder ou autoridade através da qual reivindica a propriedade do homem. Contudo, de acordo com o 
Princípio de Criação, Deus ainda é o Senhor original. Por isso, tanto Deus quanto Satanás 
reivindicam sua propriedade sobre o homem.  

Entretanto, é fisicamente impossível cortar Adão em duas partes e reparti-lo entre Deus e Satanás. 
Por isso, Deus teve que estabelecer certa regra de acordo com o Princípio a fim de separar o homem 
em dois. Deus é o ser interno e a criação é o ser externo, e eles estão em relacionamento de sujeito e 
objeto. A partir deste ponto Deus pôde separar em dois Adão e Eva decaídos através de dois filhos 
que nasceram deles. Ele estabeleceu o segundo filho, Abel, na posição interna, representando Adão 
sem pecado. Simbolicamente, Abel é o fruto do segundo ato ilícito de amor entre Adão e Eva no 
curso da queda; sendo que o relacionamento entre Adão e Eva é relativamente menos mal do que o 
relacionamento totalmente fora do princípio entre Eva e o arcanjo e ostentava menos elementos 
maus do que Caim, Abel pôde ser tomado para o lado de Deus.  

Por outro lado, Deus encontrou Caim na posição externa, representando Satanás. Simbolicamente, 
Caim é o fruto do primeiro amor ilícito entre Eva e o arcanjo no curso da queda, e herda os 
elementos satânicos contidos nesse amor.  

A ordem original do amor 

A ordem original do amor começa com Deus, segue para Adão, e então para o arcanjo. Para esta 
ordem ser restaurada, o amor deve fluir primeiro a partir de Deus para Abel representando Adão, e a 
partir de Abel para Caim representando o arcanjo. Deus poderia restaurar Seu Princípio perdido 
cumprindo primeiro esta fórmula. De fato a linhagem de sangue foi manchada pelo ato da queda. 
Em outras palavras, a raça humana veio a ser da linhagem de Satanás ao invés da linhagem de Deus. 
Por isso, a restauração deve ser feita voltando para a origem.  

Para este propósito, o segundo filho, Abel, devia restaurar o direito inato de primeiro filho, que 
estava assegurado ilicitamente no domínio fora do princípio de Satanás.  

Caim teria que descer à posição do segundo filho, e Abel teria que subir à posição do primeiro filho 
onde ele poderia herdar a primogenitura. Entretanto, Caim assassinou Abel. Este ato foi uma 
repetição do ato da queda no tempo de Adão e Eva. Contrariando o curso pretendido da restauração, 
isto significou novamente que o arcanjo se colocou na posição de dominar Adão.  

Caim e Abel receberam maus elementos quando estavam dentro do ventre de Eva. Se Deus fosse 
utilizar dois irmãos que seriam muito diferentes em idade, a distância de idade entre eles seria um 
empecilho; por isso Deus buscou irmãos mais próximos. Em outras palavras, Deus teve que 
conduzir sua providência de restauração em um nível mais próximo da causa. A melhor forma seria 
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trazer as vidas de Caim e Abel de volta para o ventre de sua mãe, mas isso é fisicamente impossível. 
Por isso, a providência de Deus veio a aparecer através de irmãos gêmeos – Esaú e Jacó. Jacó teve 
que ser restaurado à posição do irmão mais velho, enquanto Esaú teve que descer para a posição de 
irmão mais novo. É o mesmo princípio que foi aplicado no caso de Caim e Abel.  

A mãe destes irmãos gêmeos era Rebeca. Enquanto ela estava grávida, os dois filhos lutavam entre 
si dentro do ventre dela. Quando ela perguntou ao Senhor sobre isto, o Senhor respondeu: 

'Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas estranhas, e um povo será 
mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço'. (Gen. 25:23) 

Isto é o que o próprio Deus falou. 

Uma vez que Jacó estabeleceu condições através das quais pôde evitar acusações, ele pôde comprar 
a primogenitura de Esaú com a sopa de lentilhas. Embora Jacó tomou a primogenitura de Esaú, 
Satanás não pôde acusá-lo. Assim, a primogenitura foi restaurada para o lado de Deus. A bênção de 
seu pai, Isaque, foi também dada para Jacó. Entretanto, Esaú se tornou tão furioso que tentou matar 
Jacó, tal como Caim matou Abel. Por esta razão, Jacó teve que fugir para a terra de Harã por 21 
anos.  

No Jardim do Éden, Eva iniciou o ato da queda, se tornando a mãe de Adão que o consumou. Mãe e 
filho cooperaram um com o outro para trazer a queda sobre o homem. Por isso, na restauração, este 
processo deve ser revertido. No tempo de Jacó, portanto, a mãe Rebeca e seu segundo filho Jacó 
cooperaram um com o outro para a realização da vontade de Deus.  

Também, durante o processo da queda, Eva mentiu para seu pai, Deus, e para seu irmão, Adão. Por 
isso, na restauração Rebeca mentiu para seu esposo, Isaque, e para o primeiro filho, Esaú, a fim de 
permitir que Jacó obtivesse a bênção. Isaque estava na posição de Deus, e seu filho Esaú estava na 
posição de Caim. Desta forma uma base foi estabelecida.  

Entretanto, a restauração substancial ainda não foi realizada. Nesse tempo a mãe de Jacó já havia 
cumprido sua missão, e a seguir era a vez de Jacó. A missão de Jacó era primeiramente restaurar a 
posição de Adão, que havia sido invadido pelo arcanjo e então restaurar a posição de Abel, que 
havia sido assassinado por Caim.  

Luta no Vau do Jaboc 

Para entender a missão de Jacó na restauração de Adão, é importante entender como Adão foi 
perdido. Por quem Adão foi dominado? Ele foi dominado pelo anjo. Por isso, a fim de restaurar essa 
posição, Jacó teve que lutar com um anjo. Isto é o que ocorreu no Vau do Jaboc. Jacó lutou com o 
anjo a noite inteira. Como resultado, o anjo admitiu a vitória de Jacó e o abençoou. Assim, as 
posições originais de Adão e do arcanjo foram restauradas para sua ordem adequada.  

Porque o anjo golpeou a coxa de Jacó antes de abençoá-lo? A queda do homem foi causada pela 
utilização errada das partes inferiores. A lei de indenização foi cumprida golpeando a parte que 
havia se tornado pecaminosa. Isto foi realizado pelo anjo de acordo com a lei do Velho Testamento: 
"Olho por olho, dente por dente". Porque Jacó suportou, o anjo pôde abençoá-lo.  
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Quando Jacó venceu o anjo, ele obteve a vitória interna e a posição de Adão pôde ser restaurada. 
Com esta condição Jacó estava na posição de restaurar a posição de Abel. Após 21 anos Jacó 
retornou de Harã e deu todas as suas posses e riquezas como um presente para seu irmão Esaú a fim 
de amolecer seu coração. Jacó pediu somente por uma bênção de seu irmão mais velho, e Esaú o 
aceitou e o recepcionou.  

Assim, Esaú desceu para a posição de irmão mais jovem, e Jacó subiu para a posição de irmão mais 
velho. Mais tarde, quando Jacó abençoou seus netos, os filhos de José, ele cruzou suas mãos e 
colocou sua mão esquerda – significando a posição do arcanjo e a bênção – no primeiro filho, 
Manassés, e sua mão direita – significando a posição de Deus e a bênção – no segundo filho, Efraim. 
Jacó pôde fazer isso porque ele havia tomado a posição do filho mais velho para o lado de Deus.  

De acordo com a Bíblia, o caráter de Jacó parece ser muito esperto. Muitas pessoas imaginam 
porque Deus utilizou e até mesmo deu Sua graça e bênção para um homem esperto. O Princípio dá 
a resposta: desta maneira, Jacó se colocou na posição onde ele cumpriu sua missão dada por Deus. 
Estes eventos ocorreram milhares de anos atrás, mas até o Princípio ser revelado ninguém conheceu 
seu verdadeiro significado.  

Suponham que a providência de Deus tivesse terminado com Jacó. Se esse tivesse sido o caso, 
somente pessoas com a mesma idade ou acima da idade de Jacó no tempo de sua vitória poderiam 
ser restauradas por esta condição, mas as pessoas abaixo da idade de Jacó desde os recém nascidos 
até os de meia idade, não poderiam ter sido restauradas. Por isso, uma providência mais minuciosa 
teve que começar, centrada no ventre da mãe.  

Assim, a terceira providência de Deus começou novamente dentro do ventre da mãe. Eva, a 
primeira mãe, caiu abandonando Deus, o Pai, através da descrença, e ao invés ela seguiu Satanás 
como seu pai e o colocou na posição de Deus. Por isso, Tamar, que teve que restaurar a posição de 
Eva, tendo que demonstrar fé absoluta em Deus. De uma forma reversa, Tamar teve que caminhar 
com Deus como seu Pai. Ela teve que esquecer seu orgulho e honra, até mesmo estando pronta para 
dar sua vida. Originalmente, Eva não pôde se tornar uma unidade com seu Pai. Judá era o sogro de 
Tamar, tendo o papel de pai. No capítulo 38 do Gênesis está registrado que Judá teve três filhos e 
Tamar era a esposa de seu primeiro filho. Entretanto, o primeiro filho morreu, e de acordo com a 
tradição do levirato nos matrimônios na Judéia, ela teria que ter um filho através do segundo filho. 
Mas o segundo filho também morreu, e o terceiro filho estava impedido por ser muito jovem. Tamar 
intuiu quão importante era herdar a linhagem de sangue restaurada por Deus, e por isso ela jogou 
fora seu orgulho e arriscou sua vida para se tornar grávida de Judá, seu sogro. Ela fingiu ser uma 
prostituta sentada ao lado da estrada onde seu sogro estava passando, e o tentou para um 
relacionamento. Judá não percebeu que esta prostituta era sua nora. Mas Tamar era sábia, e exigiu 
três itens – o anel de Judá, seu bastão e um cordão – como um compromisso de pagamento, que ela 
poderia usar mais tarde como provas. Porque ela teve que fazer assim? Porque, de acordo com a lei 
dos judeus daquele tempo, uma viúva que ficasse grávida sem ter um marido poderia ser apedrejada 
até a morte.  

Após alguns meses, a gravidez de Tamar se tornou visível. Rumores se espalharam e alcançaram 
também os ouvidos de Judá. Judá ficou muito bravo e tomou sua nora para ser apedrejada até a 
morte. Neste momento crítico, Tamar apresentou os artigos como prova para as pessoas, e Judá 
compreendeu que a motivação de Tamar em continuar a linhagem de Deus estava correta, e assim 
ele a liberou. Tamar arriscou sua vida a fim de realizar sua missão. Ela não tinha qualquer outro 
propósito a não ser cumprir a vontade de Deus. Desta maneira, Tamar estabeleceu a condição para 
restaurar a posição de Eva decaída revertendo o processo da queda de Eva. Por milhares de anos até 
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agora, ninguém conhecia o segredo desta estória exceto Deus. Mas agora, vocês podem entender 
claramente este mistério oculto.  

A luta dentro do ventre 

Como Rebeca, Tamar ficou grávida de gêmeos que lutaram dentro de seu ventre. Quando Tamar 
orou, o Senhor deve ter aparecido e dito a mesma coisa que disse para Rebeca, "Duas nações há 
no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas estranhas, e um povo será mais forte do 
que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço". Por 2.000 anos bíblicos Deus esteve 
esperando por esse momento. O momento do nascimento chegou e o primeiro filho, Zerá, colocou 
sua mão para fora. A parteira amarrou uma linha vermelha ao redor de seu pulso. Esta era uma 
predição simbólica que no tempo dos Últimos Dias o comunismo, uma ideologia satânica, 
representada pela cor vermelha, aparecia antes que o Reino de Deus fosse estabelecido. Após 7.000 
anos bíblicos –6.000 anos de história de restauração mais o milênio -- o tempo de compleição – o 
comunismo cairá em seu 70º ano. Aqui está o significado do ano de 1978. O Comunismo começou 
em 1917, pôde manter-se por aproximadamente 60 anos e alcançou seu auge. Assim, 1978 é a 
fronteira e após isso o comunismo declinará; no 70° ano ele será completamente arruinado. Isto é 
verdadeiro. Portanto, agora é o tempo para as pessoas que estão estudando o comunismo abandoná-
lo.  

Finalmente, durante a luta no ventre de Tamar, o Segundo filho, Perez, puxou Zerá de volta e saiu 
primeiro. Esta reversão das posições ocorreu no ventre da mãe. Neste momento o princípio de que 
Jesus nasceria a partir da linhagem de Judá foi estabelecido. A partir deste momento Caim foi 
superado e Abel foi exaltado, e a história de restauração pôde progredir para esferas incrivelmente 
mais amplas, a partir da família para o clã, a partir do clã para a raça, a partir da raça para a nação. 
Entretanto, o mundo satânico já havia se expandido de forma paralela – a partir do nível familiar 
para os níveis de clã e de raça, e finalmente para o nível nacional. Satanás já havia formado uma 
nação, mas Deus teve que esperar 2.000 anos antes que o povo escolhido de Israel pudesse ser 
formado como uma nação. Assim, tanto os campos de Deus como os campos de Satanás avançaram 
para o nível nacional, mas agora a nação de Deus teria que se tornar superior à nação de Satanás. 
Entretanto, o povo de Israel cometeu muitos erros no curso da história desde o nível familiar até os 
níveis de clã, raça e de nação.  

João Batista veio com a missão de restaurar todas as falhas cometidas pelo povo de Israel, por isso o 
Messias pôde vir em uma base aperfeiçoada. O povo escolhido de Israel que se tornou uma unidade 
com João Batista, ele se tornou uma força positiva (+) como Abel, e Jesus veio como o Messias 
sobre esta base. João Batista estava na posição de Caim em relação a Jesus que estava na posição de 
Abel. Uma vez que o povo de Israel se tornasse completamente uma unidade com o próprio Jesus 
Cristo, ele teria formado um absoluto positivo (+). Então o povo teria se colocado na posição de um 
absoluto negativo (-), e juntos com Jesus teriam se tornado um corpo indestrutível.  

A providência de Deus alcança seu ápice de aperfeiçoamento no ponto dos Verdadeiros Pais, que 
são o positivo absoluto (+) e o negativo absoluto (-). Jesus foi crucificado, por isso ele foi incapaz 
de se tornar um Verdadeiro Pai em seu corpo físico. Embora a linhagem de sangue de Deus tenha 
sido estabelecida com Jesus, a posição dos Verdadeiros Pais em espírito e na carne não pôde 
emergir. A palavra do cristianismo está limitada apenas à realidade espiritual; ela trouxe apenas a 
salvação espiritual. A salvação física, isto é, a salvação da vida física, não foi realizada.  

Até hoje, o cristianismo teve apenas um pai espiritual e uma mãe espiritual. Por isso, os 
Verdadeiros Pais tiveram que vir à terra, e devemos trilhar o curso do renascimento físico como 
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também o espiritual através deles. Condicionalmente, ou simbolicamente, devemos reentrar no 
ventre da mãe a fim de sermos renascidos. No cristianismo até hoje, o Espírito Santo tem assumido 
o papel de mãe. Estamos nascendo de novo em nível espiritual através da mãe, o Espírito Santo, e o 
pai espiritual, o espírito de Jesus.  

É claro, nascemos a partir do ventre de nossa mãe. Entretanto, além do ventre, nossa vida se 
originou a partir da semente de nosso pai. Antes da queda, a vida de um filho ou filha certamente 
teria começado a partir do interior do corpo de Adão, como uma semente. A semente que se torna 
um filho ou uma filha existe dentro do corpo do pai. Voltando para o ventre da mãe, a linhagem de 
sangue poderia ser mudada e restaurada, mas ainda não alcançamos o pai. Portanto, até hoje, os 
cristãos têm desejado seguir novamente para seu Pai, o Senhor do Segundo Advento, que é a origem 
da nova vida.  

Renascer em espírito e na carne 

Não podemos estar satisfeitos apenas com o renascimento espiritual. Devemos ser renascidos em 
espírito e na carne. A fim de recomeçar em espírito e na carne, devemos voltar para a posição de 
semente. Para realizar esta providência, Jesus prometeu que uma noiva e um noivo apareceriam e 
que se tornariam Verdadeiros Pais, para que pudéssemos nos tornar a semente semeada de novo 
através deles, para nascer de novo como uma nova vida neste mundo. A partir do que eu disse, você 
naturalmente entenderá se é necessário ou não que o Senhor da Segunda Vinda venha à terra como 
o Messias.  

No tempo de Jesus, este mundo físico não estava restaurado, e ainda se expandiu ao nível mundial. 
Deste modo, nos Últimos Dias, o mundo inteiro está dividido em dois, um lado representando 
Satanás e o outro representando Deus; nada além destes dois campos existe. Há confusão e caos. O 
Messias na terra deve herdar a base dos cristãos. Os cristãos ainda não foram completamente 
renascidos; por isso, podemos dizer que eles são apenas como uma semente no corpo de Jesus. Eles 
têm apenas elementos espirituais de vida. Por isso, um pai deve aparecer na terra e criar uma base 
física substancial.  

Por esta razão, todos têm um curso de sete anos no qual ele ou ela deve se unir com o Verdadeiro 
Pai antes de receber a Mãe. Você deve voltar para a posição de uma semente no corpo do Adão não 
decaído e aperfeiçoado que ainda não se casou. Você deve voltar para a própria origem. Esta 
semente é a única genuína. Uma semente que inicia a partir do corpo de Adão deve ser semeada no 
ventre da Eva restaurada. Este especial trabalho está sendo feito pela Igreja de Unificação.  

Jesus foi rejeitado pela nação de Israel. Por isso, a tarefa mais difícil é restaurar a posição de Jesus 
que foi deixada para o Senhor da Segunda Vinda. Como já nascemos na carne e também já 
crescemos, não podemos literalmente voltar à posição de uma semente. Por isso, devemos 
estabelecer condições para renascer se unindo com os Verdadeiros Filhos, que nasceram a partir dos 
Verdadeiros Pais. O Princípio ensina que tanto Caim quanto Abel podem ser restaurados quando 
Caim segue completamente Abel. Estamos na posição de Caim e devemos nos unir com os 
Verdadeiros Filhos sem pecado, que estão na posição de Abel. Nos unindo com eles, podemos nos 
tornar filhos restaurados e receber a mesma graça. Deste modo, quando os filhos sem pecado 
nascem dos Verdadeiros Pais, deveríamos oferecer comida e coisas da criação a fim de estabelecer a 
condição pela qual os Verdadeiros Pais podem compartilhar os mesmos elementos conosco. Desta 
forma devemos passar pelo curso através do qual participamos na posição dos Verdadeiros Filhos.  
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Através de quem vocês estabelecerão condições para se tornarem uma unidade com os Verdadeiros 
Filhos e se tornarem nascidos novamente? Somente o Pai não é suficiente. Você deve seguir através 
dos Verdadeiros Pais. Entretanto, por mais importante que o Pai possa ser, você deve também 
passar através da Verdadeira Mãe e se unir com os Verdadeiros Filhos. Os Verdadeiros Pais têm 
filhos masculinos e femininos. Uma mulher deveria se tornar uma unidade com o Verdadeiro Pai, a 
Verdadeira Mãe e suas filhas; um homem deveria se tornar uma unidade com os Verdadeiros Pais e 
seus filhos.  

Porque uma mulher caiu primeiro, a restauração da mulher é feita primeiro. Posteriormente, a 
restauração do homem é concluída. Quem realmente está na posição da primeira mulher restaurada? 
A primeira filha mulher que nasce a partir dos Verdadeiros Pais está nesta posição. O primeiro filho 
homem é o segundo filho dos Verdadeiros Pais. Isto é apenas um esboço e uma explanação muito 
breve; há processos mais profundos e complicados por trás disto.  

O nascimento de filhos sem pecado 

A base de quatro posições celestial foi restaurada pela primeira vez na história pelo nascimento de 
verdadeiros filhos sem pecado. Nada no mundo satânico pode tocar esta base. Sendo que uma nação 
escolhida ainda não foi restaurada, devemos iniciar a partir da base de quatro posições celestial, e 
desenvolver este ponto para o clã, a raça, e para o nível nacional. O núcleo central deste processo de 
desenvolvimento é a família celeste na forma da base de quatro posições. A nação que será 
estabelecida na base da família verdadeira será a mais forte e a invencível. Esta é a nação que o 
Judaísmo não pôde obter a 2.000 anos atrás.  

Esta nação se tornará o centro do mundo externo superando todas as soberanias satânicas. Uma vez 
que uma nação celeste é restaurada, esta se expandirá para duas, então para três, quatro, e 
finalmente cobrirá o mundo inteiro. As pessoas que pertencem a essas nações celestes naturalmente 
serão restauradas todas de uma vez. A fim de restaurar esta soberania unificada de Deus, devemos 
passar por um incrível curso. Entretanto, a menos que restauremos uma soberania unificada, por 
mais trabalho de restauração que possamos ter feito, é possível que nossa base terrena venha ser 
destruída por um chefe de governo satânico de nossa nação. Por isso, restaurar a soberania de uma 
nação é uma tarefa muito urgente. Para este propósito devemos absolutamente nos tornar uma 
unidade com os Verdadeiros Pais, e devemos nos tornar completamente uma unidade com os 
membros da Igreja de Unificação na Coréia, Japão, e todas as demais do mundo. Através deste 
curso, compreenderemos quão difícil o caminho de restauração tem sido. Jesus disse para 
Nicodemus, ". . . A menos que uma pessoa nasça de novo, ela não pode entrar no Reino de Deus". 
Nicodemus respondeu, "Como um homem já velho pode nascer de novo? Ele pode entrar uma 
segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente?" Então Jesus respondeu, "Você é um mestre 
de Israel e, contudo não entende isto?" Naquele tempo Jesus estava falando sobre este mesmo 
princípio. 

As palavras 'ressurreição' e 'renascimento' no cristianismo se referem a este mesmo princípio. 
Através do ventre de uma mãe a linhagem de sangue manchada foi restaurada para a linhagem de 
sangue celeste. Entretanto, é somente através do corpo do Verdadeiro Pai que podemos 
definitivamente ser recriados e renascidos fundamentalmente como uma pura nova vida. Então, a 
partir desse ponto de nova criação, nossa salvação é aperfeiçoada pela redenção tanto do espírito 
como da carne. Desta maneira, nossos filhos serão capazes de atingir o céu sem seguirem através do 
processo de salvação.  
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Vocês devem entender quão difícil é o curso de restauração. Eu não apenas encontrei a verdade, 
mas tive que cumprir toda a verdade em substância. Agora estou ensinando-a para vocês de graça. 
Vocês são como estudantes da faculdade que recebem diplomas sem fazer nada. Portanto, vocês 
devem entender quão preciosa e valiosa é a posição que possuem.  

Este lema do ano para a Igreja de Unificação é "A Defesa da frente Unificada". Isto significa que 
devemos defender e proteger esta base celestial. Onde quer que esteja, você deve se tornar uma 
unidade com os membros da Igreja de Unificação na Coréia, e seguir adiante para defender a frente 
unificada. Olhando para a situação do mundo inteiro, a Coréia é o país onde a base mais forte está 
estabelecida em nossas atividades. Se tivéssemos que iniciar uma nova providência em algum outro 
país, teríamos que repetir todo o curso novamente a partir do início. O período até 1974, quando 
termina o segundo curso de sete anos, é um período correspondente ao segundo curso de sete anos 
de Jacó. Após este curso criaremos a base do nível mundial, e teremos poder econômico suficiente 
para a restauração do Reino Celestial. Uma vez que uma nação seja restaurada, todas as nações 
podem ser restauradas. 
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Capítulo 8 
Verdadeiros Pais e nós  
7 de Maio de 1972--Tóquio, Japão 

A partir do ideal original de criação de Deus, nossos antepassados, Adão e Eva, estavam destinados 
a herdar a linhagem de sangue do bem através de sua unidade com Deus, e transmitindo-a para 
todas as gerações. Entretanto, aprendemos a partir do Princípio que um resultado inesperado 
ocorreu devido à queda do homem. Agora pertencemos ao mundo satânico e estamos 
completamente separados da linhagem de Deus.  

Estávamos destinados a nascer a partir de pais de bondade, mas ao invés, nossos primeiros pais 
foram pais do mal. Por isso estabelecemos uma família, clã, sociedade, nação e mundo centrados no 
mal. Isto tem que ser restaurado e indenizado. Deus não pode restaurar tudo de uma vez; 
restauração deve ser tratada em estágios. Sendo que o mal se multiplicou através da história estágio 
por estágio, ela deve ser tratada em estágios no processo de restaurá-la.  

Passando pela idade de servo, a idade de filho adotado, a idade de filho verdadeiro e a idade dos 
Verdadeiros Pais, a providência de Deus tem sido indenizar cada estágio a partir do lado mal para o 
lado de Deus ou do bem. Deus fundou inúmeras religiões, espalhando-as por muitas bases raciais e 
culturais da humanidade, e têm trabalhado através dessas religiões com o objetivo de restaurar o 
mundo ideal.  

Como uma analogia da obra de Deus para criar o mundo ideal, podemos observar o caminho pelo 
qual seguem os rios. A partir das montanhas para os vales, os riachos fluem em muitas direções 
diferentes. Alguns correm do oeste para o leste e outros correm do norte para o sul. Entretanto, 
todos eles certamente se juntam em um rio principal. Da mesma maneira, Deus tem estabelecido 
muitas diferentes religiões de vários tipos, as quais têm permanecido separadas umas das outras 
antes e se unindo depois na corrente principal da religião. Deus tem estado trabalhando por trás da 
história da humanidade, inspirando a criação de muitas religiões com muitas direções diferentes. 
Assim também as culturas do mundo, tendo as religiões como seu centro, tem se desenvolvido 
gradualmente para apoiar o objetivo de uma religião principal.  

Um grande montante de indenização, -- baseado no curso de indenização da família de Adão, como 
descrito no Princípio – é necessário para desenvolver isto através das idades.  

Caim sempre tem se oposto a alguém que está mais próximo de Deus. Ele é a pessoa que golpeia 
Abel. Sempre tem sido a posição de Abel estar mais próximo de Deus. Os frutos desse 
relacionamento têm existido desde a queda e tem afetado toda a humanidade através de toda a 
história.  

Até mesmo sua própria vida é parte desse legado. Se você examinar sua vida cotidiana, há 
momentos quando você é como Abel e momentos quando você é como Caim. Entre a manhã e a 
tarde de determinado dia, ou até mesmo dentro de uma hora, as dinâmicas do relacionamento Caim-
Abel estão funcionando. Todas as direções – frente e atrás, direita e esquerda, acima e abaixo – têm 
alguma coisa a fazer baseado no relacionamento de Caim e Abel.  

Uma ação está próxima de Deus e outra está em oposição a Deus. Quando você fala apenas uma 
palavra, esta poderia ser examinada se é a partir da posição de Caim ou se é a partir da posição de 
Abel. Você deve examinar-se, e também as palavras que você fala de acordo com este padrão. Se 
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você está falando hoje de uma forma melhor do que ontem, então está se colocando como Abel em 
relação à ontem. Se você está falando hoje pior do que ontem, então hoje você está se colocando na 
posição de Caim. Neste tipo de situação, Deus tem tentado guiar as pessoas para serem mais como 
Abel a fim estarem mais próximas a Ele.  

Ao mesmo tempo, Satanás tem tentado empurrar as pessoas para longe de Deus. Quando crescemos 
próximos de Deus, estamos mais próximos da posição de Abel e nos encontramos desfrutando 
alegria. Mas quando somos puxados na direção de Caim pelo domínio satânico, sentimos tristeza. 
Por causa desta dinâmica do relacionamento de Caim e Abel tem havido uma constante flutuação de 
alegria e tristeza desde o início da história humana.  

Sem entender este ponto, felicidade ou tristeza em nossas vidas cotidianas é simplesmente um 
assunto sobre, se obtemos ou perdemos algum benefício. Mas definitivamente a felicidade e tristeza 
são determinadas pela dinâmica de Caim e Abel. Quando você se move adiante em direção à 
posição do bem, você se move um passo mais próximo de Deus. Mas se você se afasta de Deus, a 
tristeza em seu coração aumenta no grau da distância que você se coloca de Deus.  

Salvação individual 

A salvação começa a partir do indivíduo. Uma pessoa é o ponto de início da família e famílias 
criam a sociedade; sociedades criam a nação e nações criam o mundo inteiro. Todos estes diferentes 
níveis estão interconectados. Uma sociedade é feita de muitos indivíduos; o mundo consiste de 
muitas nações. A fim de liberar a humanidade de Satanás, temos que começar liberando uma pessoa, 
um indivíduo. A liberação da família, da nação e do mundo tem que começar com a liberação de 
indivíduos.  

Deus tem estado tentando fazer isto através da religião. O propósito da religião é trazer-nos mais 
próximos de Deus e guiar-nos na direção da providência de Deus. Então, qual é o propósito final da 
providência de Deus? As pessoas geralmente pensam que a religião tem o propósito de contribuir 
para o bem-estar do mundo inteiro ou para o benefício de todas as pessoas do mundo. Entretanto, as 
religiões tendem a pensar somente sobre suas próprias situações e vêem tudo dentro do contexto 
particular de sua própria fé. Mas a partir do ponto de vista de Deus, até mesmo a missão de fazer o 
mundo inteiro melhor é o propósito secundário da religião. Qual é seu propósito primário? É criar 
na terra os Verdadeiros Pais. Sem os Verdadeiros Pais nenhuma salvação é possível. Aqueles que 
nascem de pais decaídos devem ser restaurados através do renascimento pelos Verdadeiros Pais.  

Assim, o assunto mais sério para Deus é como trazer os Verdadeiros Pais de bondade para a terra.  

Observando o mundo a partir deste ponto de vista, podemos ver que o mundo decaído tem se 
desenvolvido primeiro a partir de indivíduos decaídos para famílias, o clã, a sociedade, a nação e o 
mundo. A fim de Deus estabelecer esse tipo de fundamento básico, Ele primeiro tem que 
desenvolver a esfera de servos ou anjos. Então Ele tem que elevar esse nível para o nível de filho 
adotado. A partir da realidade de filho adotado, Ele tem que trazê-la para o nível de filho verdadeiro.  

Até mesmo dentro da realidade do filho verdadeiro, há o tema de Caim e Abel. Caim e Abel 
nasceram de pais decaídos e lutaram um com o outro como filhos decaídos. Na idade quando o 
verdadeiro filho centrado em Deus é restaurado, Caim e Abel não devem mais lutar. Não podemos 
superar o mundo decaído até que estabeleçamos completa unidade entre Caim e Abel. De acordo 
com o Princípio, somente quando estabelecemos a base de substância podemos ir além da realidade 
do mundo decaído pela primeira vez.  
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Uma pessoa poderia ser capaz de ir além do mundo decaído para o nível de formação ou até mesmo 
o estágio de crescimento, mas ela não pode avançar além do estágio de crescimento a menos que 
estabeleça uma base de substância vitoriosa. Mesmo se esta pessoa pudesse entrar no nível de 
perfeição, sua linhagem ainda não teria sido limpa. Sendo que a linhagem de sangue satânica tem 
sido herdada e essa linhagem ainda não esta limpa, necessitamos do Messias. Por isso, é 
absolutamente necessário para as pessoas decaídas estabelecer a base de fé e a base de substância 
como a base para receber o Messias. Somente através do Messias uma pessoa é capaz de mudar sua 
linhagem de sangue e se colocar na posição de um verdadeiro filho de Deus.  

Sendo que Adão e Eva caíram, não havia nenhuma forma de Caim e Abel estarem unidos de uma 
forma vertical. Ao mesmo tempo não havia nenhuma tradição para Adão e Eva estarem unidos de 
uma forma vertical, por causa de sua queda. Somente Caim e Abel estavam na posição de restaurar 
a falha de Adão e Eva. Toda unidade foi perdida no tempo de Adão e Eva. Aqueles que querem se 
tornar os verdadeiros filhos e filhas de Deus devem estabelecer a unidade vertical de pais e filhos. 
Você não pode alcançar a perfeição na posição de filho adotado. Você deve alcançar a posição de 
verdadeiro filho em unidade com Deus.  

Toda pessoa tem que se mover acima através de todos estes estágios para ser restaurada. Embora 
você possa alcançar a posição de filhos, ou até mesmo se Caim e Abel alcançam unidade, não há 
maneira de seguir verticalmente todo o caminho até Deus, se não há nenhuma base restaurada de 
pais não decaídos. Por isso, Deus tem tentado por toda a história estabelecer os Verdadeiros Pais. 
Os Verdadeiros Pais criarão pela primeira vez a forma de alcançar o próprio Deus e para que Caim 
e Abel possam estar unidos. Neste processo de restauração, a mudança de linhagem de sangue tem 
que ocorrer. Ninguém pode estabelecer este tipo de coisa por si mesmo.  

A Bênção 

A queda ocorreu no nível de perfeição do estágio de crescimento. A fim de restaurar a queda, 
devemos seguir o curso reverso da queda. Adão e Eva caíram através da tentação de amor. 
Enquanto você está seguindo o caminho de restauração, e enquanto se aproxima mais e mais do 
nível de perfeição do estágio de crescimento, você se deparará com a tentação de amor e terá que 
superá-la. A tendência de ser tentado pelo amor decaído tem sido herdada através de gerações de 
pais decaídos. Para superar isto, a humanidade deve ser conectada com o amor centrado em Deus e 
nos Verdadeiros Pais; do contrário nunca poderemos superar o problema do amor decaído.  

Aqueles que habitam na realidade do mundo decaído e que tem herdado a linhagem de sangue dos 
pais decaídos necessitam dar as boas vindas aos Verdadeiros Pais no estágio final de restauração e 
se unirem com eles verticalmente, a fim de superarem o mundo decaído. Este é o ensinamento do 
Princípio.  

Não podemos completar este processo individualmente. Este processo sempre exige um casal – um 
homem e uma mulher – para restaurar este problema de amor. Isto explica a necessidade da Bênção. 
A Bênção não pode ser executada como desejamos; ela começa centrada nos Verdadeiros Pais, que 
são o núcleo da linha vertical. Como resultado da condição vitoriosa da unidade de Caim e Abel, os 
Verdadeiros Pais podem conduzir esta Bênção. Somente através deste processo podemos superar 
completamente o mundo decaído.  

Ninguém avança através dos estágios de restauração por si mesmo. Recebendo a Bênção, seguimos 
para o nível de perfeição do estágio de crescimento e alcançamos o nível de formação do estágio de 
aperfeiçoamento. Daí em diante, o casal abençoado ou família abençoada necessita de um período 
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de tempo de sete anos para se tornar perfeitamente uma unidade com Deus. Os três estágios de 
crescimento, que são, formação, crescimento e aperfeiçoamento -- somam 21 anos. Por isso, o casal 
abençoado tem que seguir através de um curso de sete anos no estágio de aperfeiçoamento. 
Ninguém atravessou este estágio no passado.  

Cada um de vocês tem que passar através de um período de sete anos, de acordo com o padrão do 
Princípio. Por isso, após se unir a Igreja de Unificação, você tem que passar através de um período 
de sete anos durante o qual deve restaurar todas as coisas que foram perdidas devido à queda, como 
também herdar o verdadeiro coração paternal que foi perdido por causa da queda dos primeiros pais. 
Como a conseqüência da queda, perdemos nosso legado de senhoria sobre todas as coisas. Além 
disso, o corpo e o coração do homem foram manchados e reivindicados por Satanás. Todas estas 
coisas devem ser restauradas através de indenização.  

Conseqüentemente, centrados nestes pontos – obtendo domínio sobre todas as coisas, nos tornando 
os corpos substanciais da verdade, e restaurando nossos corações – devemos seguir através do 
período do estágio de aperfeiçoamento e restaurá-lo para Deus. Este é nosso Princípio. O período de 
tempo de sete anos necessário para atingir o padrão de perfeição é equivalente a toda a história 
humana de 7.000 anos bíblicos. Os 7.000 anos são calculados como os 6.000 anos bíblicos da 
história humana mais os 1.000 anos do milênio do reino do Senhor, como descrito na Bíblia. Dentro 
deste período de tempo de sete anos, devemos realizar substancialmente o padrão vitorioso 
restaurando essas coisas que perdemos. Então recebemos a Bênção e após a Bênção, o verdadeiro 
padrão da família começa.  

Devemos restaurar todas as coisas, devemos restaurar o ser substancial de volta para o estado 
natural de “eu” substancial obediente à lei, e devemos restaurar nossos corações. A partir do ponto 
de vista horizontal, todas as coisas materiais representam o estágio de formação, o “eu” substancial 
representa o estágio de crescimento, e o coração representa o estágio de perfeição ou de compleição. 
Tudo da providência vertical também deve ser realizado em nível horizontal.  

Além disso, o nível das coisas materiais corresponde à Idade do Velho Testamento; o nível do “eu” 
substancial corresponde à Idade do Novo Testamento; e o nível do coração corresponde à Idade do 
Completo Testamento. Por isso é natural que na Idade do Completo Testamento, falemos sobre o 
mundo do coração de Deus. Todas estas três Idades devem estar unidas em perfeita harmonia. 
Durante a Idade do Velho Testamento, a indenização era paga através de coisas da criação. Na 
Idade do Novo Testamento, a indenização era para através de Jesus, o Filho substancial de Deus. 
Agora o padrão de coração deve ser estabelecido na Idade do Completo Testamento, baseado na 
indenização vitoriosamente paga nos estágios anteriores. O verdadeiro padrão da família pode ser 
estabelecido pela primeira vez na terra após todas estas coisas serem restauradas. Esse é o nível que 
esperamos ter alcançado no momento da Bênção.  

As famílias abençoadas devem ter seus próprios filhos físicos, mas antes devem ter seus filhos da fé, 
seus filhos espirituais. Filhos espirituais representam a encarnação de Jesus no mundo espiritual. 
Seus filhos físicos representam a posição de Jesus quando ele estava vivo e esperando estabelecer 
uma base vitoriosa na terra. Assim, eles também representam o Cristo da Segunda Vinda.  

Neste tempo, a realidade cristã do mundo espiritual – chamada Paraíso – não está unida com o 
cristianismo na terra. Esta situação é quase como Jesus sendo dividido em dois. Estamos na posição 
de trazer unidade entre estas duas realidades desarmoniosas. Podemos estabelecer a condição para 
trazer sua unidade através da unidade entre nossos próprios filhos físicos e espirituais. Nossos filhos 
espirituais estão na posição de Caim, ou do arcanjo; Abel, na posição de Adão, simboliza a 
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realidade do mundo físico, e é representado por nossos filhos físicos. A unidade entre nossos filhos 
espirituais e nossos filhos físicos significa a unidade entre o mundo espiritual e o mundo físico. Se 
seus próprios filhos espirituais e filhos físicos não estão harmoniosamente unidos, as realidades do 
mundo espiritual e do mundo físico, particularmente as duas realidades do cristianismo, não estarão 
unidas. Basicamente, a divisão entre o mundo espiritual e o mundo físico veio como o resultado da 
divisão entre a família original. Portanto, isto deve ser restaurado na terra, pela unidade dos filhos 
espirituais e físicos das famílias abençoadas. 

 Posição de pais 

É somente quando Caim e Abel estão unidos que os pais ideais podem aparecer. Esta condição de 
indenização pode ser realizada quando os filhos da fé – tanto os filhos espirituais como os filhos 
físicos – se tornam unidos em perfeita harmonia. Por esta condição, podemos restaurar a unidade 
perdida entre Adão e o arcanjo antes da queda. Se tal restauração pode ser cumprida, Deus pode 
despejar continuamente Seu amor a partir de Sua posição de Pai. Se seus filhos espirituais e seus 
filhos físicos estão unidos em perfeita unidade no plano horizontal, você pode ser restaurado para a 
posição de verdadeiros pais, a qual é a posição do amor ideal de Deus, pela primeira vez.  

Este tem sido o caminho da Igreja de Unificação para indenizar com sucesso horizontalmente o 
caminho histórico vertical. A fim de restaurar um resultado ou conseqüência, você deve encontrar a 
causa que trouxe esse resultado e reverter o processo. Necessitamos absolutamente de filhos 
espirituais. Adão e Eva tinham três arcanjos, os quais deviam atendê-los como seus servos por toda 
a vida. Adão e Eva não puderam se tornar o filho e a filha perfeitos de Deus sem eles. Assim, eles 
são necessários na restauração através de indenização. A partir deste ponto de vista, tanto para 
homens como para mulheres, três filhos espirituais são necessários, representando os três arcanjos. 
Esses três arcanjos devem se unir perfeitamente com você.  

Primeiramente Deus criou os anjos e arcanjos e então Ele criou Adão e Eva com a ajuda da unidade 
dos anjos. Devemos restaurar este padrão por nós mesmos. Antes de ter filhos físicos, filhos 
espirituais devem nascer. Filhos físicos nascem somente na base de filhos espirituais, tal como Deus 
criou os anjos primeiro e então criou Adão e Eva na seqüência. Esse é o Princípio. No tempo de 
Jesus, a nação de Israel e a religião do Judaísmo estavam colocadas na posição de arcanjos e deviam 
ter se unido com Jesus. Se isto tivesse sido realizado, todos os desejos de Deus teriam sido 
realizados.  

A Igreja de Unificação encontra-se em uma situação similar àquela do tempo de Jesus. Quando 
Jesus foi assassinado, tudo no plano físico foi perdido, e o cristianismo nasceu herdando apenas a 
posição do arcanjo espiritual, não do arcanjo físico. Uma missão do Senhor do Segundo Advento é 
estabelecer a unidade do espírito e do corpo. Ele tem que estabelecer as condições de indenização 
para unir estas duas esferas.  

No tempo de Jesus, a posição do arcanjo espiritual estava preenchida pelo Judaísmo, enquanto o 
arcanjo físico era a nação de Israel. Se os arcanjos tivessem se unido com o Abel, que era Jesus, 
teria sido uma situação completamente diferente. Mas porque Jesus foi assassinado, o mundo 
espiritual e o mundo físico não puderam estar totalmente unidos. Jesus, e todos os cristãos têm 
procurado a redenção tanto do espírito como do corpo. Portanto, eles devem ser conectados com a 
realidade da carne novamente.  

Seguindo o caminho de indenização, devemos restaurar o que foi perdido na terra e unir os mundos 
físico e espiritual em uma unidade. Somente através deste processo, a realidade de Caim, 
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simbolizada pelos dois arcanjos, pode nascer. Neste tempo, quando o Senhor vem para a terra e 
estabelece a base individual de vitória na terra, a base familiar vitoriosa será formada. A esfera de 
vitória não está limitada a uma família, mas essa família representa o cristianismo mundial. Se os 
clãs da Segunda Vinda de Cristo são restaurados, esses clãs se tornarão clãs em nível mundial. 
Assim, quando o Senhor do Segundo Advento vem para a terra, se o cristianismo não o perseguir, 
não haverá dificuldades para a unidade de ambas as realidades e o desenvolvimento da providência 
de Deus.  

Tempo de vitória 

Esta é uma idade diferente do tempo de Jesus. Por causa da falta de unidade entre espírito e corpo, o 
propósito da Segunda Vinda de Cristo é cumprir o curso de indenização para restaurar essa 
desunião. A Segunda Vinda de Cristo tem que alcançar a vitória no mundo espiritual e então a 
vitória pode ser obtida na terra. Quando ele vem para a terra, Ele tem que trazer sua vitória a partir 
do mundo espiritual para ser cumprida na terra.  

Esta é a mesma situação como quando Jacó lutou com o anjo. Ele teve que primeiramente obter a 
vitória sobre o anjo a fim de obter a vitória sobre Esaú, que finalmente se rendeu a Jacó. Jesus 
subjugou o arcanjo a fim de restaurar através de indenização o fato de que Adão foi indevidamente 
subjugado pelo arcanjo. A subjugação de Esaú por Jacó foi a restauração de Abel sendo subjugado 
por Caim. E a subjugação de Jesus sobre o arcanjo foi feita novamente na terra para restabelecer a 
condição de Jacó ter subjugado Esaú. Devemos obter a vitória em ambas as realidades espiritual e 
física.  

Se o povo de Israel tivesse se unido com Jesus, eles poderiam ter herdado ambas as bases de vitória 
física e espiritual. Mas por causa da rejeição e morte de Jesus Cristo, a realidade espiritual e a 
realidade física foram divididas. Agora o retorno de Cristo, como Jacó, tem que obter a vitória em 
ambas as realidades. O cristianismo estabelecido tem se oposto ao retorno de Cristo. A luta entre a 
Igreja de Unificação e o cristianismo tradicional ocorre em paralelo ao curso histórico do 
desenvolvimento espiritual do cristianismo. Essa mesma luta tem sido a história da Igreja de 
Unificação. O cristianismo nasceu devido à vitória espiritual de Jesus sobre Satanás enquanto na 
terra, e o cristianismo foi superior a qualquer outra religião, por causa da vitória espiritual sobre 
Satanás. Devemos obter a vitória espiritual nesta nova era. Embora o cristianismo estabelecido 
possa se opor a nós, eles em breve estarão na posição de Esaú, que finalmente dará as boas vindas 
para Jacó.  

Estamos vivendo em um tempo diferente daquele de Jesus. A providência estava centrada na nação 
durante o tempo de Jesus, mas agora ela está centrada no mundo. O Senhor do Segundo Advento 
vem em nível mundial e esse é um nível mais amplo do que o nível da era de Jesus. Portanto, a 
menos que o mundo vá contra ele como um corpo unido, ele estabelecerá facilmente a base para a 
nação.  

Jesus buscava alcançar a perfeição do indivíduo e a perfeição da família, tanto espiritualmente 
quanto fisicamente. A seguir ele buscou a vitória do clã e da nação, tanto espiritualmente quanto 
fisicamente. Após ter obtido essa vitória em nível nacional, ele iniciaria a realidade substancial de 
vitória através da qual Roma se renderia a ele. O propósito de Jesus não era apenas restaurar o 
indivíduo e a família, mas também unir a nação de Israel com a religião do Judaísmo. Nessa base, 
ele iria superar o Império Romano. Ele veio para a terra com esse propósito.  
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Entretanto, o Judaísmo e a nação de Israel não se uniram com ele e ele teve que seguir o caminho da 
cruz; a restauração completa poderia ocorrer somente em um tempo posterior. Nós mesmos 
devemos restaurar o padrão que não foi alcançado pelo povo no tempo de Jesus. Embora possamos 
ser capazes de obter a vitória espiritualmente em nível mundial, a base terrena que Jesus não pôde 
estabelecer deve ser realizada por nós; do contrário não podemos indenizar o que Jesus não fez no 
passado. Jesus veio na posição de pai e veio para se colocar na terra como o pai vitorioso do mundo. 
Sendo que ele não completou esse papel, isto deve ser indenizado no tempo do Segundo Advento 
do Senhor e a vitória deve se obtida. Do contrário, não seremos capazes de seguir além da vitória de 
Jesus. Isso é o que a Igreja de Unificação tem tentado fazer.  

Centrados nos Verdadeiros Pais, devemos obter a vitória espiritualmente, mas estamos sofrendo 
oposição pelo cristianismo estabelecido; assim a falha não tem sido indenizada. Jesus foi além do 
Judaísmo e estabeleceu o novo ensinamento que chamamos de cristianismo. Embora esta seja 
apenas uma vitória espiritual, ela começou com o cristianismo. Neste mesmo sentido, se o 
cristianismo estabelecido se opõe a Igreja de Unificação, nós devemos recriar a base do cristianismo, 
de acordo com a nova direção. A menos que façamos isso, não seremos capazes de fazer a base 
substancial para a restauração por indenização.  

Isso é o que a Igreja de Unificação mundial e eu estamos fazendo até agora. A menos que tenhamos 
a base para o clã, a família não pode estar à vontade; a menos que o clã envolva a família com sua 
proteção, a família não pode repousar em paz.  

Realidade de liberdade de Satanás 

Somente quando a família de Abel está dentro da proteção do clã vitorioso, ela pode repousar em 
paz pela primeira vez. Satanás não pode invadir essa família. A família de Abel não deve ser 
invadida por Satanás porque está na posição de Adão e Eva perfeitos. Caim, que está na posição do 
arcanjo decaído, tem que estabelecer uma base vitoriosa para obter a vitória sobre o domínio 
satânico. Então a família está protegida.  

Satanás é um arcanjo decaído, por isso ele não é capaz de obter a vitória sobre um arcanjo que está 
unido com Deus e que nunca caiu. Assim, um arcanjo que está no lado de Deus pode subjugar 
Satanás. Satanás não pode invadir a proteção de um arcanjo centrado em Deus. Assim a esfera 
vitoriosa de Abel não pode nascer a menos que o arcanjo vitorioso possa nascer. Isso significa que a 
família de Abel pode estar protegida de Satanás somente quando nascer a família restaurada de 
Caim.  

Durante a vida de Jesus, se sua família o tivesse protegido, ele poderia ter estado em paz. Se tal 
proteção tivesse sido dada para Jesus, ele não teria sido atacado. No Jardim do Éden, se o arcanjo 
não tivesse caído, mas tivesse protegido Adão, então o próprio Adão não teria qualquer chance de 
cair. Se houvesse uma pessoa na posição de Caim que tivesse se unido com Jesus, então não haveria 
qualquer maneira para Satanás atacar Jesus.  

Quando examinamos a situação por esta ótica, descobrimos que a família de Jesus não se uniu com 
ele. Maria e José e seus irmãos e irmãs, como também seus outros parentes, nada fizeram pela 
missão de Jesus. De fato, Jesus era uma pessoa que estava realmente separada de sua família e de 
seu clã. Toda a família e o clã deveriam ter estado na posição de proteger Jesus. Se ele estivesse 
colocado nessa base aperfeiçoada, ele nunca teria que sair de sua própria casa, e não haveria 
nenhuma necessidade de seguir através dos três anos de vida pública. Se a família e o clã tivessem 
se unido com ele e o ajudado, ele teria sido capaz de fazer a base do noivo e noiva na terra, com a 
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ajuda de sua família e parentes. Se isso tivesse ocorrido, uma nova linhagem de sangue poderia ter 
sido estabelecida na terra, centrada em Jesus. A nova família ideal que não caiu e que estaria unida 
com Deus poderia ter iniciado.  

Entretanto, Jesus não teve esse tipo de base e foi para a cruz. Por isso, a família que herdaria a nova 
linhagem de sangue não surgiu naquele tempo.  

Jesus devia estar na posição de Verdadeiros Pais. Se a posição de Verdadeiros Pais foi perdida, isso 
significa que todos os descendentes que iriam nascer a partir dos Verdadeiros Pais foram perdidos 
porque a posição dos pais estava invadida.  

Aqueles que nascem a partir de pais decaídos não podem seguir além de seu padrão decaído. Os 
cristãos, embora reunidos ao pé da cruz de Jesus Cristo por todo o mundo, não são capazes de 
seguir em frente e consumar a vontade de Deus para todo o mundo.  

Uma vez que indivíduos estão unidos completamente com o Senhor em seu retorno e o atendem 
absolutamente, então eles terão que criar um clã especial centrado no Senhor. Esse clã especial deve 
ter um padrão mais elevado do que o clã que cercava Jesus Cristo. Esse clã não pôde cumprir sua 
missão de proteger Jesus. Este clã especial deverá criar uma base de coração e ser chamado de novo 
Israel. A base de coração é o pré-requisito para a base substancial em nível mundial. A restauração 
através de indenização pode ser realizada através dessa base. No tempo do Segundo Advento, Cristo 
deve criar o padrão da família. A fim de que ele crie esse padrão, o movimento de Unificação tem 
criado o clã que pode arriscar suas vidas para proteger a verdadeira família do inimigo. Sem isso, o 
Senhor não será capaz de iniciar sua família.  

Este foi o significado do Sagrado Matrimônio em 1960. A Igreja de Unificação nasceu como uma 
nova organização religiosa, e até mesmo se o mundo secular e o cristianismo estabelecido se opõe à 
Igreja de Unificação, nossa igreja tem criado a esfera do clã para proteger a família do Cristo em 
seu retorno.  

Quando a condição foi feita para a criação de um clã capaz de proteger a família da Segunda Vinda 
de Cristo ao risco de suas vidas, então o verdadeiro Sagrado Matrimônio pôde ser conduzido pela 
primeira vez na história. Sendo que a verdadeira família foi criada, ela tem gradualmente se 
expandido para a esfera de clã e de sociedade. O cristianismo estabelecido tem declinado enquanto 
que a Igreja de Unificação tem crescido. Como resultado do Judaísmo não ter se unido com Jesus, 
ele não estabeleceu uma família, clã, sociedade ou nação centrada em Deus. A Igreja de Unificação 
tem que restaurar todas essas falhas e desenvolver além do que aconteceu no tempo de Jesus.  

Três filhos espirituais 

Essa é a história do desenvolvimento da Igreja de Unificação. O que fizemos na seqüência 
centrados na verdadeira família após 1960? Se Jesus tivesse estabelecido sua própria família, ele 
poderia ter formado seu clã e tribo. Então se os discípulos de Jesus tivessem restaurado a mesma 
posição na qual ele estava, eles poderiam ter se tornado os membros de sua tribo. Portanto, se Jesus 
tivesse desposado um cônjuge ideal e estabelecido uma família, os discípulos de Jesus poderia 
também ter desposado seus cônjuges ideais e estabelecido suas famílias. Desta forma, Jesus poderia 
ter formado uma nova tribo dentro da nação de Israel e da religião do Judaísmo. O clã de 
verdadeiros filhos de Deus centrados nos filhos de Jesus que poderiam ter sido estabelecidos após o 
Sagrado Matrimônio de Jesus é completamente diferente dos clãs de cristãos que foi realmente 
estabelecido como os filhos adotados de Deus no domínio decaído. Quando os filhos de Jesus 
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nascessem, deveria haver 12 famílias de apóstolos que poderiam estar perfeitamente unidas com os 
filhos de Jesus.  

Vocês se juntaram à Igreja de Unificação em diferentes momentos de suas vidas. Alguns se 
juntaram quando estavam com 20 anos de idade, alguns quando estavam com 30 anos, e alguns até 
mesmo além da idade de 50 anos. Antes disso, você viveu no mundo secular, dentro do domínio de 
Satanás. De acordo com o ideal original, Adão e Eva estavam destinados a ter certa base inata. A 
fim de restaurar essa base, todos vocês se uniram à Igreja de Unificação após já terem nascido e 
então tiveram que testemunhar para restaurar filhos espirituais. Como resultado disto, vocês criaram 
a base de Caim e Abel. Em seu curso, não há qualquer base inata feita para vocês antes de seu 
nascimento, assim vocês devem restaurá-la através de indenização. A forma para fazer isto é o 
seguinte: você deve ter filhos espirituais que atendam e se unam com seus filhos físicos mesmo 
antes de seu nascimento. A menos que estejam esclarecidos sobre isto, vocês não podem entender o 
curso de restauração como um todo.  

Quando os filhos espirituais se unem e servem aos filhos físicos de seus pais espirituais, mesmo 
enquanto eles ainda estão no ventre, isso é a restauração da condição dos três arcanjos se unindo 
com Adão, que foi criado por Deus. Assim, você necessita mais do que apenas filhos espirituais; 
você necessita de seus próprios filhos físicos também. Você se juntou à Igreja de Unificação quando 
tinha mais de 20 ou 30 anos de idade, e estabeleceu a base horizontal testemunhando e obtendo 
filhos espirituais. Mas estes estão em relacionamentos de Caim e Abel, no nível de arcanjo. A base 
a ser restaurada como pais ainda não foi indenizada. Como podemos indenizar esta base? A base é 
indenizada quando seus três filhos espirituais servem seus filhos físicos mesmo ainda no ventre. 
Dessa forma, você pode restaurar a base terrena onde três arcanjos atendem de boa vontade Adão 
enquanto ele está sendo criado. A menos que você passe através deste curso, a família do nível de 
perfeição não será capaz de aparecer.  

Portanto, após a Bênção você dará nascimento a seus próprios filhos. No momento em que seus 
filhos são concebidos, você deve ter três filhos espirituais desejando atender o filho que nascerá de 
seu ventre. Aqueles que nascem de pais abençoados devem ser protegidos por esses filhos 
espirituais até que eles se casem, ou até que eles alcancem a idade de 21 anos. Os filhos espirituais 
nunca podem permitir que filhos abençoados de seus pais espirituais caiam.  

Os arcanjos tinham a missão de proteger Adão e Eva e ajudá-los a se tornarem um casal ideal. Os 
filhos espirituais têm a mesma missão como os arcanjos. Deus tem suportado profunda tristeza e 
aflição por causa da queda de Adão e Eva. Os filhos espirituais devem cumprir a missão de arcanjo 
de proteger os filhos abençoados afastando-os da queda. Do contrário, não há maneira para os filhos 
espirituais serem restaurados para o lado de Deus.  

Estou falando sobre o relacionamento entre pais espirituais e filhos espirituais. Somente quando 
seus filhos espirituais cumprem tal missão em relacionamento com você e com seus filhos físicos, 
você pode finalmente restaurar a posição de pais, centrado em seus filhos. Isso é a mesma coisa 
como Adão e Eva sendo restaurados através de Abel. Assim os pais abençoados podem se 
aperfeiçoar através da segunda geração, seus filhos, tal como os pais decaídos, Adão e Eva, 
poderiam ter sido restaurados através de seu filho, Abel. Esta é a maneira como ocorre a restauração 
por indenização.  

Portanto, você não deve conceber seus filhos físicos a menos que tenha seus filhos espirituais. Você 
não está qualificado para dar nascimento e amar seus próprios filhos sem os três filhos espirituais. 
Esta é a forma do Princípio. O princípio de restauração é na direção reversa da queda para a direção 
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original, com extrema precisão, e para colocá-la na direção adequada. Esse é o motivo pelo qual 
você absolutamente necessita de seus filhos espirituais. Na realidade, você necessita deles até mais 
do que necessita do Messias.  

Vocês são amados por Deus; por isso, procurar pelo amor de Deus não deveria ser sua preocupação. 
Se vocês são amados por Deus, estão na posição de Abel. Abel está na posição de Adão, por isso ele 
deve ter três arcanjos apoiando-o. Somente quando três arcanjos atendem completamente Adão, a 
posição de Adão não decaído pode ser restaurada. Se esses três arcanjos dominam Adão e ele os 
teme, a restauração de Adão antes da queda nunca poderá ocorrer.  

A era de perseguição 

Após se unir com a Igreja de Unificação e conhecer a vontade de Deus e começar a experimentar o 
amor de Deus, você está na posição de Abel e sob a direção de vários bons espíritos. Se você se 
uniu aos 20 anos de idade, se tornou um Abel com 20 anos de idade. Se você se uniu quando tinha 
30 anos, se tornou um Abel nessa idade. Quando restaura seus filhos espirituais, você está 
autorizado a restaurar o relacionamento de Caim e Abel no nível de seu grupo de idade. Você não 
pode restaurar seu passado, por isso deve restaurar isso de outra maneira, ou seja, fazendo-o através 
de seus filhos. Seus três filhos espirituais devem atender seus filhos físicos desde o tempo em que 
eles ainda estão no ventre até eles se casarem. A menos que você estabeleça este tipo de tradição, a 
perfeita restauração não pode ocorrer.  

Eu mesmo tenho que seguir esse curso e você deve segui-lo também. Se eu tenho uma missão no 
nível mundial, você pode assumir a missão do nível nacional. Eu devo cumprir um estágio mais 
elevado, por isso criarei uma base vitoriosa em nível mundial. A vitoriosa realidade de indenização 
em nível mundial está sendo criada expandindo-se a base. Este é o terceiro curso mundial.  

A perfeição individual requer Caim e Abel. Quando se uniu com a Igreja de Unificação, você pôde 
começar a receber o amor de Deus de uma forma mais direta. A pessoa que recebe o maior amor de 
Deus está automaticamente na posição de Abel. Mas a posição de Abel não pode ser criada por 
Abel sozinho; Abel não pode ser criado sem Caim. Caim nasceu antes de Abel, e Caim tem certos 
elementos do mal pelos quais ele se opõe a Abel. Da mesma forma, o arcanjo nasceu antes de Adão.  

Tal como o arcanjo invadiu Adão, você será atacado individualmente se estiver colocado na posição 
de ser amado por Deus. Por toda a história Satanás têm perseguido as pessoas religiosas, 
particularmente os seguidores do cristianismo. Ele persegue famílias e clãs que são religiosos. Por 
isso, você também receberá perseguição nos níveis individual, familiar, de clã e de sociedade. 
Assim é como você pode vencer e fazer avanços – sendo perseguido.  

Se como um indivíduo, você recebe perseguição em nível mundial, a vitória completa do indivíduo 
é obtida. Sua perseguição não pode estar limitada apenas a uma pequena vila; ela deve ser um nível 
mundial. Assim, mesmo se você está recebendo perseguição dentro de uma pequena vila, você 
estará recebendo perseguição em nível mundial. O alvo da perseguição em nível mundial é atacar a 
própria vida. Se sua vida é atacada, isso é certamente uma coisa pessoal, mas isto está também em 
nível mundial.  

Se você dedica sua vida pelo benefício da edificação do Reino de Deus, quando recebe perseguição 
a partir de uma pessoa individual, você estará na posição de Abel no nível mundial. Por isso 
dedique-se para Deus, mesmo até a morte.  
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Durante o período de tempo de dedicação de sete ou mesmo de 21 anos, você não pode olhar para 
trás. Se você começa a pensar, "Talvez eu não devesse ter me unido ou me envolvido em fazer a 
vontade de Deus", então você será invadido e enganchado por Satanás. Se você tem esse tipo de 
atitude, então serão exigidos outros sete anos para completar o curso de restauração. Até mesmo 
Jacó necessitou de 21 anos a fim de obter sua família de seu tio Labão. Se você não pode cumprir 
em sete anos, será requerido um curso de 21 anos. A Igreja de Unificação está em um curso de 21 
anos desde 1960 até 1981. Até mesmo os historiadores mundialmente famosos estão dizendo que 
uma nova era amanheceu a partir de 1960.  

O terceiro Verdadeiros Pais 

Alguns de seus antepassados podem ter assassinado seus próprios pais; alguns mataram seus irmãos; 
há muitos tipos de pessoas em sua linhagem. Tem havido muitas mortes entre clãs por muitos 
milhares de anos. Neste tempo a história passada de milhares de anos de pecados está sendo 
manifestada; todos estão se tornando individualistas. Deus não existe para muitas pessoas e elas não 
zelam por sua sociedade ou pelo mundo. Todas estão interessadas em si mesmas. Essa é a condição 
do mundo atual.  

Todos vocês são influenciados por isto também. Falando genericamente, quanto mais uma nação se 
desenvolve, mais individualista ela se torna. O Individualismo é a locomotiva que empurra tudo 
para o lado de Satanás. O mundo individualista é o mundo arcangélico. Quanto mais uma sociedade 
se torna individualista, mais as pessoas perdem o contato com a nação e a família de Deus. O 
mundo está se desintegrando através do egoísmo e do individualismo.  

Por isso, a fim de trilhar o caminho de indenização devemos seguir a partir do nível individual, para 
o nível familiar, o nível de clã e o de tribo. Necessitamos ao menos 12 famílias para criar um clã. O 
clã então se multiplica em uma tribo e em um povo. Após estabelecer uma tribo, você almeja a 
criação de uma nação. No mundo decaído, o povo de Deus tem que vencer sobre outro povo para 
estabelecer sua própria nação. Esse é o caminho da restauração. Mas a fim de surgir a nação de 
Deus, o povo de Deus deve romper o domínio da realidade satânica. No mundo satânico, uma nova 
nação não pode nascer a menos que um grupo governante seja superado por outro grupo.  

Da mesma forma, o curso de restauração segue o mesmo caminho. Uma pessoa de Deus deve ser 
criada em meio ao mundo satânico, a qual pode obter vitória diante daqueles que se opõe a ela, a 
fim de criar a nova nação do princípio de Deus. Da mesma maneira, Jesus poderia ter criado uma 
excelente nação, superando qualquer nação no mundo satânico, a qual poderia ter subjugado o 
Império Romano, que era o Caim em nível mundial. Esse teria sido o ponto final na providência de 
Deus.  

Jesus era o segundo homem verdadeiro, enviado por Deus ao mundo para se tornar um verdadeiro 
pai, devido à queda dos primeiros pais. Neste tempo, devemos restaurar a falha em receber esse 
segundo pai, a fim de receber o terceiro pai de forma vitoriosa. A fim de atingir uma vitória, o 
segundo pai estava destinado a restaurar completamente a falha dos primeiros pais, Adão e Eva. 
Mas Jesus morreu sem fazer isso. Esse é o motivo pelo qual a providência teve que ser postergada 
pela terceira vez. Cristo na Segunda Vinda está na posição do terceiro pai. Ele deve restaurar 
fisicamente e espiritualmente a posição dos primeiros pais, como também a posição de Jesus e do 
Espírito Santo, que vieram como os segundos pais.  

É necessário e natural que os filhos tenham que seguir através do curso de indenização. A razão da 
restauração de Caim e Abel ser tão importante é que a vinda dos Verdadeiros Pais é tão importante.  
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Meu discurso de hoje está intitulado, "Verdadeiros Pais e nós". Os Verdadeiros Pais são a 
incorporação da definitiva esperança na história humana, como também a vitória definitiva. Todos 
os povos do mundo devem buscar por este ponto central da esperança histórica. Vocês, japoneses, 
não devem também ser atacados pelo Japão. O Japão é como uma hospedaria onde você pára em 
seu caminho para um destino. A meta da história não é nem a nação e nem o mundo. O núcleo da 
providência está dirigido para salvar o mundo, mas a fim de salvar o mundo, os Pais de bondade 
devem estabelecer uma base perfeita nesta terra. Sem os Verdadeiros Pais, não há como salvar a 
nação e o mundo de uma forma perfeita.  

Portanto, qual é a verdadeira esperança da história? Não é pela nação e nem mesmo pelo mundo, 
mas é pelos Verdadeiros Pais. Vocês devem realmente entender isto muito claramente. Vocês não 
podem ser nacionalistas ou se agarrar em sua própria visão do mundo. Embora você possa ter 
consideração por sua própria raça, você está autorizado a fazer isso somente após ter herdado a 
linhagem dos Verdadeiros Pais. Somente após herdar a linhagem dos Verdadeiros Pais, você pode 
criar seu próprio clã, sua sociedade.  

Sem receber os Verdadeiros Pais, nada pode ser realizado. Por favor, entendam isto muito 
claramente.  

A Igreja de Unificação japonesa não tem uma missão apenas em benefício da nação do Japão. 
Vocês podem pensar que seu país se tornará o país central do mundo; todos os povos querem isso 
para seu próprio país porque eles querem o melhor para seus países. Mas apenas desejando isto não 
realizará esta meta. Com esse ponto de vista, não há esperança para o país, apenas virá trevas sobre 
ele. As pessoas compreenderão quando chegarem ao momento de sua morte que tomaram uma 
decisão errada e terão que voltar atrás. Mas a fim de retroceder, elas terão que usar um novo método 
e encontrar um novo caminho.  

Deus tem utilizado o movimento de Unificação para empurrar aqueles que não conhecem o 
caminho em direção à perfeição através da restauração, iniciando com o indivíduo e passando 
através do clã e da nação. A democracia não pode salvar o mundo e nem o comunismo pode.  Mas 
por mais que elas continuem avançando, e elas continuam, experimentam mais e mais confusão e 
caos. Por isso, elas devem entender que não conhecem o caminho a seguir. Todos, incluindo as 
pessoas no topo e aquelas na base da sociedade, devem voltar ao ponto original para encontrar a 
nova direção. Deus quer estabelecer a base para a restauração do indivíduo, do clã, da sociedade e 
da nação por trás das situações, enquanto o mundo está seguindo através desta confusão e desordem. 
Ele quer fazer a ponte para o mundo vir ao nível da base para a restauração.  

Mas quando as pessoas do mundo finalmente compreendem que este é a única forma e todas elas se 
apressem desta maneira, esse poderia ser o tempo mais difícil na história. Porque é assim? Porque 
quando todos querem seguir a maneira da Igreja de Unificação, poderia haver muitos acidentes 
enquanto todos batem uns com os outros! As pessoas irão querer desesperadamente entrar, mas 
diremos que ninguém pode entrar sem uma permissão. Esse tipo de tempo virá.  

Incorporação de vitória 

Quando você observa a realidade do mundo ao nosso redor, pode ver sem dúvida que estes são 
verdadeiramente os Últimos Dias. Os membros da Igreja de Unificação estão aprendendo que o 
mundo se tornará assim. Mas os Verdadeiros Pais não são como alguns pais ricos e famosos de uma 
de suas vilas. Embora haja mestres ou líderes em todas as nações, como o imperador do Japão, eles 
são apenas temporários, como os anfitriões de um hotel no qual você passa uma noite. A fim de unir 
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o mundo e a humanidade em uma unidade, devemos dar as boas vindas aos nossos Verdadeiros Pais. 
Os Verdadeiros Pais são a incorporação da esperança histórica. Pagando a indenização por todos, 
eles incorporam a vitória para todos. Você deve compreender isto. Você não pode substituir os 
Verdadeiros Pais por toda a América.  

Aqueles que contribuíram para a providência de Deus no passado estão todos no mundo espiritual; 
vocês pessoas que vivem agora na terra não realizaram isto. Essas pessoas no mundo espiritual 
também estão buscando os Verdadeiros Pais. Mas elas não podem ter uma conexão direta com os 
Verdadeiros Pais neste tempo; o acesso aos Verdadeiros Pais está limitado para as pessoas na terra. 
Aqueles que foram para o mundo espiritual fazem o papel dos anjos. Por isso, as pessoas aqui no 
mundo físico que recebem o auxílio deles são equivalentes ao mundo de Adão e Eva no momento 
da criação.  

A fim de preparar a vinda dos Verdadeiros Pais, muitas pessoas foram mobilizadas para a 
restauração através de indenização. Porque o arcanjo caiu, a realidade dos arcanjos deve ser 
restaurada em benefício de Satanás, o arcanjo decaído. Portanto, essas pessoas espirituais que 
restauraram a realidade dos arcanjos podem ser consideradas como os arcanjos na realidade dos 
servos. Não apenas as pessoas espirituais, mas também vocês mesmos estão na posição do arcanjo. 
A missão do arcanjo teria sido conduzida pelas três principais religiões. Um exemplo é o Islã, cujo 
símbolo é o Alcorão na mão esquerda e a espada na mão direita. Isto não alcança a essência da 
religião. Esta é uma religião do tipo Caim.  

As três principais religiões podem ser consideradas como os três arcanjos. Nessa realidade, Jesus 
está assumindo o papel central. Por isso deve vir o tempo quando, em nossa batalha contra Satanás, 
Jesus pode ser o grande general para expulsar os espíritos satânicos, e podemos estabelecer uma 
base na terra. A Bênção foi dada agora para Cristo, e a Bênção também está sendo dada para as 
pessoas na posição de Caim. Através disto, pela primeira vez na terra, estabelecemos a base 
vitoriosa para sermos capazes de expulsar os espíritos satânicos, mobilizando todos os espíritos que 
podem influenciar as pessoas na terra. Dessa forma, podemos trazer aqueles que estão sob o 
controle de Satanás mais próximos da direção de Deus.  

Em um curto período de tempo, o mundo irá voltar. Por muito tempo tem havido muitas religiões, 
cada uma seguindo um caminho difícil. Mas isso era a preparação para estabelecer a base para os 
Verdadeiros Pais nascerem. Os Verdadeiros Pais são os perfeitos Adão e Eva; por isso todos os que 
nasceram antes deles estão na posição de arcanjo. Esse é o motivo pelo qual todos os movimentos 
religiosos que surgiram antes da Igreja de Unificação estão na posição arcangélica. Por isso, não é 
maravilhoso estar na Igreja de Unificação? Embora você possa ser perseguido por estar na igreja, o 
que você tem aqui é muito maravilhoso.  

Você pode ser apenas um minúsculo pássaro, mas crescerá gradualmente para se tornar uma águia; 
você terá muitas penas e será capaz de voar. Você pode voar por todo o mundo e ver tudo abaixo de 
você. Porque você agora é apenas um minúsculo pássaro, muitas coisas poderiam assustá-lo; mas 
após crescer e ser capaz de estabelecer uma nação, nada será capaz de assustá-lo.  

Para estabelecer essa única nação, não escolhemos a partir de uma única raça; mobilizaremos todas 
as raças da humanidade, todas do mundo, incluindo negros, brancos e os povos amarelos. Por essa 
razão, a nação da América foi escolhida como uma nação arcangélica. A América tem recebido 200 
anos de bênção. Em 1976, a nação da América celebrará seu bicentenário. Mas a bênção da 
América tem um limite de 200 anos. É o ponto de vista do Princípio que uma crise virá para a 
América após o ano de 1976. Sem Deus, a América não poderia ter se tornado uma nação principal 
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no mundo dentro de 200 anos. Sua história de 200 anos simboliza a indenização de 2.000 anos do 
cristianismo.  

A América se desenvolveu como um poder mundial e transcende nacionalidade e raça. Assim o 
povo japonês pode imigrar e se tornar instantaneamente parte do povo americano. A América deve 
se tornar o Reino de Deus no futuro. Em breve você será capaz de entrar no Reino de Deus e 
trabalhar com o povo dessa nação. Se o cristianismo tivesse dado as boas vindas e se unido comigo, 
ele teria sido restaurado como a realidade de Abel de uma vez. Entretanto, o cristianismo 
estabelecido me perseguiu e golpeou o lado de Deus; por isso, ele estava vulnerável a ser golpeado 
por Satanás. Este é o motivo pelo qual o comunismo foi capaz de obter poder e atacar o mundo 
cristão.  

A República Popular da China está se colocando na posição de Eva satânica. O Japão, que está na 
posição de Eva no lado de Deus, restaurou-se economicamente ao nível mundial nos últimos 20 
anos; da mesma forma a China vermelha, na posição de Eva satânica, se tornou parte do cenário 
mundial em 20 anos. Em 1950, as Nações Unidas condenou a China vermelha como um invasor. 
Mas após 20 anos, ela foi aceita nas Nações Unidas e voltou ao cenário mundial como uma nação 
bem-vinda. A reputação e tratamento da China vermelha foram completamente revertidos em 
apenas 20 anos.  

Podemos olhar para a Igreja de Unificação a partir deste ponto de vista; podemos seguir o mesmo 
caminho em 20 anos. O segundo curso de sete anos terminará em 1974. É o ponto de vista do 
Princípio que a Igreja de Unificação virá ao nível mundial após o segundo curso de sete anos. Nesse 
período de tempo, o mundo seguirá através de muito tumulto. Centrada no Japão, a América, a 
Rússia Soviética e a China vermelha lutarão uma contra a outra. Nesse tipo de tumulto, aquele que 
tem que remar o barco e trazê-lo ao porto é o movimento de Unificação. Estamos tentando 
sobreviver e não sermos náufragos. A pessoa que controla o barco é o Verdadeiro Pai. O mundo 
tem sido influenciado pelo padrão dos Verdadeiros Pais. Tudo na providência de Deus tem sido 
influenciado pelo padrão dos Verdadeiros Pais. O próprio Deus necessita dos Verdadeiros Pais. 
Sem eles, coisas terríveis poderiam ocorrer. Os Verdadeiros Pais são a mais alta esperança para 
Deus. O mundo externo não compreende que mundo maravilhoso está contido dentro da Igreja de 
Unificação, o mundo dos Verdadeiros Pais.  

Necessidade de Verdadeiros Pais 

Podemos chegar à conclusão de que cada um de vocês precisa dos Verdadeiros Pais. Eu conheço 
este Princípio muito bem, mas vocês não. Quanto vocês necessitam dos Verdadeiros Pais? Embora 
Deus seja um Deus Onipotente, vocês sabem quanto Deus necessita dos Verdadeiros Pais? Ele 
necessita absolutamente dos Verdadeiros Pais.  

Quanto vocês acham que esses bilhões de espíritos que estão no mundo espiritual necessitam dos 
Verdadeiros Pais? Eles necessitam absolutamente dos Verdadeiros Pais. Até que os Verdadeiros 
Pais nasçam na terra, as pessoas espirituais no mundo arcangélico devem fazer tudo o que podem 
para ajudar o mundo físico. Eles estarão em lágrimas, esperando que Deus envie os Verdadeiros 
Pais. A missão do arcanjo é ser pioneiro no caminho de indenização. Antes que Adão fosse perfeito, 
o arcanjo caiu. Esse é o motivo pelo qual devemos estabelecer a esfera de arcanjos que são 
aperfeiçoados e que não caíram na providência de Deus. Quando falamos sobre restauração, não é 
apenas a restauração de Adão e Eva; devemos restaurar o arcanjo também.  
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De agora em diante, teremos a base para seguir em frente no futuro sem tristeza e lamentação. Não 
haverá nenhuma base de indenização sobre a qual suspirar ou gemer. Seus descendentes estarão em 
uma posição maravilhosa. De fato, há uma linha final. Aqueles que não entraram no movimento de 
Unificação até certo tempo chorarão com tantas lágrimas que seus olhos irão doer. Na providência 
de Deus, há sempre um período de tempo condicional. Esse é o motivo pelo qual, o primeiro, o 
segundo, e o terceiro cursos de sete anos são muito importantes. Todos vocês devem compreender 
isto.  

Para estar unido com os Verdadeiros Pais, cada um de vocês devem limpar os pecados de seu 
passado e os seus próprios. Se você tem muitos pecados do passado, isto será difícil. Por favor, 
limpem todos os seus pecados do passado muito rapidamente. Aqueles que têm pecados não podem 
estar unidos com os Verdadeiros Pais. Você deve limpar primeiro os pecados históricos. Você deve 
limpar as manchas em sua linhagem de sangue que foi herdada historicamente a partir de seus 
antepassados. Você deve examinar-se no curso de sua vida de fé na igreja e compará-la com o curso 
da providência de Deus. Você deve se arrepender por todos os erros que cometeu, e limpar-se deles. 
Então você pode se tornar os antepassados de bondade para o futuro. A fim de se tornar os 
antepassados de bondade, você não pode deixar qualquer traço de seus pecados para seus 
descendentes. Se você se torna um antepassado que deixa um legado de pecados para seus 
descendentes, você não será capaz de entrar na realidade onde nossos Verdadeiros Pais podem 
assumir o domínio.  

As famílias abençoadas no movimento de Unificação devem indenizar tudo e iniciar de novo. Você 
pode ser o antepassado que dá orgulho aos olhos de seus descendentes porque está desbravando o 
caminho de indenização mais cedo que qualquer outro na providência de restauração. Você está 
sustentando a indenização para os níveis racial e nacional. Se uma verdadeira nação é estabelecida 
pela primeira vez na história, então a paz real na terra e a eterna paz no mundo espiritual serão 
criadas. Nesse tempo, seremos o alvo da atenção do mundo inteiro. Todos vocês devem limpar 
todos os seus pecados do passado, como também do presente, não apenas para seu próprio benefício, 
mas para o benefício de seus descendentes. A melhor forma para limpar os pecados do passado é 
lutar contra Satanás. Essa é a primeira condição – você deve ser a pessoa que vence sobre Satanás. 
Você deve diminuir o poder de Satanás até o ponto em que ele não possa seguir você nunca mais. 
Você deve fazer Satanás desistir de você. Isso é o que o Princípio nos ensina.  

O Princípio ensina que essa é a condição necessária para subjugar Satanás. Você faz Satanás se 
render no mundo satânico tomando três pessoas na posição de Caim e educando-as para estarem 
dispostas e dedicadas como protetores. O arcanjo estava destinado a arriscar sua vida para proteger 
Adão antes da queda. Os discípulos também estavam destinados a protegerem Jesus a esta extensão. 
A posição do verdadeiro Caim vitorioso não é alcançada quando ele foge no tempo da dificuldade, 
como fizeram os discípulos quando Jesus iria ser crucificado. 

Os verdadeiros filhos espirituais não podem ser o tipo de pessoa que sai correndo da situação 
quando esta se torna áspera. Eles têm que proteger você com o risco de suas vidas. Os filhos 
espirituais são as pessoas que devem defender você até mesmo no momento da crucifixão. Eles são 
os três arcanjos que obtêm a vitória. Você deve criar tais pessoas. Fazer isso é de fato três ou sete 
vezes mais difícil do que criar seus próprios filhos.  

Restauração do amor 

Quem começou o amor falso? Ele começou a partir do arcanjo, Satanás. A fim de restaurar esse 
amor, você deve tomá-lo para longe do arcanjo satânico amando seus filhos espirituais, na posição 
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arcangélica e trazendo-os de volta para Deus como os Verdadeiros Pais têm feito. Amando seus 
filhos espirituais primeiro e então amando seus próprios filhos físicos, sua posição como pais pode 
ser restaurada. Esse amor está sendo tomado de volta do domínio satânico. Satanás o tomou de 
Deus e você deve reverter esse processo. Você deve buscar e obter filhos espirituais a partir da 
esfera satânica, educando-os para estarem na posição arcangélica vitoriosa; eles devem se unir 
completamente com você. Então você pode estabelecer a posição de amá-los como Deus os ama.  

Por causa da corrupção do amor na queda, perdemos o amor verdadeiro. Assim, devemos ter o amor 
que é a forma além de qualquer padrão decaído. Quanto vocês acham que deveríamos amar nossos 
filhos espirituais? Você deve amá-los mais do que pais decaídos amam seus próprios filhos físicos. 
Do contrário, você não será capaz de restaurá-los. Pais decaídos têm o amor de pessoas decaídas por 
seus filhos e você deve ter um amor de um padrão mais elevado do que o deles. Sem isso, você não 
será capaz de puxar seus filhos espirituais para fora da realidade satânica.  

Porque elas foram puxadas para longe do amor de Deus, as pessoas devem ser puxadas de volta 
pelo amor. Somente sobre a base vitoriosa de amar seus filhos espirituais, você pode amar seus 
próprios filhos físicos. Esta é a fórmula. Eu tenho vivido dessa forma por toda minha vida. Mesmo 
que você tenha seus próprios filhos físicos, você não deveria viver junto com eles a menos que seus 
filhos espirituais estejam restaurados.  

No tempo de Jesus, Deus queria que o homem restaurasse esse padrão de amor. Deus queria ver os 
filhos espirituais de Jesus que estariam dispostos a seguir com ele para a cruz. Da mesma forma, 
você deve estabelecer a base de educar filhos espirituais que estão dispostos a se sacrificarem em 
benefício de seus filhos físicos. Sem isso, você não será capaz de amar seus próprios filhos físicos. 
Não há nada mais valioso do que filhos espirituais.  

Se cada um de vocês, na posição de Adão e Eva, restaura três filhos espirituais, estaremos falando 
de oito pessoas juntas. Então, você será capaz de estabelecer a base restaurada para a família de 
Adão com o amor de Deus. Mas todos eles vêm do mundo decaído; nenhum deles nasceu a partir do 
amor original de Deus. O mundo original pertence àqueles que nascem a partir do amor original de 
Deus. A era da perfeição virá somente através dos filhos que nascem através do amor de Deus.  

Então uma família abençoada estabelecerá o Dia dos Pais para sua própria família. Eles também 
estabelecerão seu próprio Dia dos Filhos e Dia de Todas as Coisas. Finalmente, eles devem 
estabelecer o Dia de Deus. Eu sou responsável pelo nível mundial, mas sua missão é obter a vitória 
no nível da nação, através de clãs e tribos. Você pode não ter compreendido quão difícil era o 
trabalho de restauração. Por causa desta dificuldade, Deus teve que trabalhar por 6.000 anos 
bíblicos. Não houve ninguém na história que pôde entender esta fórmula de forma tão precisa.  

Porque a queda do homem se abateu sobre os seres humanos, a restauração e a indenização tiveram 
que ser feitas pelas pessoas também. É o Princípio que aqueles que cometem crimes devem 
indenizar seus crimes por si mesmos. Os primeiros pais se tornaram decaídos, falsos pais; por causa 
disso, a humanidade necessita de Verdadeiros Pais. Do contrário, não há maneira da história voltar 
para Deus. Aqueles que trazem a solução para toda a restauração são os Verdadeiros Pais. Os 
Verdadeiros Pais não podem ser trocados, mesmo que por um milhão ou um bilhão de outras 
pessoas.  

Você deve ser capaz de dizer, "eu arriscarei minha vida servindo aos Verdadeiros Pais". Jesus 
declarou a mesma coisa na Bíblia quando ele disse, "Quem quiser salvar sua vida a perderá, e quem 
perder sua vida a ganhará". Esse é o ponto inicial, o ponto de retorno. Aqueles na Igreja de 
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Unificação que querem ser felizes não serão capazes de encontrar a felicidade a menos que sinta 
que, "antes de eu poder ser feliz, meus Pais devem ser felizes". A menos que você pense desta 
forma, sua própria felicidade nunca poderá vir para você. Você deve sentir, "a menos que Deus se 
torne feliz, nada no universo pode estar feliz".  

A fim de indenizar seus pecados de acordo com o Princípio, você deve limpar seus pecados do 
passado como também seus pecados do presente. Você deve se endireitar conforme o Princípio. A 
coisa mais terrível que você pode ouvir na Igreja de Unificação é, "Não Testemunhe". A coisa mais 
terrível é se você não pode trazer seus próprios filhos espirituais. Por outro lado, essa é a coisa mais 
desejável para Satanás.  

O caminho de lágrimas 

Você quer seus próprios filhos físicos? Você necessita filhos físicos? Sem eles, a humanidade 
perecerá. Nada permanecerá após vocês irem. É a fórmula natural se tornar pais e então passar sua 
vida em benefício do futuro. Esse é o motivo pelo qual as pessoas se casam – a fim de deixar 
descendentes. Mas se você não pode amar seus filhos espirituais, você não tem direito de amar seus 
filhos físicos. Essa é a forma da restauração.  

A fim de subjugar Satanás, você não pode ser perdoado apenas por pedir, "Pai Celeste, me perdoe, 
por favor". Você tem que derramar lágrimas a fim de retornar para Deus. Você tem que sentir a dor 
de sua face inchada de chorar. Você deve sentir a dor em seu estômago. Esta é a situação realística. 
Você tem que derramar lágrimas de arrependimento por seus pecados. Isso é muito importante para 
cada um de vocês. Devemos seguir este caminho, não apenas para o nosso próprio benefício, mas 
para o benefício de nosso país e para o benefício do mundo. Não podemos fugir do caminho do 
sofrimento a fim de obter a vitória sobre a nação. Não podemos fugir da luta, seja ela em nível 
interno ou em nível externo.  

A Igreja de Unificação deve seguir este caminho desde o nível individual, o nível familiar, o nível 
de clã e o nível nacional. Você deve entender que, antes de nosso tempo, muita indenização 
sacrifical foi paga pelos muitos cristãos que derramaram seu sangue e lágrimas pela providência de 
Deus. Você não sabe quantas lágrimas os Verdadeiros Pais têm derramado. Mas você não pode 
ajudar apenas derramando lágrimas se compreende que os Verdadeiros Pais estão ainda nessa 
posição difícil. A situação dos Verdadeiros Pais também é a situação de Deus.  

Você cometeu seus pecados no passado e no presente e poderia lamentar por causa disso, mas você 
não tem sentido arrependimento com a profundidade suficiente. Após o arrependimento, você 
deveria chorar lágrimas de profunda gratidão porque está voltando para Deus para ser restaurado. 
Sem tais lágrimas, você não pode entrar no Reino de Deus.  

Este é a maneira que Deus e a humanidade podem se encontrar. Se você perde os Verdadeiros Pais, 
seguramente sentiria profunda dor. Deus teve um coração cheio de lágrimas quando Seu filho, Jesus, 
teve que seguir o caminho da morte. Então Ele enviou o terceiro Adão, a Segunda Vinda de Cristo. 
Deus esteve centrando Sua providência no cristianismo pelos últimos 2.000 anos. A história do 
cristianismo sempre foi uma história de sangue sendo derramado. Tem ocorrido grande perseguição 
contra os cristãos em todo lugar.  
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Matrimônio Sagrado 

Antes que eu realizasse o Matrimônio Sagrado em 1960, eu fiz a cerimônia de noivado para três 
famílias entre os 36 Casais. E no tempo do Matrimônio Sagrado, eu também dei a Bênção para 
essas famílias. Isso significa a condição a ser estabelecida por Pedro, Tiago e João, para se 
colocarem na realidade ideal de Deus, centrada em Jesus. A base inseparável vitoriosa foi feita. Mas 
recebemos a mais severa perseguição e oposição nesse tempo.  

Jesus foi perseguido pela nação, pelos sacerdotes, por todos. A menos que estejamos na mesma 
situação que Jesus estava, a restauração não pode ser feita. Este é o motivo pelo qual toda a nação 
coreana esteve mobilizada para nos perseguir. Toda a nação e todo o povo tentaram destruir a Igreja 
de Unificação, mas não fomos destruídos. Até o dia anterior ao Sagrado Matrimônio, as pessoas 
continuavam a escrever cartas ao Departamento de Segurança do Estado e para a polícia exigindo a 
prisão do Reverendo Moon. Mas em cooperação com o Presidente Hyo Won Eu em 1960, o 
Sagrado Matrimônio foi realizado. O ambiente era como um campo de batalha, não como um tipo 
pacífico de retorno de alegria e glória para Deus. Esta foi uma batalha real. Realizamos o 
Matrimônio enquanto escutávamos vozes se opondo a nós a partir do lado de fora dos portões. 
Fazendo isto, a Igreja de Unificação obteve a vitória em meio à batalha. Deus venceu sobre o mal. 
Se não tivéssemos feito assim, Deus não poderia ter se alegrado.  

 Com as três famílias, estabelecemos a base que Jesus queria estabelecer 2.000 anos atrás. As três 
famílias são as famílias centrais que indenizam tudo na história.  

Neste período, eu tive que indenizar tudo desde o tempo do primeiro Adão e do segundo Adão. 
Minha missão é indenizar as esferas de compleição da idade do Velho Testamento, a idade do Novo 
Testamento, e a idade do Completo Testamento. Portanto, eu não posso ignorar a história, 
particularmente a partir da família de Adão até Jacó. No tempo de Jacó, a esfera de filho adotado 
finalmente teve início. Centrando na esfera de Israel, o Messias poderia ser enviado. Antes da esfera 
do povo escolhido houve a esfera do filho adotado. Antes disso, houve a esfera do servo. Na 
restauração através de indenização, eu devo indenizar a idade do servo e a idade do filho adotado. 
Eu tenho que indenizar tudo da história.  

Primeiro de tudo, a história inclui o curso desde a família de Adão passando pelas famílias de Noé e 
de Jacó. A extensão do curso de Jacó foi o curso de Moisés. A extensão do curso de Moisés foi o 
curso de Jesus. Portanto, a primeira base foi a de Jacó e essa era a base do filho adotado. Antes dos 
israelitas darem as boas vindas ao filho verdadeiro, eles tinham que seguir através da idade de 
indenização no nível racial. A pessoa que representou esta idade era Moisés.  

Os israelitas tinham que obter vitória no nível racial, não apenas em nível familiar. O povo de Israel 
foi estabelecido no Egito e eles tinham que criar a base vitoriosa. O curso de Moisés era a base da 
vitória racial que foi herdada da vitória de Jacó em nível familiar. Na era de Jesus, a base nacional 
foi criada, que era a ampliação do nível racial. Esta é a maneira como a vitória se desenvolve; a 
coisa mais importante é a restauração de toda a história.  

As primeiras 12 famílias simbolizam a idade do Velho Testamento, o segundo grupo de 12 famílias 
simbolizam a idade do Novo Testamento, e o terceiro grupo de 12 famílias simbolizam a idade do 
Completo Testamento. As famílias que simbolizaram a idade do Velho Testamento foram aquelas 
que já estavam casadas antes da bênção de Deus. As famílias que simbolizaram a idade do Novo 
Testamento foram aquelas que desejaram estar casadas, mas que não puderam estar. A idade do 
Completo Testamento é a idade quando é completado o desejo de Deus para a Bênção.  
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O ponto de início é a família. A providência de restauração de Deus se esconde por trás da era de 
Jacó. A era de Jacó foi a era de sofrimento. Primeiramente eu devo restaurar o nível de servo e o 
nível de filho adotado. O nível nacional da esfera do filho adotado foi o período de tempo desde 
Moisés até Jesus. O verdadeiro filho -- Jesus – não teve total sucesso. Ele estava colocado na 
posição que simbolizava três coisas – servo, filho adotado e filho verdadeiro. Minha vitória não é 
apenas para uma geração. É a perfeição da família que abrange as três eras.  

Os 36 Casais restauram a família de Adão e as 12 gerações centrando em Caim e Abel até Noé. Eles 
também restauram a família de Noé e as 10 gerações centrando em Noé até Abraão, estendendo 
para 12 gerações que passam por Isaque e Jacó. Os íntegros antepassados entre as eras de Noé e 
Abraão não poderiam ter estabelecido esta era se tivessem sido tomados por Satanás. Na família de 
Jacó, pela primeira vez, o nível individual foi restaurado verticalmente. As 12 famílias de Jacó 
foram as primeiras que restauram os estágios de formação e crescimento na terra.  

Qual é o significado dos 36 Casais? É como se nossos antepassados viessem à terra novamente com 
corpos físicos e obtivessem a vitória não realizada anteriormente no curso de restauração. Como 
resultado de sua vitória, eles têm indenizado o aspecto de coração da história, o qual foi manchado 
por Satanás. A partir do ponto de vista da restauração, o homem perfeito deve ser aquele que herdou 
a linhagem de sangue de Deus, isto é, o coração de Deus. Os antepassados da humanidade deveriam 
ter estabelecido tal padrão. Agora os vitoriosos antepassados humanos restaurados são os 36 Casais.  

Base para unidade de Caim e Abel 

Então, o que são os 72 Casais? A fim de restaurar completamente a família, as famílias de Caim e 
Abel devem se tornar uma unidade. A fim de Adão e Eva serem restaurados perfeitamente diante de 
Deus, eles devem se colocar na base de unidade entre Caim e Abel. A posição de Adão e Eva é a 
posição de pais. Para a posição estar perfeitamente diante de Deus, eles devem primeiramente 
restaurar a base de Caim e Abel. Os 36 Casais estão na posição de antepassados. Os antepassados 
devem se colocar na base de uma família na qual Caim e Abel se tornaram uma unidade. E os 
aspectos de Caim e Abel dos 36 Casais são os 72 Casais. Os 72 Casais correspondem aos 70 
discípulos de Jesus. Os 72 Casais se tornam a base na qual a esfera de indenização na terra está 
concluída.  

Sendo que as famílias de Caim e Abel se tornaram uma unidade centradas nas famílias de 
antepassados através da Bênção dos 72 Casais, completamos a restauração requerida no nível 
familiar da história. Por esta Bênção, pela primeira vez na terra, ambos os estágios centrados em 
Deus foram estabelecidos na terra. E se alinhamos os três estágios de famílias restauradas, elas se 
tornam a base de quatro posições, centrada em Deus. Portanto, o centro do padrão pôde ser 
estabelecido. Pela vitoriosa unidade dos 36 Casais e os 72 Casais, o ponto central da providência de 
Deus foi determinado. Desde que eles cumpriram a realidade vitoriosa dos antepassados centrais, a 
restauração pôde ser alcançada horizontalmente.  

Centrando neste padrão, a Bênção dos 124 Casais foi realizada. Após a crucifixão de Jesus, no 
Pentecostes, o Espírito Santo desceu. Nesse tempo, os 120 discípulos se reuniram, e unidos oraram. 
Como resultado, eles puderam dar as boas vindas ao Espírito Santo, que pôde vir apenas no nível de 
nação. Esta é a base de um nível espiritual nacional. Portanto o número 120 simboliza 120 nações.  

Estivemos estabelecendo estas bases entre 1967 e 1968. Não há indenização acidental na história. 
Tudo tem funcionado internamente e externamente através de números significativos. O número 
124 simboliza as nações do mundo, o estágio de formação do nível mundial. A Bênção de 124 
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Casais significa a base da família ideal, combinando tudo em uma única coisa. O número 
originalmente era 120; entretanto, eu acrescentei mais quatro casais. Os quatro casais representam 
famílias que já eram casadas. Se eu não tivesse feito assim, casais casados não poderiam ter 
encontrado a forma para voltarem para o Reino de Deus. Por isso havia 124 famílias, incluindo 
quatro famílias abençoadas que simbolizam os portões do leste, oeste, norte e sul.  

Até agora, as religiões tem esperado cumprir os relacionamentos de família ideal. Mas de fato, as 
religiões têm encorajado a vida de solteiro. O ideal da família apareceu pela primeira vez nesta 
época, e tem se expandido para os níveis nacional e mundial. Quando a base vitoriosa é estendida 
horizontalmente, ela se torna os 124 Casais. 

Os três apóstolos de Jesus, os 12 apóstolos, os 70 discípulos, e os 120 discípulos não puderam 
formar famílias ideais de Deus na terra e todos eles foram para o mundo espiritual. Quando os 
restauramos ao pagar indenização na terra podemos completar a esfera do primeiro Adão na terra. 
Sendo que todas as coisas materiais foram perdidas através da queda do homem, tivemos a tarefa de 
escolher 120 Campos Sagrados em nível mundial em 1965 através dos quais todas as coisas podem 
retornar para o lado de Deus. Dedicamos os Campos Sagrados através de oração e implantando 
pedras e solo da Coréia neles. Sem a base para todas as coisas, o estágio da atividade de Deus não 
poderia ser estabelecido. Os 120 Campos Sagrados estabeleceram a base da vitória de 40 anos 
centrada nas 40 nações; eles se tornaram a base para a vitória dos Verdadeiros Pais em nível 
mundial. Ao estabelecer os 120 Campos Sagrados em 40 nações, o caminho para restaurar todas as 
coisas e alcançar o céu foi aberto em nível mundial.  

O primeiro curso de sete anos que terminou em outubro de 1967 estabelece a base perfeita para a 
realização do propósito de criação. Em 1968, nos colocando na posição vitoriosa de unidade com 
Deus e com os Verdadeiros Pais, pudemos estabelecer o Dia de Deus. Assim, em sete anos demos 
as boas vindas ao Dia de Deus, o Dia dos Pais, o Dia dos Filhos e o Dia de Todas as Coisas. 
Pagando indenização, pudemos retornar para a posição original e entrar na idade mundial.  

Condições para conectar ao mundo 

Centrados em mim, os membros estão tentando fazer seu melhor em todos os países do mundo. 
Vocês japoneses não podem estabelecer sua condição como uma nação Eva a menos que trabalhem 
duro com todo o coração por três anos unindo as coisas materiais, vocês mesmos e restaurando a 
base vitoriosa que eu criei na nação Adão. A Igreja de Unificação do Japão deve indenizar em nível 
nacional a impossibilidade de Jesus receber Eva em seu curso de três anos. Antes deste tempo, eu 
nunca dei ordens para os membros japoneses. Após o curso de três anos, eu estou pensando em 
construir apartamentos para resolver o problema de moradia para as famílias abençoadas e outras 
coisas práticas. Devemos resolver muitas coisas em 1974.  

A Bênção dos 430 Casais estabelece as condições para conectar o mundo. Antes das 430 Bênçãos 
nós indenizamos coisas na Igreja de Unificação na Coréia. Entretanto, ainda não tínhamos 
estabelecido a condição de indenização em nível nacional. Para este propósito da redenção nacional 
conduzimos a Bênção dos 430 Casais. Essa Bênção foi feita no 4.300° ano da história da Coréia, o 
número 430 também corresponde aos 430 anos que os israelitas sofreram no Egito. Eu esperava 
restaurar o ideal da liberação do povo de Israel.  

A Bênção dos 430 casais abriu o caminho para todo o povo da Coréia ser capaz de se colocar na 
vontade de Deus. É a forma para cumprir os relacionamentos ideais de família. A forma centrada no 
indivíduo ideal não é mais o foco para a religião atual. Nós, na Igreja de Unificação, devemos 
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espalhar o ideal da família por toda a nação e devemos pagar a indenização histórica substancial em 
uma geração.  

Quatro e três se tornam 12 quando multiplicados e 7 quando somados. O número quatro 
corresponde ao leste, oeste, norte e sul. O número três simboliza os estágios de formação, 
crescimento e aperfeiçoamento. Sendo que eu fiz o padrão nacional, eu tive que criar a base para 
famílias ideais em países estrangeiros também. Em 1969, durante a segunda turnê mundial, eu 
abençoei 43 Casais e conectei a Coréia e o mundo. Estes 43 Casais de 10 nações expandiram o ideal 
da família para o mundo.  

O mundo se moverá em frente passo a passo entrando na fortuna da Igreja de Unificação. Em 1970, 
eu abençoei 777 Casais. Não seria bom se eu desse a Bênção apenas para coreanos. Essa foi a 
primeira Bênção para 777 famílias em nível mundial dentro da Coréia. Centrado no ideal da família, 
o caminho foi aberto para qualquer nação no mundo retornar para Deus e compartilhar na fortuna da 
Igreja de Unificação. Não importa se nações do norte, do sul, do leste ou do oeste vêm contra nós. 
Continuaremos a nos multiplicar.  

Teoricamente falando, nós nem mesmo temos mais que testemunhar. Sem testemunhar o mundo 
ainda poderia ser restaurado. Poderíamos levar todo mundo para um estado na América. Não é 
necessário suar, derramar sangue e fazer qualquer trabalho duro. Poderíamos ter filhos, formar uma 
nova raça, e estabelecer o nível nacional. Uma nação naturalmente surgirá. Nossos filhos serão 
abençoados e a base da nova linhagem de sangue se espalhará além da raça e além da nação.  

No futuro podemos juntar as famílias abençoadas e educá-las para superarem as diferenças entre 
leste, oeste, norte e sul. Estou pensando em criar escolas para filhos abençoados também: desde o 
jardim de infância até a faculdade. O mais elevado desejo de um filho abençoado será estudar em 
sua terra natal. Se pais japoneses criam tais escolas, esta será seu maior orgulho histórico. Então a 
nova cultura, e o novo mundo nascerão.  

Temos que seguir o caminho de indenização em nível mundial centrados nos Verdadeiros Pais.  
Você teve que completar o padrão de indenização em nível mundial internamente e externamente, 
embora não estivesse ciente disto. Eu tenho que erguer a bandeira diante do mundo. Mesmo se eu 
morrer agora, eu tenho que completar o que Jesus deixou incompleto. Mesmo se eu morro, o mundo 
de Deus certamente superará o mundo satânico. O mundo é meu estágio, e é meu destino a partir de 
agora seguir pelo destino não trilhado no curso mundial.  

Além de tudo, os Verdadeiros Pais são Adão e Eva aperfeiçoados, e eles devem restaurar 
perfeitamente o padrão dos primeiros pais que falharam, e completar o padrão dos segundos pais 
que Jesus iniciou. Jesus fez apenas a base espiritual, não a base em nível mundial. Eu estou abrindo 
a realidade de unificação em nível mundial tanto espiritualmente quanto fisicamente. Em três anos, 
se nos unirmos e trabalharmos duro no Japão, o Japão se tornará um país que pode ser reconhecido 
pelo mundo. Como a nação Eva, o Japão se desenvolverá a partir de agora. A fim de trazer isto 
devemos mobilizar o time de cruzada e necessitamos treinar membros rapidamente. O Japão 
representa uma mulher de lealdade e piedade filial. Se eu tenho que me preocupar com ela, ela não 
pode realizar sua missão para mim. Será embaraçoso se nos tornamos pessoas instáveis. Aqueles 
que vacilam não são pessoas confiáveis para Deus. Por isso, nunca mude.  

Estando em tão maravilhosa base de vitória histórica, o que mais você quer? Você deve distribuir os 
tesouros que obteve para o mundo, e deve estar orgulhoso de si mesmo como um ser de ilimitado 
valor. Se torne uma pessoa em quem Deus pode confiar. Com tal confiança, você não terá 
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hesitações. De agora em diante, não vacile. Se você está confiante, erga suas mãos. Eu acredito em 
você. 
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Capítulo 9 
Porque Devemos Seguir Através de Dificuldades  
11 de setembro de 1972--Soo Taek Lee, Coréia 

Qualquer religião deve atravessar dificuldades a fim de alcançar seu objetivo definitivo. Porque isto 
é necessário?  

De acordo com os ensinamentos do Princípio, o homem caiu na realidade fora do princípio. O 
homem ainda tem a forma de homem, mas visto a partir do padrão do ideal original de Deus, ele 
não tem o valor interno que corresponde ao Princípio. A fim de que o homem decaído encontre a 
restauração, ele deve seguir a direção oposta, o caminho de recriação.  

De acordo com o Princípio, Deus é o sujeito e nós estamos na posição de objeto. Se o homem não 
tivesse caído, o sujeito e o objeto teriam realizado o mesmo ideal. Mas, por causa da queda, embora 
estejamos na posição de objetos de Deus, não temos o valor de objetos de Deus; Deus não pode se 
relacionar conosco como Seus objetos.  

Porque Deus criou o homem? O primeiro propósito era ter um ser com o qual Ele pudesse se 
relacionar como Seu objeto. O segundo propósito era que o próprio Deus devia ter uma forma 
através da qual pudesse se comunicar com todas as coisas no mundo invisível e no mundo 
substancial.  

A partir deste ponto de vista, que tipo de ser é Adão? O Deus invisível manifesta a Si mesmo na 
forma substancial de Adão, a fim de estar na posição de sujeito no mundo substancial. O terceiro 
propósito de Deus para criar o homem era a fim de realizar Seu ideal de amor. Nesse ideal, o sujeito 
e o objeto devem se tornar uma unidade. Deus desejava que o mundo ideal de amor permanecesse 
para sempre. Deus criou o homem centrado nestes três propósitos.  

Em Seu ato de criação, Deus teve que derramar Seu poder. Poder provêm de Deus, que é o sujeito, 
para o homem, o objeto. O poder de Deus deve ser dado até que o objeto se torne perfeito. O ideal 
de Deus é realizado somente quando o sujeito e o objeto se tornam uma unidade desta forma.  

A fim de seguir para o nível de perfeição, como o Princípio nos ensina, devemos atravessar três 
estágios. Este processo é o período de crescimento e ao mesmo tempo é o período no qual Deus 
derrama Sua energia. Quando Seu poder é totalmente dado, e quando nos colocamos como Seus 
objetos, o poder de Deus pode ser retornado para Ele. Visto a partir do ideal da criação, o amor de 
Deus nasce no nível de perfeição. O poder do amor de Deus não pode retornar para Ele a menos que 
a habilidade de reciprocidade do objeto seja perfeita. Sem amor, a energia que Deus derramou não 
pode retornar para Ele.  

Então, criar o ser objetivo, é o trabalho do próprio Deus. A fim de fazer esses seres existirem, algum 
poder deve ser sacrificado. Esta é a realidade original da criação.  

Nosso caminho de sacrifício 

Deste modo, como seres humanos que devem seguir através do caminho de recriação e restauração, 
devemos seguir através do caminho de sacrifício. Não podemos nos recriar por nós mesmos; 
devemos seguir com a ajuda de Deus ao longo do caminho de fornecer a energia para a realização 
de nosso ideal. Estamos na posição na qual Deus deve transbordar Seu poder novamente, por isso 
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deve haver sacrifício. Sendo este o padrão original do Princípio, uma religião que busca o mundo 
ideal ou a perfeição dos seres humanos deve seguir o caminho da dificuldade. Devemos sacrificar 
nossa autocentralização; na proporção ao grau do sacrifício, nossa natureza original a partir de Deus 
é restaurada. Como resultado da queda, devemos seguir este caminho de recriação; deste modo, 
pessoas religiosas devem seguir através do caminho de dificuldades. Esta é o ponto fundamental da 
recriação.  

No desenvolvimento de Sua criação, Deus criou o mundo angélico anteriormente ao mundo 
substancial físico. O mundo angélico não é o local onde Deus poderia realizar Seu ideal de seres 
objetivos substanciais. A criação da esfera angélica era parte do processo para o propósito final. 
Então Deus, junto com os anjos, criou a esfera objetiva substancial, o mundo físico de todas as 
coisas.  

Deus, junto com os anjos, criou o homem. Os objetos de Deus no nível espiritual eram os anjos. O 
homem como um ser substancial está em uma posição diferente dos anjos. Deus fez os anjos para 
estarem na posição de objetos, admiradores e conselheiros. Dessa forma Ele poderia receber 
estimulação a partir do mundo angélico intermediário no processo da criação do homem. Em cada 
estágio da criação do homem, anjos como objetos de Deus deram gratidão e estimulação para Deus, 
por isso Deus recebia alegria no processo de criar o homem.  

Deus despendeu toda Sua energia no processo de criar o homem. Mas Ele era capaz de receber 
alegria porque o arcanjo dava a Ele louvor e conforto. Sendo que Deus criou o homem com os anjos, 
o homem deve realizar o valor e propósito dos anjos como também o único propósito humano. 
Portanto, o homem tem valores duais. Deus auxilia para a perfeição do homem, enquanto o arcanjo 
tem esperança para com o homem e o assiste. Em outras palavras, Adão deve se tornar o ser perfeito 
do ideal do arcanjo, e ele também deve se tornar o ser perfeito do ideal de Deus.  

Então porque Deus criou Eva? Deus e o arcanjo e Deus e Adão estão em um relacionamento 
vertical de um para um. É um relacionamento de superior e inferior. Eles permanecem em um ponto 
na linha vertical. Se o arcanjo fica no ponto central, Deus também fica no mesmo ponto.  

A esfera objetiva é necessária porque é onde o relacionamento vertical é ampliado. O propósito de 
criação é aplicar o relacionamento vertical ao nível horizontal.  

Quando tudo é aperfeiçoado, Deus e o arcanjo, ou Deus e Adão, estarão apenas no ponto central. 
Deus criou Eva a fim de ampliar este ponto vertical no plano horizontal. Assim, o amor vertical é 
desenvolvido no amor horizontal.  

Adão é o ser que está na posição de aperfeiçoar o propósito do arcanjo e ele é a pessoa central do 
ideal de Deus. Deste modo, é Adão que está na posição de aperfeiçoar o propósito do arcanjo e de 
Deus.  

Deus criou os seres objetivos duais a fim de desenvolver Seu amor vertical no plano horizontal. 
Adão e Eva deviam se tornar uma unidade centrada em Deus, para permitir que o poder do amor 
vertical possa ser conectado horizontalmente. Entretanto, sendo que isto não foi realizado devido à 
queda do homem, a providência de Deus até agora tem sido restaurar esta posição novamente.  

A missão do arcanjo deve ser realizada primeiro, sendo que Deus criou primeiro o mundo angélico. 
A seguir deve ser o cumprimento do propósito de Adão, que deveria estar na posição do ser objetivo 
de Deus. Se ele se coloca como o ser aperfeiçoado do ideal de Deus, o ideal de amor vertical pode 
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ser desenvolvido horizontalmente. Este é o mundo objetivo da criação o qual é o Reino Celestial 
centrado em Deus. 

 A criação de Eva 

Filhos têm um relacionamento vertical com seus pais. Através de sua experiência de amor com os 
pais, os filhos aprendem como amar os outros. Após eles estarem unidos com os pais no nível 
vertical, eles sabem a forma para se unirem em nível horizontal. O relacionamento vertical é 
subjetivo e o relacionamento horizontal é a esfera objetiva.  

Deus criou os seres objetivos, Adão e Eva, a fim de desenvolver o amor vertical no nível horizontal. 
Se Eva não tivesse sido criada, o homem teria estado somente no relacionamento vertical com Deus 
e na mesma posição com o mundo angélico. Esse não era o ideal de Deus para o mundo substancial. 
Deus teve que criar o mundo substancial a fim de desenvolver Seu ideal horizontal. A representante 
deste ideal horizontal é Eva.  

Quando Adão e Eva se tornam uma unidade, eles formam um relacionamento recíproco de sujeito e 
objeto um com o outro. Na base de unidade entre Adão e Eva, Deus se torna o sujeito vertical. 
Deste modo, eles deveriam funcionar como os seres intermediários do amor de Deus tanto 
verticalmente como horizontalmente. Assim Adão deve ter Eva ao seu lado. Quando eles se tornam 
uma unidade no nível horizontal eles naturalmente se tornam uma unidade no nível vertical.  

Uma vez que Adão se torne perfeito, o poder que Deus investiu em benefício de Adão pode retornar 
para Deus até mais forte do que antes. Este poder, que estimula Deus, é o que chamamos de amor. 
O amor que retorna para Deus é um amor muito mais forte do que o amor que Deus havia dado. Por 
isso, Deus pode sentir grande alegria.  

Os pais amam seus filhos, e não medem sacrifícios por eles. O coração de amor está contido no 
sacrifício deles; por isso, não importa quanta energia eles possam derramar, esta retorna para eles 
como estimulação de amor. Quanto mais eles dão, mais alegria eles sentem. Esse é o poder pelo 
qual eles podem superar a dor do sacrifício.  

Um homem e uma mulher também sentem alegria, mesmo se fazem sacrifícios um pelo outro, a 
ponto de dar suas vidas. Alguém pode sentir infinita alegria, mesmo se ela investe infinito poder. 
Da mesma forma, o amor retorna para Deus como um poder mais forte do que aquele que Deus deu 
inicialmente. Através desta estimulação, Deus pode sentir alegria.  

Sacrifício por si mesmo é consumptivo; ele é uma força negativa. Como alguém pode sentir alegria 
ao ser diminuído? Visto a partir do padrão horizontal do mundo secular, isto é absolutamente 
impossível. Entretanto, isto é possível por causa do amor.  

Porque Deus derramou Seu amor? Porque através de um relacionamento de amor entre sujeito e 
objeto, uma ação dar e receber eterna é colocada em movimento para multiplicar o poder de Deus. 
Portanto, podemos concluir que a eternidade não é estabelecida sem amor e também podemos dizer 
que Deus é amor.  

De acordo com as leis mecânicas ou físicas, não há nenhuma possibilidade do resultado ser maior 
do que a causa. Mas na realidade do poder de Deus, o resultado é maior do que a origem.  
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Sacrifício por trás do amor 

Deste modo, um verdadeiro relacionamento de pai e filho, um verdadeiro relacionamento de esposo 
e esposa, e um verdadeiro relacionamento de irmandade não podem ser estabelecidos a menos que 
nos relacionemos com o amor sacrifical. A genuinidade desses relacionamentos depende desse 
padrão.  

Os filhos sabem que seus pais verdadeiramente os amam quando os pais verdadeiramente se 
sacrificam por eles. Embora a posição sacrifical seja uma posição naturalmente triste, se os filhos 
apreciam perfeitamente isto e retornam amor para os pais, então os pais podem sentir mais alegria.  

Da mesma forma se um casal verdadeiro se sacrifica um pelo outro, então o amor pode 
constantemente ser restaurado em acréscimo ao poder de sacrifício. Por isso, esposo e esposa 
podem se tornar uma unidade eternamente se compartilham seu sofrimento um com o outro. 
Verdadeiros amigos são aqueles que se sacrificam um pelo outro. A posição de amor pode se 
estabelecida quando alguém se sacrifica e dá de si mesmo pelos outros. Assim, sacrifício 
acompanha o amor.  

Deus verdadeiramente não pôde até agora amar o homem porque o homem caiu e não alcançou sua 
perfeição. Assim, o amor de Deus não é retornado por um objeto perfeito.  

Se alguém verdadeiramente deseja amar, esta pessoa deveria estar na mesma posição de Deus e dar 
tudo até a perfeição de seu objeto de amor, como Deus faz. Os pais dão tudo até que seus filhos 
cresçam e se casem. Eles têm que sacrificar tudo e dar tudo até que seus filhos entendam a esfera do 
coração paternal. Se os filhos apreciam isto e devolvem piedade filial para seus pais, então os pais 
sentem alegria, esquecendo tudo sobre seu sacrifício. Esta é a forma do amor.  

A partir do Princípio e do ponto de vista de Deus, é absolutamente impossível para nós alcançarmos 
o nível de perfeição a menos que sigamos através do sacrifício. Esta é a forma de funcionamento da 
restauração para recriar o ideal de uma pessoa que pode alcançar o padrão de Deus.  

Deus criou o arcanjo e Adão a fim de alcançar Seu ideal de amor. No curso de restauração, portanto, 
devemos seguir através do princípio de recriação. Nós seres humanos devemos primeiramente 
restaurar a esfera do arcanjo.  

O caminho de fé requer a restauração da esfera substancial invisível, ou a realidade do arcanjo. Esta 
é a esfera de processo durante a qual necessitamos ter uma vida de fé. No processo de nossa vida de 
fé, devemos restaurar o caminho do arcanjo através da história.  

Visto a partir do princípio de restauração, nós seguimos a partir da era dos servos de servos para a 
era dos servos. Após isso, devemos seguir para o nível de filho adotado e para a realidade de 
verdadeiro filho, que é o padrão original de perfeição. Este é o padrão sobre o qual o noivo e a 
noiva, Adão e Eva aperfeiçoados, podem estabelecer o amor horizontal ideal. 

Devemos seguir através do processo de crescimento do arcanjo e o processo de crescimento de 
Adão, recebendo o amor vertical de Deus até que alcancemos a perfeição. Então podemos dar a 
partida para o nível horizontal. Deste modo, o objetivo de Deus na história até agora tem sido 
concluir uma pessoa, Adão, que pode estar na posição de objeto de Deus. Assim, Adão se torna a 
figura central no nível horizontal. Se Deus e Adão se tornam uma unidade e Adão e Eva se tornam 
uma unidade, então Deus e Adão e Eva se tornam uma unidade. Nesse ponto o vertical e o 



 86

horizontal são perfeitamente unidos pelo amor. Onde quer que eles estejam, eles estão preenchidos 
com alegria. Chamamos este ambiente de Reino Celestial.  

Sendo que o ideal de Deus do Reino Celestial foi destruído por causa da queda, devemos recriá-lo.  

O problema agora é a existência de Satanás, mas se a esfera arcangélica é aperfeiçoada, Satanás 
deve desaparecer. A perfeição do arcanjo não é feita pelo arcanjo, mas pela perfeição de Adão. Se 
Adão está perfeito, o ideal do arcanjo é também aperfeiçoado, e Satanás não tem qualquer lugar 
para existir neste cosmos.  

Sendo que a esfera arcangélica está imperfeita, Satanás ainda pode existir, mas uma vez que a 
perfeição é realizada ele não pode permanecer. Portanto, a perfeição de Adão é a definitiva e mais 
importante tarefa. Esse é o motivo pelo qual Deus tem trabalhado até agora para alcançar a 
perfeição de Adão. O Adão perfeito é o Messias.  

Para voltar para Deus, o homem decaído deve primeiramente se tornar o servo do servo, que é o 
arcanjo. O melhor mestre é o mestre que trabalha para o benefício do servo. E o servo deve 
encontrar este mestre. 

A queda destruiu o ideal de Deus centrando o amor em uma única pessoa. O ideal de Deus é amor. 
Portanto, onde o amor de alguém é autocentrado, a forma da restauração nunca pode surgir.  

Nenhuma reclamação é permitida 

Porque Deus exige que tenhamos obediência? Não é em benefício da alegria de Deus, mas em 
benefício da alegria do homem. Deus coloca o homem na posição de Seu objeto ideal e dá a ele a 
responsabilidade da conclusão do propósito de recriação. Assim, o homem deve repelir e superar os 
fatores da queda. Porque a queda se originou da desobediência, Deus tem que nos ordenar para 
termos obediência absoluta como uma condição necessária para restaurar isto. Por isso, em nossa 
forma de vida religiosa não podemos reclamar. Não temos nenhuma desculpa; devemos ter 
obediência absoluta.  

Obediência absoluta é difícil, mas o propósito da dificuldade é estabelecer condições que nos 
permita estarmos na posição aperfeiçoada, e alcançar o objetivo original de criação de Deus. Por 
isso, se enfrentamos dificuldades e sacrifício, poderemos estar na esfera de perfeição. Devemos 
seguir este caminho porque não há outra forma, e a religião não pode fazer outra coisa a não ser 
enfatizar a necessidade do caminho de dificuldades.  

A fim de superar o caminho da queda, não há outra forma além do caminho de absoluta obediência. 
Deus não tem escolha, mas deve requerer isto de nós. No caminho de restauração, reclamar nunca é 
permissível.  

Para seguir no caminho de fé e obediência absoluta, devemos seguir esperançosa e alegremente. 
Este é o caminho de recriação, e por isso este é o caminho de esperança. Não podemos seguir este 
caminho chorando e lamentando com desespero. Sacrifício e dificuldades são os instrumentos pelos 
quais damos tudo e obtemos tudo.  

Qual religião tem demonstrado o maior amor na história? Uma religião que ensine o maior auto-
sacrifício é aquela que é capaz de amar o mundo inteiro. O cristianismo é uma religião fundada no 
martírio. Ela tem se espalhado por todo o mundo pelo derramamento sacrifical de sangue. Portanto, 
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entre todas as religiões, o cristianismo tem demonstrado a maior piedade filial diante de Deus. 
Podemos concluir que o mundo deve retornar a Deus centrando no cristianismo.  

Por quanto tempo você pode continuar a se sacrificar com um coração de amor? Isto é o que 
determina se você tem vitória ou derrota. Entretanto, se Deus é nosso verdadeiro Pai, Ele se alegra 
ou sente tristeza quando Seus filhos têm que sofrer? Até mesmo no relacionamento de pai e filho 
deste mundo decaído, nenhum pai quer causar sofrimento para seus filhos.  

Então, porque Deus faz o homem trilhar este caminho de dificuldade? A situação de Deus tem sido 
mais dolorosa pois Ele tem que conduzir esta providência! Se pudermos entender a situação de 
Deus, podemos sentir quão miserável Ele está. Não importa quanta dificuldade possamos ter que 
seguir, isto é somente durante o tempo de nossa vida; nossa vida na terra está contida em um século.  

Portanto, é o caminho de piedade filial e lealdade oferecer diariamente encorajamento para Deus. 
Esses que reclamam egocentricamente neste ponto são imperdoáveis e desafortunados em todo o 
cosmos.  

Quando tentamos atravessar a ponte entre nós mesmos e Deus, Satanás está sempre trabalhando 
para destruir esta ponte. Quem defende esta ponte? Somente Deus e o mundo espiritual sabem. As 
pessoas não entendem quão miserável são Deus e o mundo espiritual, que têm que fazer a recriação 
e seguir o propósito de restauração. Quanto mais demora a perfeição, mais Deus deve ficar em Sua 
posição indizivelmente miserável.  

O que você faria se tivesse que ficar na posição de Deus? Embora sigamos através de dificuldades, 
isto não é mais duradouro do que as poucas décadas de nossas vidas.  

Você diz que tem trabalhado duro na Igreja de Unificação, mas por quantos anos? Os mais velhos 
aqui estão apenas a 15 ou 16 anos na igreja. Há muito membros com menos de 10 anos de igreja; 
nesse caso, pode-se dizer que esta dureza ou dificuldade é ridícula.  

Homens decaídos têm o miserável destino de carregar a dívida cósmica, contudo não podem 
encontrar a forma de repará-la. É até mesmo inconcebível em um sonho que pudéssemos elevar 
nossas faces diante de Deus em reclamação.  

Nós que entendemos a miséria da posição de Deus devemos mostrar piedade filial para os pais. 
Quando alguém tenta aliviar o sofrimento de seus pais, ele se torna o homem de maior piedade filial.  

O sacrifício do Messias 

Quem é Abel? É Abel que pode restaurar os objetos de Deus de amor de volta para Deus seguindo 
através do caminho de dificuldades. Assim, ele deve subjugar Caim através do coração de amor. No 
nível horizontal, Abel está na posição de Deus. Tal como Deus ama o homem decaído, Abel deve 
ter o coração de amor em direção a Caim e restaurá-lo ao risco de sua própria vida. O caminho de 
Abel é o caminho de sacrifício. Dessa forma, o amor de Deus pode ser realizado na terra. Todos 
inclinam suas cabeças para aquele que ofereceu sua vida. Assim, a história de Abel se tornou a 
história de derramamento de sangue. Este é o ensinamento fundamental da Bíblia.  

Quão miserável é Deus, que tem estado nessa posição, dirigindo a providência histórica! O Messias 
é aquele que conduz as responsabilidades do mundo inteiro e diz para Deus, "Descanse, por favor. 
Me dê toda a cruz, o caminho de toda indenização". Este é o motivo pelo qual Jesus orou no jardim 
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do Getsêmani, "Por favor, não faça a minha vontade, mas a Sua vontade". Se Deus está sofrendo no 
mundo espiritual ou no mundo terreno, então o Messias tem a missão de suportar todos os 
sofrimentos de Deus. Portanto, mesmo se o Messias sofre, ele nem mesmo pensa sobre isto como 
sofrimento.  

Não importa quanto façamos, devemos sentir arrependimento diante de Deus. Como homens 
decaídos no caminho de fé, não podemos encontrar qualquer coisa como orgulho pessoal, não 
importa quanto busquemos por isto.  

O que foi a queda? Tudo era observado a partir do ponto de vista autocentrado e o resultado era 
reclamação. Finalmente, houve rebelião. Portanto, reclamação não é permitida para fiéis.  

Uma vez que você comece a vida de fé, você deve negar a consciência de si mesmo. Não compare. 
Pedro teve que aprender a mesma lição. Quando lhe foi dito sobre a cruz por Jesus, Pedro perguntou 
para Jesus o que aconteceria a João. Jesus disse a ele, "Isto não importa. Apenas me siga". Uma vez 
que começa a comparar sua situação com os outros, você começa a reclamar. Os olhos com os quais 
você compara são os olhos de Satanás. Esses olhos herdados da linhagem de sangue do arcanjo.  

Assim, apague cada pedaço de egocentrismo. Quando você nega-se completamente centrado em 
Deus, o resultado é que você pode ser completamente reivindicado por Deus. Liquidação completa 
resultará em indenização completa; indenização completa abre o caminho de restauração.  

Aqui repousa a essência da religião. Se alguém não conhece esta essência, é realmente difícil seguir 
um caminho religioso. As escrituras religiosas não podem ser entendidas claramente.  

Se alguém faz um tremendo sacrifício em benefício de Deus, até mesmo o próprio Deus inclina sua 
cabeça diante desta oferta. Através de tal condição de indenização, tanto Deus como Satanás 
inclinam suas cabeças.  

A perfeita recriação se torna possível através da perfeita negação. Por isso, não reclame na vida de 
fé. Você pode dizer, "Eu não posso dar mais nada". Mas você deve concluir se pode ou não dar 
mais somente após ter feito seu melhor até a morte.  

Reclamar é essencialmente acusar Deus. Mas o homem deve reparar Deus, assim, nós seres 
humanos absolutamente não devemos reclamar ou dizer tais coisas para Deus.  

Minha vida até agora tem sido assim. Eu nunca poderia me tornar um homem para reclamar, 
embora eu tenha sido colocado na prisão e torturado a ponto de vomitar sangue. Mesmo que o 
mundo inteiro se oponha a nós, podemos estar gratos se sabemos que nosso relacionamento com a 
esfera satânica está sendo cortado. É natural que recebamos oposição enquanto existir a esfera de 
ressentimento.  

Não reclame. Sejamos gratos e sigamos nossos caminhos em silêncio.  
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Capítulo 10  
Sermão pelo Dia de Deus de 1973 
1° de janeiro de 1973--Tarrytown, New York 

Como vocês sabem, hoje é o sexto Dia de Deus. Cinco anos se passaram desde que estabelecemos 
pela primeira vez este dia historicamente sem precedentes. É um evento realmente histórico.  

Neste mundo, temos muitos dias memoráveis, tais como nossos aniversários, os aniversários de 
nossos pais, ou o aniversário nacional, tal como o dia da independência. Há muitas nações e povos 
vivendo nesta terra; eles têm cerimônias e festividades que celebram seus próprios dias nacionais. 
Se uma nação tiver sofrido domínio estrangeiro, então o dia da independência ou o dia da liberação 
seria o mais feliz de todos. Suponha que alguém aqui tivesse perdido seus filhos, mas os encontrou 
hoje. Hoje não se tornaria o dia mais feliz de sua vida? O segundo dia mais feliz em nossas vidas 
deve ser o dia de nossa bênção ou casamento.  

Mas em todas estas ocasiões especiais, nunca havia sido estabelecido um Dia de Deus. Quando 
olhamos para trás na história humana à luz da providência divina, podemos ver que o Dia de Deus 
somente pode ser estabelecido quando outros dias são trazidos para o lado de Deus. Temos muitos 
dias importantes ou significativos para celebrar em nossas vidas, mas nunca tínhamos estabelecido 
um dia apenas para celebrar Deus.  

O Dia de Deus original 

No Jardim do Éden, se Adão e Eva tivessem crescido para a perfeição sem cair, o dia que eles 
alcançassem sua maturidade teria dado a maior alegria tanto para Deus como para os seres humanos.  
Nesse dia mais feliz de suas vidas, Deus teria os abençoado em matrimônio. Esse dia também seria 
o dia quando os Verdadeiros Pais de toda a humanidade seriam instalados, sinalizando o início de 
uma linda vida familiar. Esta triunfante família teria representado todas as futuras famílias da terra, 
assim esse dia teria sido um dia de alegria para Deus e para toda a criação incluindo os arcanjos. 
Este verdadeiramente teria sido o Dia de Deus. Ele teria estado orgulhoso de Seus filhos nesta 
situação, e toda a criação teria aceitado ou recepcionado os homens de perfeição como seus 
senhores. De acordo com o Princípio de Criação, este dia deveria se tornar o Dia de Deus, o Dia dos 
Filhos e o Dia do Mundo, ou o Dia de Todas as Coisas.  

Mas por causa da queda humana, esses dias foram anulados. De acordo com o Princípio, as coisas 
devem ser restauradas na ordem reversa daquela na qual elas foram perdidas. A fim de restaurar o 
Dia de Deus, primeiramente temos que restaurar o dia dos pais, filhos e coisas. Em 1960, no 16º dia 
de abril [deslocado mais tarde para 1º de março no calendário lunar], estabelecemos o Dia dos Pais 
pela primeira vez. A partir desse ponto, começamos a restaurar, em uma base sólida, as coisas no 
nível individual, nível familiar, nível nacional, e nível mundial. Centrados no Dia dos Pais, 
pudemos estabelecer o Dia dos Filhos em um curto espaço de tempo.  

Na sociedade humana, não houve qualquer família que pudesse realmente ser reconhecida por Deus. 
Não houve quaisquer verdadeiros pais, quaisquer verdadeiros filhos, a partir do ponto de vista 
completamente sem pecado. A fim de que os filhos do mundo sejam renascidos como irmãos e 
irmãs, eles devem ter pais comuns para dar-lhes o renascimento. Agora temos o Dia dos Filhos; 
significando o dia que nos tornamos os verdadeiros filhos de nossos Verdadeiros Pais pelo 
renascimento. Então, baseados no fundamento do Dia dos Pais e do Dia dos Filhos, pudemos 
estabelecer o Dia de Todas as Coisas, ou o Dia do Mundo.  
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O estabelecimento de Campos Sagrados 

Em 1965, eu fiz minha primeira turnê mundial, visitando 40 países. Nestas nações, eu estabeleci 
120 Campos Sagrados. Tendo estabelecido a Verdadeira Família, com os Verdadeiros Pais e os 
Verdadeiros Filhos, eu liguei essa família com o mundo inteiro abençoando Campos Sagrados em 
muitos lugares. Estabelecendo estas três coisas, eu alcancei o nível nacional em minha missão. 

Jesus queria estabelecer este tipo de condições, centrado na nação escolhida dos israelitas. Se ele 
tivesse sido capaz de estabelecer a condição no nível de clã ou tribal, ele poderia ter avançado para 
o nível nacional. Se ele tivesse completado todas as coisas, Jesus teria sido capaz de estabelecer o 
Dia de Deus no tempo de sua vida. Mas devido à crucifixão, Jesus deixou todas essas coisas 
irrealizadas. 

Por isso, era minha missão estabelecer o Dia de Deus, o que eu fiz em 1968. Mas eu pude fazer isto 
somente após estabelecer os demais dias. Agora, com estes quatro principais dias sagrados 
estabelecidos, a providência de restauração de Deus pode seguir na corrente principal.  

Por causa da queda, Adão e Eva foram incapazes de estabelecer estes dias. Você sabe que o homem 
caiu do topo do estágio de crescimento, antes de alcançar o estágio de aperfeiçoamento. Para o 
homem avançar desde o estágio de crescimento ao estágio de aperfeiçoamento, ele deve ter pais que 
não tenham nada a ver com o pecado. Mas devido à queda, os primeiros pais, Adão e Eva, e todos 
os subseqüentes pais caíram a um nível muito abaixo do estágio de crescimento. A fim de o homem 
ser salvo ou elevado ao próximo estágio, os Verdadeiros Pais devem aparecer e dar o renascimento.  

Para atravessar o estágio final de crescimento, devemos seguir através de um curso de sete anos. 
Cada estágio de crescimento possui três sub-unidades e assim temos nove sub-unidades. A 
perfeição está no topo extremo do estágio de aperfeiçoamento, o qual é o número 10. Cada estágio 
envolve um curso de sete anos, por isso somente após 21 anos alcançamos o último ponto. Este é o 
motivo pelo qual a sociedade considera uma pessoa madura quando ele ou ela alcança a idade de 21 
anos.  

Na seqüência do Sagrado Matrimônio em 1960, eu tive que estabelecer muitas coisas durante os 
sete anos até 1967, quando eu pude começar a trabalhar no próximo nível. Durante esses sete anos, 
eu estava estabelecendo o papel dos Verdadeiros Pais. Com essa qualificação, eu trabalhei para 
abrir o portão, para abrir o caminho desde o nível individual até o nível familiar, e até mesmo 
avançando para o nível em âmbito nacional e mundial.  

Segundo curso de sete anos 

Então, o segundo curso de sete anos começou. Se não fosse pela queda, o primeiro curso de sete 
anos teria sido suficiente, mas a queda fez necessário o segundo curso de sete anos.  

Por exemplo, antes da vinda de Jesus Cristo havia a nação escolhida de Israel. Jesus e a nação 
escolhida estavam destinados a se tornarem uma unidade. Mas quando o povo não acreditou nele, 
ele foi incapaz de cumprir sua missão durante sua vida, e não pôde cumprir o papel dos Verdadeiros 
Pais na terra. Para sermos restaurados através de indenização, devemos passar através de todas estas 
coisas. Quando a pessoa na posição paternal pode realizar sua missão, aqueles na posição de filhos 
serão capazes de realizar as suas missões. Pais e filhos juntos devem restaurar a nação e então o 
mundo inteiro.  
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É nossa missão restaurar a nação escolhida de Deus, a qual foi perdida no tempo de Jesus. 
Estabelecendo estes três dias – Dia dos Pais, Dia dos Filhos e Dia de Todas as Coisas – eu está 
finalmente qualificado para estabelecer o Dia de Deus no final do primeiro curso de sete anos.  

Durante o segundo curso de sete anos, todos os filhos que herdaram a base estabelecida pelos 
Verdadeiros Pais, poderiam começar a cumprir sua próprias missões nos níveis nacional e mundial. 
Durante o segundo curso de sete anos, devemos restaurar uma nação para Deus, sendo que isso foi 
deixado irrealizado no tempo de Jesus, centrado na nação escolhida de Israel, e pode ser realizado 
centrado em nós mesmos.  

Originalmente, a intenção de Deus era enviar o Messias em uma sólida base nacional, e assim Jesus 
poderia começar sua missão a partir deste ponto. Mas Jesus teve que começar restaurando as coisas 
iniciando em um nível muito inferior. Se ele estivesse na base nacional, com a cooperação do povo 
dessa idade, então ele teria aberto o portal para o nível mundial. Jesus, o Messias, veio com o 
potencial de Verdadeiros Pais. Originalmente, os Verdadeiros Pais deveriam ter vindo sobre uma 
sólida base do povo escolhido. Então, sem ter que fazer condições de indenização, eles poderiam ter 
executado com sucesso a providência de restauração em nível mundial.  

Conectando os níveis espiritual e físico 

A crucifixão de Jesus tornou impossível conectar o nível espiritual com o nível físico. Por isso 
nosso alvo é conectar todas as coisas nos níveis espiritual e físico. Se tivéssemos verdadeiramente 
cumprido nossa missão no nível nacional, os Verdadeiros pais poderiam ter iniciado sua missão 
espiritualmente no nível mundial no sentido espiritual, conectando-a mais tarde também ao nível 
físico.  

Iniciamos este ano no nível nacional de restauração em um sentido espiritual. Estamos agora 
encabeçando o nível mundial. O segundo curso de sete anos deve terminar em 1974. Antes disso, 
devemos ligar o nível nacional de restauração no sentido espiritual. Se pudermos realmente 
estabelecer o nível nacional de restauração no sentido físico, o nível mundial se abrirá ao mesmo 
tempo.  

Não foi acidente que a Coréia recentemente começou algumas reformas revitalizando o diálogo 
Norte-Sul. Se Jesus tivesse sido capaz de trabalhar em nível nacional e conectar o povo judeu com 
esse nível, isso teria dado a ele a base para avançar para o próximo nível. O povo coreano está agora 
se colocando na base nacional estabelecida pelos Verdadeiros Pais. E se eles se elevam ao nível 
mundial, então podem realizar a missão da Coréia como a nação escolhida com sucesso num futuro 
próximo. Quando eu vim aqui em minha quarta turnê mundial, eu já havia superado a missão no 
nível nacional e agora estou conectando-a ao próximo nível de missão mundial.  

Expandindo ao nível mundial 

Sendo que os Estados Unidos é a nação encabeçando o mundo, eu espero, durante os três anos que 
começaram o ano passado, estabelecer a restauração em um nível mundial. Então nosso movimento 
pode crescer rapidamente. Com o nível nacional já criado na Coréia, se os membros dos Estados 
Unidos cooperam comigo, e se vocês todos realmente avançam adiante em suas missões, podemos 
atingir a restauração de todo o mundo aqui. Além disso, eu trarei força de trabalho da Europa e do 
Oriente, para concentrar no trabalho aqui. Após este terceiro curso de sete anos, nossa ideologia 
deve se tornar a ideologia que conduz o mundo. Quando me refiro a ir do nível nacional para o nível 
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mundial, quero dizer que posso ir até o que já foi realizado na Coréia. Eu quero que tenham isto em 
mente sempre que tentarem realizar suas missões.  

O que vocês estão fazendo nos Estados Unidos não é somente para os Estados unidos. Vocês estão 
posicionados na base estabelecida pelo povo coreano, centrados em minha missão. Isto significa 
que vocês serão capazes de cumprir sua missão em nível mundial após herdarem o que eu realizei. 
Vocês não estão qualificados o suficiente para cumprirem suas próprias missões sem minha ajuda. 
Ela é difícil e pode soar impossível, mas se vocês perseveram e se tornam uma unidade comigo, 
herdando a base que eu já estabeleci, sua missão é realmente possível. A obra de restauração através 
de indenização é algo que vocês podem fazer quando está no eixo, e esse eixo gira ao meu redor.  

Com os Verdadeiros Pais na terra, vocês devem conduzir o que foi deixado irrealizado pelos 
homens espirituais no vasto mundo espiritual, incluindo Jesus. Vocês devem compreender que estão 
carregando também as missões deles. Vocês devem de fato, executar o papel de Jesus, restaurando a 
si mesmo no nível individual e então restaurando sua família e clã. Nesse papel, vocês estão na 
posição de Jesus ter cumprido isso durante o tempo de sua vida no nível físico com seus 12 
apóstolos, 70 discípulos e 120 seguidores. Esse é o motivo pelo qual na Igreja de Unificação agora 
devemos voltar para a restauração no nível de clã e para a restauração no nível nacional. De muitas 
formas você deve ser maior do que o próprio Jesus era, maior do que todos os santos que passaram 
para o mundo espiritual sem completarem suas missões tanto no nível espiritual como no nível 
físico.  

Com estes pensamentos em mente, você deve tentar se tornar uma unidade comigo. Então juntos 
podemos avançar para o próximo nível do desenvolvimento mundial. Por isso, no mundo cristão, os 
santos pagaram o preço do martírio e incontável miséria e sofrimento sempre que tentavam realizar 
suas missões, porque Jesus deixou todas essas coisas irrealizadas no mundo físico. Nossa missão é 
restaurar todas essas coisas espiritualmente e fisicamente; assim embora possamos ser confrontados 
com indizíveis dificuldades e miséria ao longo do caminho, devemos perseverar e ser capazes de 
realizar todas essas missões no tempo de nossa vida. Após estabelecer condições no nível espiritual, 
estamos seguros de obter as coisas no nível físico. Tendo isto como fórmula, estamos seguros de 
realizar nossas missões. Mas a menos que estejamos dispostos a nos sacrificar pela grande causa, 
não podemos facilmente realizar nossas missões.  

Após o terceiro curso de sete anos, após o ano de 1981, deveremos encontrar canais livremente 
abertos para todas as direções. Deveremos realizar a missão deixada incompleta por Jesus e pelos 
santos desde seu tempo até agora. Isto está claro para vocês? A menos que você saiba realmente 
todos esses fatos, nunca poderá saber onde está situado na providência de Deus e quanto eu tenho 
obtido. Sem seu entendimento sobre isto, eu estou cumprindo a fórmula do Princípio.  

Mas você deve saber que o Dia dos Pais, o Dia dos Filhos, o Dia do Mundo e o Dia de Deus são 
dias celebrados apenas dentro do escopo de nossa Igreja de Unificação; o mundo secular não os 
reconhece. Os Verdadeiros Pais deram esses dias para toda a humanidade. Um dia não é especial, 
no sentido real, a menos que seja reconhecido por todas as pessoas do mundo. Esses dias são 
reconhecidos pelas pessoas do mundo? Não. Assim, devemos entender quão arrependido e 
agonizante está o coração de Deus por ter apenas um punhado de pessoas celebrando estes dias.  

Céu é o lugar onde entramos após ter celebrado o Dia de Deus, o Dia dos Pais, o Dia do Mundo e o 
Dia dos Filhos no nível mundial. Somente após ter vivido esse tipo de vida na terra podemos 
realmente entrar no céu. Mas estamos nessa posição? Vocês dizem não. Isso significa que se 
qualquer um de vocês aqui morresse hoje, iria para o Paraíso ou uma realidade inferior, mas 
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ninguém entraria na realidade celeste. Essa é a visão do Princípio. Por isso estamos ansiosos em 
seguir além do nível da nação para o nível mundial da providência. A menos que possamos fazer 
isso, o mundo permanecerá como está.  

Na Igreja de Unificação, temos famílias abençoadas. Se eu não posso cumprir o ideal de unificação 
no nível mundial, com a cooperação dessas famílias abençoadas, será mais difícil levar você comigo 
quando você não coopera. Eu terei que arrastá-lo. Mas isto faz as coisas mais duras se eu tiver que 
arrastar comigo todas as pessoas na Igreja de Unificação. Originalmente, o Princípio não utiliza o 
termo segunda vinda no nível familiar. Com tudo isto em mente, eu estou pensando seriamente 
sobre levá-los além do nível da nação, para o nível mundial de providência. De fato, eu abri o canal 
para o próximo nível da providência mundial. Fazendo isto, o sábio tentará retornar uma única 
nação para Deus, cumprindo a esperança de todos.  

Se nações no mundo comunista e no mundo democrático se elevam ou caem, isto não é nada aos 
olhos de Deus. Se há uma nação da escolha de Deus com uma pessoa em seu núcleo, há esperança 
para a humanidade, mesmo se ambas as áreas democrática e comunista são destruídas. Se eu tenho 
sucesso em minha missão, restaurando minha família e a nação escolhida de Deus, então o mundo 
inteiro será restaurado. Mas Deus está pronto para sacrificar até mesmo minha família a fim de 
salvar o mundo inteiro.  

Quando vocês focam em todas essas coisas, devem ser capazes de se unir em grande harmonia, 
tendo uma nova meta unificada na providência de restauração de Deus. Se vocês estão desunidos, 
como os discípulos de Jesus, então não podem esperar que algo permaneça a partir do que vocês 
fazem. Na Igreja de Unificação devemos nos tornar harmonizados em perfeita unidade. Nunca 
devemos criticar uns aos outros. Nunca reclame dizendo que não está pronto para seguir; se fizer 
isso, você nunca poderá esperar alcançar qualquer lugar. Esta é uma grande lei: estamos seguindo 
por uma estrada de mão única e nunca poderemos retroceder.  

Estamos agora enfrentando uma grave situação, mas estamos cheios de grande esperança enquanto 
seguimos para esta única meta. No ano de 1981, no fim do terceiro curso de sete anos, você deve ser 
capaz de se tornar realmente unido com os Verdadeiros Pais. Qualquer dificuldade que possamos 
ter que enfrentar deve ser resolvida para atingirmos nossa meta.  

Uma tarefa sem precedentes 

Você está fazendo coisas que nenhuma outra pessoa e nenhuma outra nação nem mesmo sonharam. 
Se você não é realmente sério e dedicado para cumprir a tarefa, você estará fazendo uma falha para 
a causa de Deus. Mas nunca podemos falhar porque Deus está trabalhando conosco e temos o 
Princípio, o qual nos empurrará. Quão honestamente você está atado aos Verdadeiros Pais, quão 
fervorosamente você ora pelo sucesso de nossa grande causa, e quão valentemente você trabalha 
pela causa – tudo isto importará. E se você está resoluto para fazer isso, realmente fará tudo com 
sucesso.  

A seu modo, você poderia sentar e descansar um pouco, mas eu nunca posso fazer isso. Nos dias de 
Jesus, se o povo do Judaísmo e da nação escolhida de Israel tivessem se tornado uma unidade com 
Jesus, ele não teria seguido o miserável caminho da cruz. Devemos ser capazes de nos colocar na 
posição do povo judeu e da nação de Israel e realizar nossa missão com sucesso. Imaginem-se como 
o mais alto sacerdote desse tempo. Coloque-se até mesmo na posição do rei desse tempo a fim de 
realizar a missão confiada a você. Se vocês não entendem o que estou dizendo agora no sentido 
mais verdadeiro, como vocês podem realmente realizar todas essas coisas? O que significa o 
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versículo bíblico, "Qualquer que procurar preservar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, 
conservá-la-á?” Se você realmente entende essa passagem, compreenderá que pode fazer qualquer 
coisa pela causa, mesmo ao custo de sua vida.  

O lado celeste está realmente sério e Deus está realmente esperando realizar com sucesso Sua 
providência neste tempo. E porque isto é assim? Compreendemos que a vontade de Deus está 
funcionando por trás da história humana. As pessoas não estão cientes de que o que elas estão 
fazendo agora as destruirá, destruirá suas famílias, sua nação e o mundo inteiro. E se elas 
compreendem que Deus está guiando-as sob Sua vontade, serão capazes de dar as mãos com Deus. 
Se as pessoas do mundo continuam vivendo sem compreender a vontade de Deus, elas serão 
quebradas. Estamos desempenhando o papel central, e com todo este conhecimento devemos estar 
sérios na realização de nossas missões.  

Se vocês, povo no Princípio esperam pelo que costumavam ter, olhando para trás e sentido falta do 
que pertence ao seu passado, vocês serão um fracasso aos olhos de Deus. Vocês têm cinco sentidos 
espirituais. Eu sei que vocês têm uma voz interior ressoando e dizendo que vocês devem seguir em 
frente, transcendendo os limites da família de Nova York, e da família americana. Vocês estão 
destinados a seguir através de indizíveis dificuldades para cumprirem o que Jesus não cumpriu no 
nível físico. Vocês devem fazer coisas maiores do que Jesus fez porque estão fisicamente vivos 
neste mundo.  

Você necessita Verdadeiros Pais 

Em meus discursos sobre a Bênção, eu lhes digo para passarem por três anos de vida pública e 
trazer três ou mais filhos espirituais a fim de serem abençoados. Mas isso é somente superficial. 
Três anos de vida pública realmente significa uma vida sacrifical dedicada. Trazer filhos espirituais 
envolve educá-los para serem também abençoados em sagrado matrimônio. Mas mesmo se atinge 
isso, você não pode ir para o Céu por si mesmo. Sem os Verdadeiros Pais, você não está qualificado 
para ir para o Céu. O que você é capaz de fazer são os melhores cinco por cento do total. Com os 95 
por cento cumpridos por Deus e os Verdadeiros Pais, você pode usufruir o nível completo de 100 
por cento. Sem o que os Verdadeiros Pais têm feito, você não está qualificado para usufruir essa 
posição.  

O que vocês conhecem sobre o Princípio no sentido real? Vocês estão recebendo a qualificação para 
serem filhos dos Verdadeiros Pais, por isso se vocês se agarram a eles e se tornam uma unidade 
com eles em absoluta ressonância, o caminho estará aberto para alcançar sua meta. Vocês têm 
pensado que tem os Verdadeiros Pais, mas realmente não entendem o que isto significa. O que 
vocês sentem pelos Verdadeiros Pais deve ser algo mais do que aquilo que sentem por seus próprios 
pais físicos. Vocês devem pensar mais sobre a família central do que sobre sua própria família física. 
Vocês devem ter uma nação da escolha de Deus, e sentir saudade dessa nação e do povo dessa 
nação todo o tempo, mais do que vocês sentiriam por sua própria nação. Se lhes falta esse 
sentimento, vocês estarão sempre oscilando, vacilando entre duas metas. Se alguém lhes diz que 
seus pais físicos não são seus, como vocês sentiriam? Algo poderia fazer vocês negarem seus pais? 
Mesmo se vocês são ameaçados com a forca, ainda reconheceriam seus pais. Se isto é verdadeiro 
para nossos pais físicos, quanto mais deve ser para os Verdadeiros Pais? Isso é o que o Princípio 
nos ensina.  

Você é uma unidade comigo no nível individual? Você é uma unidade comigo no nível familiar? 
Você é uma unidade comigo no nível de clã? No nível nacional e no nível mundial? Alguém ou 
alguma coisa poderia ao menos separar você de mim? Mesmo se você está abatido ou ameaçado de 



 95

morte, se permanece obediente e devotado, então você está seguro de seguir o curso celestial. Esse é 
um dos mais fortes ensinamentos da Igreja de Unificação.  

As mais temíveis palavras e as mais maravilhosas palavras são Verdadeiros Pais. Até mesmo Deus 
está em temor deste termo, e Satanás também. É difícil para os homens decaídos realmente 
entenderem o que isto significa e dedicar-se para se tornarem os verdadeiros filhos dos Verdadeiros 
Pais, mas eles são responsáveis para julgar se estão seguindo da forma errada. Por isso o termo 
Verdadeiros Pais é uma coisa para ser temida. Para Satanás, este termo é também temeroso porque 
quando as pessoas estão atadas aos Verdadeiros Pais, elas são separadas dele. Deus por um lado está 
nos chamando para atendermos os Verdadeiros Pais, enquanto Satanás está ansioso para nos afastar 
dos Verdadeiros Pais. Em meio a isso, estamos lutando para pertencer ao lado de Deus. Vocês 
devem realmente entender que estão colocados na linha divisória entre vida e morte; um passo para 
a esquerda ou para a direita determina se você está rumando para a morte ou para a vida. Isto é 
muito sério.  

Saber onde você está 

Você deve saber onde está, onde está Deus, e onde eu estou na providência de restauração. No 
começo do novo ano, devemos compreender onde verdadeiramente estamos situados. Nossa 
posição requer que conduzamos nossa missão de restaurar o mundo de volta para Deus. Esta é a 
única grande causa, até mesmo para Deus. E mesmo se somos incapazes de cumprir nossa missão 
durante o tempo de nossa vida, devemos voltar através da ressurreição de retorno, e ajudando as 
pessoas no plano terreno, ser elevado de um nível para o seguinte até alcançarmos a perfeição.  

Por isso devemos estar sérios sobre realizar a missão enquanto na terra, a fim de um dia 
encontrarmos Deus em Seu seio, livres do pecado e da interferência de Satanás. A menos que 
possamos fazer isso, não há nenhum Dia de Deus, Dia dos Pais, Dia dos Filhos ou Dia do Mundo no 
sentido real. Devemos estabelecer esses dias no sentido verdadeiro, e assim poderemos louvar Deus, 
glorificar Deus, e realmente desfrutar esses dias sem reservas. Finalmente, não apenas a Igreja de 
Unificação, mas também toda a população do mundo celebrará o Dia de Deus, o Dia dos Pais, o Dia 
dos Filhos e o Dia do Mundo. A menos que toda a população o faça, não podemos realmente 
desfrutar esses dias. Devemos ter uma determinação de aço para perseverar até que possamos 
celebrar esses dias com toda a população do mundo, sem barreiras para com qualquer indivíduo, 
nem mesmo por Satanás. Devemos marchar até atingirmos o dia no qual possamos desfrutar de 
todas essas coisas.  

Eu devo lembrá-los novamente que se vocês passarem para o mundo espiritual sem ter cumprido 
tudo isto, deverão voltar e refazê-lo.  

Por isso estejamos resolutos em fazer com sucesso no tempo de nossa vida, e se possível, 
encurtemos o tempo durante o qual devemos trabalhar. Estejamos resolutos. Estejamos 
determinados a dedicar nossas vidas inteiras por essa grande causa, para obter esse objetivo. 
Lembre-se que estamos trabalhando duro para conectar esses dias com todas as pessoas do mundo, 
e assim elas poderão também desfrutá-las. Não fique um minuto sequer sem pensar sobre isso. Eu 
quero que vocês realmente se devotem para a grande causa. Se estão resolutos em fazer isso e 
querem realmente fazer o juramente diante de Deus para fazer isso durante o tempo de suas vidas, 
levantem suas mãos, por favor. 

Agora, se vocês têm qualquer pergunta, podem perguntar. Se não têm perguntas, significa que vocês 
entendem tudo o que eu disse? Vocês estão pensando sobre isto? As coisas que eu disse não podem 
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ser encontradas no livro do Princípio. No livro do Princípio, você lê sobre a providência até os dias 
de Jesus. O que você lê no livro de Princípio pertence ao passado. Nos dias de Jesus, o povo devia 
acreditar em suas palavras, mas agora vocês devem entender o que o Princípio diz e assumi-las.  

Há muitas situações complicadas no mundo ao nosso redor, mas toda e qualquer situação pode ser 
resolvida à luz do Princípio. Não o Princípio como um livro, mas aquilo que estou revelando. Eu 
posso revelar certa quantidade agora porque eu já a fiz uma realidade. Mas outras coisas ainda estão 
reservadas. Os Verdadeiros Pais, livres do pecado e da queda, podem conhecer e revelar o segredo 
do céu, e ninguém mais está autorizado a fazer isso. Por isso, no curso de restauração, não há 
ninguém em todo o mundo que possa realmente entender o que nossos Verdadeiros Pais têm feito. 
Estudiosos e cientistas famosos não estão autorizados a fazê-lo. Jesus, na posição de Verdadeiros 
Pais, não cumpriu tudo, assim aqueles que estão na posição de Verdadeiros Pais devem iniciar sua 
missão restaurando essas coisas.  

Você está esperando nascer  

Você diz que está pronto para cooperar comigo, mas por mais firmemente que possa tentar, em 
certas coisas você não pode ajudar. Aqueles que ainda não foram restaurados estão na posição de 
não terem sido renascidos. Em tal posição, como você pode entender o que os Verdadeiros Pais 
dizem? Você não pode realmente dizer que pode me obedecer ou cooperar comigo, porque está na 
posição de não ter sido renascido. Você diz que está trabalhando pelos Verdadeiros Pais, mas de 
fato você não está. Você está trabalhando para estabelecer a base para receber o renascimento. Você 
ainda está no ventre da mãe, se desenvolvendo, recebendo nutrientes. Assim de fato, você não pode 
nem mesmo dizer que está trabalhando para a Igreja de Unificação. De fato, você pode dizer isso 
apenas quando receber o renascimento. Então você pode dizer que está cooperando com os 
Verdadeiros Pais e trabalhando para a Igreja de Unificação, e tudo mais. No ventre da mãe, 
qualquer nutriente é para você. Você não pode reivindicar mais nada.  

Sem ser instruído pelos Verdadeiros Pais, você não pode realmente trilhar o caminho para o céu. À 
luz do Princípio, pode haver algum outro caminho? Se você realmente anseia pelo Reino do Céu, e 
se quer habitar nesse mundo, para desfrutar e possuir o Reino de Deus, então deve sentir-se ligado 
aos Verdadeiros Pais e desejá-los. Então você redirecionará seus pensamentos e ações.  

No caminho do Princípio há somente Deus, não há Satanás. Mas em outros caminhos, Satanás 
aparece. Por isso, se você encontra Satanás ao seu redor, você não está exatamente seguindo o 
caminho do Princípio. Você está certo de estar seguindo o caminho do Princípio? Se você está 
realmente seguindo esse caminho, deve estar conectado com o Verdadeiro Pai ou ser uma parte de 
mim. Embora você possa estar de alguma forma conectado comigo, sua família física e o mundo 
secular o arrastará de volta. Por isso você deve estar livre das fronteiras do mundo. Assim, você está 
neste caminho se está sofrendo oposição de seus pais, de seus irmãos e irmãs e por todos os seus 
amigos do mundo. Se você quer seguir este caminho, deve e agarrar a mim. Se uma parte de você se 
agarra a mim, Satanás pode agarrar sua outra extremidade. 

Dia e noite, dormindo ou acordado, você deve estar pensando no Princípio, como conduzir sua 
missão; jamais sonhando com as suas coisas mundanas. E às vezes você é negligente e ansioso 
pelas coisas que pertencem ao mundo, dizendo, "Se eu estive no mundo, poderia ter obtido essa 
posição, obtido essa coisa, etc". Quando você for para o mundo espiritual, será tarde demais. Você 
compreenderá a verdade do que eu disse para você. Se você realmente entende isso enquanto está 
na terra, é uma pessoa afortunada. "Tudo o que você liga na terra será ligado no céu, e tudo o que 
você desliga na terra será desligado no céu". O plano terreno é o plano crítico.  
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Reordenando o passado 

O curso de 21 anos representa o curso de 2.000 anos do povo judeu que se espalhou por todo o 
mundo, após terem perdido sua nação. O povo judeu não compreende isso. O que quer que seja 
perdido no nível vertical deve ser restaurado no nível horizontal.  

Em nosso período de vida, condições verticais estão sendo reordenadas no nível horizontal. Esse é o 
motivo pelo qual nos países comunistas, as pessoas religiosas estão ainda sendo martirizadas. 
Quantas pessoas você acha que o Presidente Mao da China Vermelha assassinou? Cerca de 50 
milhões de pessoas. Isso corresponde a toda a população da Coréia. Quantas pessoas Stalin 
assassinou? Talvez um pouco menos de 30 milhões de pessoas foram mortas na frente de batalha de 
Stalin.  

Os 6.000 anos de história humana devem agora ser restaurados através de indenização no nível 
horizontal, durante os 60 anos desde o momento do nascimento de uma nação comunista. Isso torna 
os anos de 1977 e 1978 muito críticos. Se conduzirmos nossa missão nesse tempo, o mundo 
comunista está destinado a declinar. Nenhum historiador em nenhum momento foi capaz de mostrar 
esse fato. Somente nós conhecemos este fato.  

As pessoas não sabem o que acontecerá no futuro. Qualquer indivíduo que realmente sabe o que 
está adiante pode ser feliz; qualquer família, qualquer nação, que realmente sabe o que virá é muito 
afortunada. Nós estamos nessa posição. Devemos ser gratos por isso. Você realmente se sente feliz? 
Podemos confiantemente clamar ao mundo, "O que eu tenho é certo. Siga-me. Eu conduzirei você 
para o objetivo que Deus estabeleceu diante de nós". Tal confiança nos faz feliz. Isso não é verdade? 
Vocês querem que eu continue com um discurso mais sério?  

Uma coisa você deve saber; que eu sou uma pessoa séria, pensando sobre todos estes assuntos. Às 
vezes, eu não pareço tão sério ou digo coisas casualmente ou alegremente. Mas meu coração está 
sempre agoniado e sério. Deus está também cheio de tanta agonia e tristeza, se afligindo pelo que a 
humanidade tem que passar. Mas Ele esconde essas emoções. Se Deus projetasse toda Sua agonia 
para você, você ficaria espantado ou não?  

Deus está duramente tentando fazer com que você supere os obstáculos do modo mais fácil possível, 
mas atravessar qualquer fronteira para um nível seguinte sempre requer pagamento de indenização. 
Eu estou sempre agoniado, com muitos fardos que sempre pesam sobre mim, mas exteriormente eu 
não pareço pressionado. Mas em oração, eu estou realmente sério, falando com Deus que conhece 
meu coração.  

Embora vocês sejam japoneses, não são mais filhos de antepassados japoneses, mas são filhos de 
Deus em uma nova linhagem de sangue. A Igreja de Unificação fez isto possível.  Nós estamos em 
uma posição diferente. Esta é uma realidade vitoriosa que afasta a acusação de Satanás.  

Em que posição vocês estão colocados? A menos que tenham alcançado o nível de perfeição do 
estágio de crescimento, você não está qualificado para se tornar abençoado. Na queda, um homem e 
uma mulher se dirigiram para fora do Jardim do Éden. Por isso, no curso de restauração, um homem 
e uma mulher devem superar um ambiente hostil. Este é o significado da Bênção.  

Meu próprio Dia de Deus, Dia dos Pais, Dia dos Filhos, e Dia de Todas as Coisas devem ser 
declarados no nível mundial e no nível cósmico.  
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Você pode ser abençoado e pode participar nesse tipo de realidade, mas não tem que seguir através 
do mesmo caminho que eu segui. De fato, como verdadeiros antepassados de uma nova linhagem, 
você deve estabelecer seu próprio Dia dos Pais. Você deve também estabelecer seu próprio Dia dos 
Filhos, Dia de Todas as Coisas e Dia de Deus. Os membros da Igreja de Unificação devem fazer 
todas essas coisas. Esta é a razão pela qual iniciamos o segundo curso de sete anos.  

Embora vocês sejam os descendentes da queda, vocês deveriam suplantar o padrão de Adão e Eva, 
marchando juntos para frente para a subjugação das acusações de Satanás. Este é o significado de 
total avanço. 

Não apenas nós mesmos, mas o mundo inteiro deveria estar fazendo isso. Tanto homens quanto 
mulheres, e tanto velhos quanto jovens deveriam fazer isso. O segundo curso de sete anos é o 
período de total avanço.  

Eu sacrifiquei meus parentes 

Durante meu curso de 21 anos, eu somente me arrependo de não ter sido capaz de levar a verdade e 
testemunhá-la para meus familiares. Esse também era o arrependimento de Jesus. Eu não pude falar 
sobre minha própria missão para meus familiares. É claro que meus pais, irmãos e irmãs eram 
capazes de sentir que eu era algum tipo de grande homem, fazendo algo grande. Mas eu nunca fui 
capaz de falar sobre o precioso significado do Princípio para eles. Esta tem sido minha agonia. Eu 
não pude dar amor para meus pais ou meus próprios irmãos e irmãs, embora eles estivessem 
fisicamente muito próximos a mim. Ao invés, eu tinha que amar as pessoas no lado de Caim mais 
do que meus próprios parentes. Entretanto, por causa disto, a Igreja de Unificação tem sido capaz de 
avançar.  

A menos que ame dessa forma, você não pode vencer o coração de seu Caim. Sem Caim, Abel não 
pode existir. A menos que você eduque pessoas que possam ter muito mais piedade filial para com 
você do que seus próprios filhos físicos, você não pode fazer o trabalho de restauração através de 
indenização. Mas fazer assim requer grande sacrifício. A menos que você ame as pessoas ficando 
sem comer e sem dormir, você não será capaz de dominá-las com amor.  

Eu tenho estado nessas circunstâncias e tenho tentado criar a base vitoriosa dessa maneira.  

Entretanto, você é diferente de mim. No segundo curso de sete anos, você pode dar suas preciosas 
coisas diretamente para seus familiares, pais, e irmãos, por isso você pode se tornar o Messias para 
seus próprios familiares e parentes.  

Durante o segundo curso de sete anos você deve ser o Messias de sua tribo, e deve cumprir com 
seus familiares o que Jesus e eu não pudemos fazer. E alcançando a vitória em sua própria tribo, 
centrando em seus pais, irmãos e irmãs, você pode concluir tudo. Você pode fazer isso no nível 
individual, no nível familiar, no nível tribal e no nível nacional. E dessa forma você pode abrir o 
caminho para o mundo inteiro.  

O ponto de início e a missão do segundo curso de sete anos é fazer o que Jesus queria fazer a 2.000 
anos atrás; revelar a vontade de Deus para Maria e José, e deixá-los participar totalmente em sua 
providência. Eu estava na posição de fazer isso, mas se eu tivesse amado primeiramente meus 
próprios familiares, então a providência de restauração não teria avançado.  
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Sempre, uma pessoa amada deve ser sacrificada e é solicitada para carregar a cruz. O curso 
providencial de Deus nos demonstra que devemos sacrificar nossos próprios amados filhos, família, 
e tribo, e amar primeiramente as famílias de Satanás e as tribos de Satanás.  

Deus ama e abençoa seus inimigos. Quando Jesus foi crucificado, ele orou para Deus, "Pai, perdoa-
os, pois eles não sabem o que fazem". Jesus pôde dizer isso porque ele conhecia o coração de Deus.  

O curso de restauração não pode ser alcançado pelo poder dos punhos, mas pelo poder do coração. 
A conclusão da indenização deve ser feita dessa forma. Devemos conhecer isso. Devemos alcançar 
a Bênção, que Jesus não alcançou. Esse caminho perfeito de restauração e bênção pode ser 
alcançado.  
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Capítulo 11  
O Significado de 1° de julho de 1973  
1° de julho de 1973 -- Tarrytown, Nova York 

Hoje é 1° de julho de 1973. Este também é um dia sagrado, o domingo. É também um dia muito 
significativo para nós membros da Igreja de Unificação. Hoje às 5 horas da manhã na casa principal, 
houve uma reunião de casais abençoados e os líderes de nossa igreja de muitas nações e estados. 
Tivemos uma significante cerimônia e uma mensagem foi dada para eles. Gostaria de dar-lhes a 
mesma mensagem.  

Meu tema para hoje se refere ao 1° de julho de 1973, em relação ao atual período de três anos na 
América. Os anos de 1972, 1973 e 1974 correspondem à última parte do segundo período de sete 
anos no segundo curso de 21 anos de nossa providência. O primeiro curso de 21 anos da 
providência foi um curso pessoal. Muito deste discurso se refere ao segundo curso de 21 anos, o 
curso dos pais, que se sobrepôs ao primeiro curso. Isso é muito raro, muito importante e uma 
oportunidade vital para nós, que viemos para a América e que por isso pudemos trabalhar juntos 
aqui neste país. Vocês e eu começamos este curso de três anos juntos na América em 1972. A fim 
de tornar possível este curso de três anos, eu já segui através do primeiro curso de sete anos desde 
1961 até 1967, e também atravessei os primeiros quatro anos do segundo curso de sete anos desde 
1968 até 1971.  

Aprendemos a partir do Princípio que a história se repete em versões expandidas. Porque Jesus não 
completou sua missão 2.000 anos atrás, o padrão da história deve ser repetido em nosso tempo, e 
devemos pagar a indenização pelas falhas das pessoas no tempo de Jesus. Estamos na posição de 
consumar a missão dele.  

A partir do Princípio, aprendemos que o Messias não pode vir de uma nação independente, nem 
pode vir de uma maneira gloriosa. Jesus veio cumprir a providência, estando colocado sobre o 
fundamento de fé do povo judeu e da nação de Israel. Entretanto; o povo judeu falhou em relação a 
ele e a nação não o aceitou. Jesus não completou sua missão, e a nação de Israel e o povo judeu 
foram dispersos. Portanto, a base sobre a qual a missão de Jesus havia operado foi perdida. Desde 
então, Deus tem preparado um fundamento semelhante sobre o qual o Messias pôde vir e completar 
a missão de Jesus. Deus tem procurado por uma nação semelhante – uma nação de sofrimento – 
para a base da Segunda Vinda do Messias.  

Coréia como nação escolhida 

Para esta posição, a Coréia foi escolhida. A geografia tanto de Israel como da Coréia e as 
características de seus povos são semelhantes. A história coreana tem repetido o padrão da luta 
entre Caim e Abel de várias formas: A Coréia tem sido atacada por toda a história por poderes 
estrangeiros, mas nunca atacou nenhuma outra nação. A Coréia lutou tanto internamente quanto 
externamente. A Coréia também teve o destino de ser anexada e subjugada pelo Japão por 36 anos. 
Esses 36 anos de tribulação suportados pelo povo coreano eram simbolicamente equivalentes aos 
400 anos de tribulação cristã em Roma, e aos 400 anos anteriores à vinda de Jesus quando havia 
grande confusão interna e externa. A fim de compensar e pagar a indenização por este período, a 
Coréia teve que atravessar 40 anos de tribulação.  

Como vocês sabem, o Japão era uma nação que adorava um deus feminino. É também muito 
significativo à luz da providência que o Japão tenha feito avanços consideráveis nos últimos 120 
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anos. O Japão se moveu para o topo do mundo como uma nação de primeiro time durante 120 anos. 
Entretanto, enquanto o Japão estava fazendo avanços externos rumo ao topo do mundo, a Coréia 
estava se desenvolvendo internamente ou espiritualmente. Primeiramente, a Coréia abraçou 80 anos 
de história cristã, e então 40 anos de tribulação – seguindo assim através de um curso de 120 anos.  

Desde que a luta de Caim e Abel quando Caim matou Abel, a história tem sido dominada por Caim. 
Nesta situação, a nação do Japão estava na posição de Caim e a nação da Coréia estava na posição 
de Abel. Assim, a subjugação da Coréia pelo Japão por 40 anos em termos de Caim e Abel estava 
ajustada. Quando uma nova história começou à luz da providência, os 40 anos que se seguiram era 
o período no qual Abel subjuga e controla Caim de forma reversa. Em 1960, o Matrimônio Sagrado 
marcou o início de outro período de 40 anos. Deus planeja especialmente fazer dos 20 anos entre 
1960 e 1980, um período de total avanço para a providência celeste.  

Os 20 anos entre 1960 e 1980 são simbolicamente equivalentes aos 2.000 anos de história desde 
Jesus. É também simbolicamente equivalente ao total de 6.000 anos da história decaída. A história 
de Deus tem sido dividida em três partes distintas. Esta divisão é equivalente à formação, 
crescimento e aperfeiçoamento através de três estágios: 2.000 anos do pré-Velho Testamento, 2.000 
anos do Velho Testamento, e 2.000 anos desde Jesus. Isto totaliza 6.000 anos. É plano de Deus ter 
esta história vertical de 6.000 anos restaurada horizontalmente em 20 anos pelo pagamento de 
indenização. Portanto, neste período de 20 anos, todo fenômeno que ocorreu nos 6.000 anos de 
história deve ocorrer simbolicamente ou diretamente. Portanto, estes 20 anos é um período de 
confusão e caos sem precedentes, e a situação se desenvolverá de um modo totalmente inesperado.  

No tempo do Velho Testamento, o povo oferecia sacrifícios através de animais. Durante o Novo 
Testamento, o ser humano (o filho) se tornou o sacrifício. Então, na última parte da história, a 
consumação e os Verdadeiros Pais devem estar na posição de pagar a indenização. O ponto de 
início da nova história é o surgimento dos Verdadeiros Pais. A história da Igreja de Unificação 
também começou nesse ponto. Toda a história vertical agora será reordenada horizontalmente de 
uma só vez, ao ser indenizada e então restaurada.  

A era dos Verdadeiros Pais 

A primeira parte da história de Deus dava ênfase na negação do material, porque o material – as 
coisas da criação – eram sacrificados nesse tempo. Portanto, nos primeiros anos de nosso 
movimento, enfatizávamos a negação das coisas materiais. Mais tarde, no segundo estágio, 
enfatizávamos o sacrifício do ser humano, do filho, ou seja, a negação de si mesmo. O estágio final 
é o tempo para os Pais pagarem a indenização. Portanto, os Verdadeiros Pais estão na posição de 
seguirem através de indizíveis tribulações nesse período final. A história de restauração pode ser 
consumada apenas tendo os Verdadeiros Pais que pagar todo o débito. Por isso eu devo estar na 
posição de negar, declinar de tudo. Quando estou às vistas de Deus, estou na posição de positivo ou 
sujeito, e minha família está na posição de negativo ou objeto. Por isso minha família deve ser 
sacrificada, como o objeto para comigo. O objeto deve pagar indenização também.  

A nação que recebe os Verdadeiros Pais deve estar na posição de objeto também. Essa nação deve 
ser sacrificada. Portanto, a nação na qual a missão messiânica começa deve estar na posição de ser 
sacrificada e deve seguir através de indizíveis tribulações. Essa nação e todo o seu povo devem 
estar na posição de desespero. Então a nova esperança da verdade aparecerá para o povo e também 
para a nação. Com a aceitação da nova verdade, haverá nova esperança, nova vida e nova história. 
Com a liberação da Coréia em 1945, esperança chegou para essa terra de sofrimento. Aquele ano, 
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até onde o Japão concebia, era um tempo de destruição. Mas de acordo com a concepção da Coréia, 
aquele ano marcou um tempo de esperança.  

Portanto, era minha missão naquele tempo conectar esse tempo de nova esperança com a família, o 
povo e a nação. De tal forma Deus pode restaurar Seu povo, Sua nação, Sua tribo e Sua família. 
Esta é a promissora situação na qual a Coréia está colocada na posição de Israel restaurado. Sendo 
que Israel era a nação onde Jesus perdeu a esperança, quando o Senhor do Segundo Advento vem, 
ele obterá esperança e restaurará sua nação. Jesus morreu porque o povo não teve fé nele. A forma 
de recuperar esse fundamento perdido é ter esperança e fé, aceitando o Senhor do Segundo Advento.  

Cristãos incapazes de se unir 

Na Coréia, era muito importante que a população cristã realmente servisse como uma base sobre a 
qual aceitar o Senhor. Nesse tempo em particular, toda nação de grande poder estava na posição de 
proteger este pequeno país da Coréia. Portanto, eu pretendia iniciar meu ministério público pelo 
desenvolvimento de boas relações com as pessoas nas mais elevadas posições de poder. Mas dentro 
dos mais importantes grupos na Coréia desse tempo, havia vários líderes cristãos que nos 
perseguiram violentamente, e assim eu fui incapaz de executar meu plano inicial. 

Estou lhes dando uma mensagem que nunca foi dada e que nunca será dada novamente – esta é uma 
mensagem única para vocês hoje. Por isso eu gostaria de pedir sua máxima atenção.  

Aqueles líderes cristãos nos mais elevados níveis não apenas influenciaram outras pessoas de níveis 
elevados, mas também influenciaram toda a população cristã na Coréia. A preparação de Deus foi 
feita no período de três anos -1945, 1946 e 1947, até a independência da Coréia do Sul em 1948, e 
eu era por fora, apenas um homem, apenas um indivíduo. Ninguém na Coréia sabia sobre meu vasto 
significado histórico. Sendo que eu conhecia a causa da frustração de Jesus, desenvolvi minha tática 
para a perfeição. Eu desenvolvi tão sábia tática para que não repetisse o ocorrido com Jesus. Ao 
mesmo tempo, Deus sabia que meu caminho não seria plano, por isso Ele preparou, de Sua própria 
maneira, muitos grupos espirituais que testificariam sobre mim. Foi incrível saber quão 
precisamente Deus havia planejado tudo de acordo com o Princípio. Mas não importa quanto Deus 
preparou o caminho do ministério para o Senhor do Segundo Advento, havia certo período no qual 
o homem tinha que cumprir sua condição de fé tal como no tempo de Jesus. Os cristãos e o governo 
da Coréia me rejeitaram em descrença, a mesma falha que ocorreu no tempo de Jesus. Por isso, eu 
não pude seguir o curso original. Eu tive que alterar minha direção. 

No tempo de Jesus, os líderes religiosos judeus e também o governo utilizaram seu poder para 
perseguir Jesus, e eles o crucificaram. Quando esta história foi repetida na Coréia, a população 
cristã coreana utilizou seu poder para destruir minha vida. Eu tive que encarar a perseguição da 
população cristã. Quando ocorreu esta divisão, a nação teve que ser dividida. Visto desta 
perspectiva, a invasão comunista era inevitável. Externamente eu tive que seguir contra o poder 
comunista que negava Deus. Deus havia preparado o cristianismo para aceitar a vinda do Senhor. 
Quando o cristianismo falhou em cumprir sua missão, as igrejas cristãs coreanas foram sentenciadas 
a nova perseguição.  

Os comunistas se tornaram fortes e agressivos e começaram a varrer a comunidade cristã. Os 
comunistas marcharam e se tornaram mais e mais fortes – com a finalidade de destruir não apenas a 
democracia, mas definitivamente as igrejas cristãs e o cristianismo.  
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Enquanto isso, embora os comunistas avançassem contra o cristianismo, a Igreja de Unificação 
estava crescendo secretamente, e agora está avançando rapidamente. Estamos crescendo em 
paralelo à agressão comunista. Estamos na posição de restaurar tanto as bases democráticas quanto 
as igrejas cristãs. Devemos organizar força suficiente para enfrentarmos o comunismo.  

O Matrimônio Sagrado 

Em 1960, 14 anos após começar meu ministério público, eu executei o Matrimônio Sagrado – as 
bodas do Cordeiro que a Bíblia predisse. Em 1960, portanto, a primeira família celeste foi 
estabelecida sobre a terra. Isso era equivalente em significado ao momento da crucifixão de Jesus. 
Os cristãos como também o governo tentaram nos destruir em 1960, e indizíveis fenômenos 
ocorreram. Até pouco antes do dia de meu Matrimônio Sagrado, havia tremenda perseguição. Em 
particular, 12 membros que eram a imitação satânica dos 12 discípulos de Jesus se uniram e 
tentaram me destruir, no mesmo momento de nosso Matrimônio Sagrado. Não havia mais nada 
além de inimigos diante de mim naquele momento. Havia muitas pessoas que tinham caído em 
nossa igreja e que se tornaram inimigos.  

O pico deste tempo veio em 11 de abril de 1960. Este era um tema de vida ou morte. Sob muitas 
condições adversas, eu obtive a primeira e mais importante vitória. Eu consumei o plano celeste. 
Este foi o mais histórico dia na história de Deus. Este foi o dia no qual o filho celeste veio a terra, 
restaurou a base, e recebeu a primeira noiva do céu. Portanto, neste dia Deus teve Sua primeira base 
na terra a partir da qual Ele poderia se expandir – Ele teve Seu único ponto focal.  

Jesus morreu na cruz sem ter restaurado uma noiva. Portanto, a base não foi formada naquele tempo 
na terra – isto foi restaurado em 1960 sendo restaurada uma única noiva celeste na terra. Após sua 
ressurreição, Jesus restaurou o fundamento espiritual em 40 dias. Entretanto, em nosso movimento, 
estou na posição de restaurar ambas as realidades espiritual e física. Portanto, a história da Igreja de 
Unificação começou no tempo do Matrimônio Sagrado. A partir desse dia, o novo ministério 
começou e Deus agora tem Sua verdadeira base na terra. Agora Ele pode abrir Seu coração e 
receber Seus filhos dentro de Seu coração. 

A história vertical, a história formal, deve ser restaurada de uma forma horizontal. Portanto, isto se 
tornou o novo início de toda a história de restauração, e é simbolicamente equivalente em 
importância ao tempo de Adão e Eva. Adão e Eva nunca obtiveram a oportunidade de serem 
abençoados. Mas este é o tempo da bênção de um verdadeiro casal celeste.  

No tempo de Jesus, Deus havia trazido a restauração ao estágio de formação. Através da Idade do 
Novo Testamento, Deus restaurou o estágio de crescimento. Entretanto, o período de perfeição 
estava ainda no domínio de Satanás. Portanto, devemos esperar dificuldades, que podem ser 
divididas em três partes separadas -- 21 anos de três períodos de sete anos constituídos de dura luta. 
Estes três períodos de sete anos terminarão em 1981--21 anos. Nestes 21 anos, estamos restaurando 
toda a história decaída de uma forma horizontal.  

No tempo de Moisés, Deus interveio diretamente nos assuntos humanos. Isto é quase incompatível 
com o Princípio porque a história do Velho Testamento era apenas o período de formação; contudo 
Deus interveio diretamente. Porque Deus fez isto? Porque Ele tinha que mostrar Seu padrão para 
Moisés, pois assim Jesus poderia seguir o padrão de Moisés. E assim, o padrão de Jesus é o padrão 
que devemos seguir. Vocês entendem? Por isso esta restauração horizontal – os primeiros sete anos 
– é equivalente aos primeiros sete anos do estágio de formação no qual Deus interveio diretamente 
para apresentar-Se. Justamente por isso, o líder deve demonstrar o padrão para seus seguidores 



 104

através de seu próprio exemplo. Este é o significado do primeiro curso de sete anos. Nestes 
primeiros sete anos, eu tive que anular todas as condições satânicas, qualquer situação através da 
qual Satanás pudesse invadir. Em outras palavras, eu tive que eliminar toda possibilidade de 
perseguição satânica.  

Estou pagando a indenização pelos seguidores de Jesus, estabelecendo o exemplo para que todas as 
pessoas do mundo neste tempo possam seguir e serem restauradas. Meu ministério também está em 
escala mundial para fazer a ligação entre todas as pessoas e todas as nações. Isto foi feito através de 
vários níveis da Bênção. Na Bênção, seguimos além das fronteiras da nação, raça e credo, e somos 
capazes de estarmos puramente unidos como filhos de Deus. Em 1967, esta base foi formada e 
completamente consumada. A Bênção foi conduzida em vários estágios, a mais recente para este 
propósito foi a Bênção dos 777 Casais. Todas as nações e raças estavam incluídas no número 777, 
por isso fomos além da base nacional e entramos muito bem na escala mundial. Em outras palavras, 
eu estabeleci o fundamento para todas as raças serem vitoriosas porque todas enviaram 
representantes para participar nesta Bênção sagrada.  

A era de estabelecer a família 

O segundo período de sete anos é o curso que a família abençoada deve seguir. É a idade dos filhos. 
De acordo com a história, o primeiro período é equivalente à era do Velho Testamento e o segundo 
período de sete anos é equivalente à era do Novo Testamento. Jesus não restaurou seu próprio povo; 
portanto, este período é para restaurar seu próprio povo – sua própria família, tribo e nação. Jesus 
não pôde ter seu próprio povo porque ele não teve sua própria família. Portanto, ele não pôde 
verdadeiramente realizar-se como um filho. Em nosso tempo já temos casais celestes por todo o 
país, e estas pessoas estão na posição que Jesus nunca atingiu. Estamos na posição para restaurar 
nossa própria família, tribo e nação. 

Para estabelecer-se em seu ministério público, Jesus devia desistir de tudo – incluindo sua própria 
família, mãe e irmãos. Assim, a fim de restaurar a família no primeiro curso de sete anos, eu 
também tive que desconsiderar meu próprio povo. Eu passei através do primeiro período de sete 
anos do primeiro curso de 21 anos, o qual começou em 1947, com o mesmo espírito de Jesus: 
"Aqueles que fazem a vontade de Deus são meus irmãos e irmãs". Nenhum relacionamento de 
sangue poderia ser considerado importante para mim. Porque eu estabeleci o fundamento para os 
primeiros sete anos desta maneira – que é o fundamento sobre o qual vocês estão abençoados – 
vocês estão em uma posição muito afortunada. Vocês podem chegar até seus próprios familiares. 
Podem pregar o evangelho para suas famílias: sua mãe, irmãs, tias e demais familiares. O propósito 
da restauração é restaurar a família celeste. A fim de seguir e pregar para estranhos, é melhor ter 
primeiro pregado o evangelho para as pessoas mais próximas a vocês, que é a família celeste. Por 
isso eu os exalto a alcançarem primeiro seus próprios familiares e compatriotas.  

Entretanto, em meu tempo não houve tal oportunidade. O primeiro período de sete anos do primeiro 
curso de 21 anos era o período de extrema tribulação. Não havia nenhuma família ao meu redor. Eu 
fui para a Coréia do Norte onde houve severa perseguição, e havia apenas estranhos com os quais 
trabalhar. Quando fui liberto da prisão na Coréia do Norte, eu poderia ter visitado meus pais, que 
estavam à uma hora de viagem. Entretanto, ao invés, eu procurei estranhos, e naquele tempo eu 
permanentemente me separei de minha família. Desde então minha amada mãe que me amava 
muito, e meu amado irmão mais velho se tornaram vítimas do comunismo e nunca mais foram 
vistos de novo. Eu os neguei e procurei por estranhos. Vocês vieram, e por isso eu vim encontrá-los.  
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Esta é a história da Igreja de Unificação. Os primeiros sete anos do primeiro curso de 21 anos é essa 
parte da história da Igreja de Unificação durante a qual eu fui através de tremendas tribulações. 
Durante os primeiros cinco anos do segundo curso de sete anos, 1968-1972, eu estava fazendo meu 
melhor para restaurar alguma forma de soberania nacional na Coréia antes de vir para a América.  

A Igreja de Unificação está na posição de Abel, e as igrejas cristãs estabelecidas estão na posição de 
Caim. A fim de superar Caim de uma forma sábia, eu queria restaurar certa posição para nossa 
influência nacional na Coréia. Há muitas igrejas na Coréia, mas em comparação, a única igreja viva 
é a Igreja de Unificação. Eu tenho orgulho disto. Dois mil anos atrás, Jesus estava colocado na 
posição do inimigo, e eles o pregaram na cruz. Mas em meu tempo na Coréia, eu dei boas vindas 
para a perseguição. Eu ensinei o Princípio e trouxe muitas pessoas para a verdade. Houve muitos 
ministros que vieram para nossa igreja. Em outras palavras, a igreja cristã veio para a posição de 
nos seguir.  

Ligando as nações 

Eu também preparei um grande movimento ligando a Coréia, o Japão e a China. A Coréia está na 
posição de Adão. Portanto, a menos que Adão se ligue com seus vizinhos de uma maneira amistosa, 
a providência mundial não pode começar. Eu nunca negligenciei o Japão ou a China, e tenho feito 
meu melhor para obtê-los, a fim de formar uma linda ligação. Eu liguei todas as três nações 
internamente e espiritualmente.  

Em outras palavras, antes de vir para a América, eu paguei todas as minhas dívidas – toda a 
indenização devida. Eu realizei completamente minha parte na Coréia, Japão e China. Eu dei muitos 
conselhos para a China. Se a China tivesse seguido consistentemente meus conselhos, jamais teria 
sido expulsa das Nações Unidas. Eu dei conselho para o Generalíssimo Chang Kai-Shek através do 
Sr. Kuboki, o líder da Igreja de Unificação no Japão. Sendo que estou na posição de Adão, não 
posso lidar com esse país diretamente. A China está na posição de arcanjo; por isso eu tenho que 
usar Eva – o Japão. Os japoneses são fiéis seguindo minhas direções, e estão atacando a soberania 
inimiga com suas lágrimas e sangue. Eu criei esta atmosfera em 1971 – isto estava destinado a ser, e 
eu tenho feito isto. Agora minha chance chegou às terras da América, sendo que fiz minha parte na 
Ásia. Embora a China não seguiu meus conselhos e falhou, eu permaneci em uma posição vitoriosa 
porque não era minha responsabilidade a ser cumprida – era responsabilidade da China seguir meus 
conselhos.  

Eu cumpri minha responsabilidade nessa parte do mundo, e estava pronto para vir para a América. 
Se a China está na posição de arcanjo no estágio de formação, a América está na posição de arcanjo 
no estágio de crescimento. Por isso, o campo de batalha final que escolhi está aqui na América. A 
América está na posição de arcanjo celeste, e a batalha entre o arcanjo celeste e o arcanjo satânico 
que é o comunismo, deve ser feita nesta terra e vencida neste campo aqui na América. O arcanjo 
satânico é forte e vitorioso em muitas áreas, e os comunistas estão proclamando a nação ideal, seu 
"reino celeste" na terra. Por isso, em 1972 eu vim para a América e uma nova fase da providência 
começou. Estou agora aqui e a confrontação é iminente. Tenho que estar aqui para preparar o 
arcanjo celeste para enfrentar o arcanjo satânico, e este é a América, não os comunistas, que estão 
proclamando o Reino do Céu. Jesus seguiu através de três anos de ministério público – a 
confrontação foi feita durante estes três anos. Meu ministério público na Coréia da mesma forma foi 
uma confrontação e foi completada em três anos. Aqui também na América haverá uma 
confrontação nestes três anos -- 1972, 1973 e 1974. Estes três anos é o período mais crítico da 
batalha – o segundo ano é o mais crítico, tal como a frustração de Jesus veio na segunda parte do 
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ministério de Jesus. Se o que você faz está certo ou errado no segundo ano deste ministério, isto 
decidirá todo o resultado.  

A providência na América 

Quando enviei os missionários para a América, eu dividi o país em duas partes.  Para o leste enviei 
um homem, e para o oeste enviei uma mulher. Então outro homem veio para a parte ocidental da 
América para auxiliar. A pessoa que veio para o leste naquele tempo foi Bo Hi Pak, que estava na 
posição de Adão. A senhorita Young Oon Kim estava na posição de Eva no ocidente, e o Sr. David 
S.C. Kim estava na posição de arcanjo no oeste. Por isso, a fim de que o arcanjo cumprisse sua 
posição na América, Eva teve que vir primeiro. Ela é a única que prepara e estabelece o elo para 
unir todas as três partes da missão na América. Entretanto, esta unidade não foi feita, e as três partes 
ficaram divididas. Este foi um erro muito crítico, sendo que isto significou que este ministério da 
nação não pôde ser decisivo em termos de vitória.  

Eu tenho uma estratégia mestre para conquistar a América para Deus, e eles não conheciam ou 
verdadeiramente entendiam toda a minha estratégia. Quando eu pousei na América, deveria ter 
havido tropas inteiras para se unirem e se engajarem na maior batalha. Mas aquela tropa não estava 
lá. Por isso, durante todo o ano de 1972, ao invés de me ocupar da batalha externa, eu tive que 
restabelecer nosso próprio fundamento por mim mesmo. De acordo com o Princípio, eu me 
determinei a ter esta reorganização interna e fortalecer nosso próprio fundamento até o final de 
junho de 1973. Por isso antes deste evento, eu pedi a todos os líderes na América que tenhamos uma 
igreja estabelecida por um representante de estado em cada estado – talvez não substancialmente, 
mas de uma forma – e um time móvel em cada estado, também ao menos de uma forma. Isto pode 
representar a organização da igreja para toda a nação. A igreja centro de estado está na posição 
interna, e o time móvel, a Cruzada por Um Só Mundo, está na posição externa de iniciador, saindo e 
realizando reuniões e espalhando a mensagem externamente. Era muito significativo o ponto da 
história celeste no qual eu vim e fiz isso, e no final de junho, que foi ontem, onde chegamos nesse 
ponto de realização.  

O destino da América, sobre o qual o destino do mundo se apóia, depende de vocês como diretores 
de times móveis e de vocês como representantes de estados, se ambos são capazes de se tornarem 
completamente uma unidade. O representante de estado está na posição de nos representar perante 
todas as igrejas americanas na comunidade religiosa, e o diretor da Cruzada por Um Só Mundo está 
na posição de nos representar para o poder do governo e a comunidade social. Portanto, o 
representante de estado é o equivalente simbólico da religião judaica no tempo de Jesus, e o líder do 
time móvel é o equivalente simbólico do governo no tempo de Jesus. Jesus, a fé judaica e a 
comunidade secular – estes três unidos como uma unidade deveriam ter realizado isto. Neste tempo 
a mesma coisa é verdadeira – unidos comigo, o diretor do time móvel e o representante de estado 
são a chave para a vitória. No tempo de Jesus, se estes três tivessem se tornado uma unidade, eles 
teriam Jesus como seu chefe em comando. Então, durante sua vida, estas forças ativas poderiam ter 
se movido corajosamente em direção a Roma, e Roma teria sido conquistada pelas forças celestes 
nesse tempo. Justamente por isso, se eu, o diretor do time móvel e o representante de estado nos 
tornamos uma unidade, então podemos marchar adiante.  

Necessidade absoluta de unidade 

Uma vez que tenhamos esta unidade e força aqui na América, então o último inimigo a superar é a 
União Soviética. A "Marcha para Moscou" será nosso lema. Essa nova direção começa hoje. A 
determinação dos discípulos de Jesus, quando marchassem para Roma, teria sido tal que eles dariam 
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suas vidas. Justamente por isso, nossa resolução hoje deve ser: "Lutaremos com nossas vidas para 
atingir a vitória final". Se no tempo de Jesus, tendo Jesus como o centro, o povo judeu e a 
comunidade secular tivessem feito tal resolução para se unirem como uma unidade, eles nunca 
teriam sido dispersos – todos eles teriam se tornado os conquistadores vitoriosos. Mas no tempo de 
Jesus, essa resolução não foi feita. Incapazes de arriscarem suas vidas, o povo foi derrotado e 
disperso. Jesus teve que morrer sozinho; seus discípulos morreram separadamente. Quando não se 
uniram com Jesus, eles perderam a oportunidade mais afortunada, viver ou morrer por Deus – a 
qual é a verdadeira forma de viver. Jesus disse, "Aquele que procurar preservar sua vida perdê-la-á, 
mas aquele que perder sua vida em meu benefício ganhá-la-á". Esta importante promessa não foi 
cumprida naquele tempo.  

Os representantes de estados e os diretores de times móveis devem compreender hoje que somos 
muito afortunados por Deus ter nos dado este glorioso momento no qual podemos morrer pela causa. 
Então, se fizermos esta resolução, nunca morreremos. A declaração de primeiro de julho é esta: 
"Você deve se tornar absolutamente uma unidade como nosso Pai". Esta é a chave essencial para 
nossa completa vitória. Há esta batalha a ser encarada. Você deve fazer uma resolução que, "eu 
estarei como soldado na linha de frente, não nosso Pai, deixe-me enfrentar a luta". Se você faz isso, 
o que estará fazendo é o que as pessoas chave em Israel falhou em fazer a 2.000 anos atrás, somente 
agora estará sendo feito em escala mundial. Vocês me entendem? Este é um momento muito sério. 
Se a nação vencerá ou falhará depende deste momento muito significativo.  

Temos 10 nações reunidas nesta sala: Coréia, Japão, China, Inglaterra, Holanda, França, Áustria, 
Alemanha, Itália e América – a última como a mais importante. Estamos criando aqui uma nova 
época da história -- 10 nações de povos reunidas em uma sala fazendo uma resolução comum. Isto é 
algo histórico. Aqui devemos edificar uma firme convicção de que todas as 10 nacionalidades 
podem morrer juntas por uma única causa. Portanto, este é um momento histórico. Quem dirá, "eu 
posso fazer isso?" Se você pensa assim, erga sua mão – somente aqueles que estão absolutamente 
seguros. A fim de completar o curso de três anos – o equilíbrio do segundo curso de sete anos – 
temos um ano e meio para seguir.  

Eu tenho encontrado os líderes deste país e muitos senadores e congressistas – cerca de 60 – no 
último ano e meio. Isto também vem desta estratégia e propósito de minha mente. Ano passado, eu 
organizei a turnê de discursos públicos em sete cidades na América, e este ano falarei em 21 cidades, 
e no próximo ano, em 50 cidades. Durante estes três anos, proclamaremos que todas as pessoas na 
América devem conhecer o Princípio e sobre a vinda do Senhor. Este é o terceiro curso de 
restauração de Canaã.  

Devemos salvar este país e seu povo, e conduzi-los para entrarem em Canaã juntos conosco. Nossa 
meta definitiva é uma marcha para Moscou. Vocês devem ter essa convicção. Os comunistas estão 
agora perseguindo sua meta de vencer a América. Mas este plano deve ser revertido. Onde 
encontraremos esta força de ataque? Encontraremos na Ásia – na Coréia. Uma situação crítica deve 
se desenvolver na Ásia, o que não pode ser explicado de qualquer outra forma, a não ser pelo 
Princípio.  

Além do alcance Espiritual e Físico 

Durante estes três anos, eu devo me tornar corretamente conhecido pelas pessoas intelectuais na 
América. Novamente as igrejas cristãs existentes podem estar em uma posição de nos perseguirem. 
Mas mesmo assim, uma vez que as pessoas intelectuais conheçam a verdade sobre nós, não seremos 
derrotados; seremos os vitoriosos novamente. Por isso estou fazendo preparações para convidar 
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famosos professores universitários das escolas para virem aprender sobre nós. Eu planejo distribuir 
nossa literatura para toda a comunidade intelectual da América – professores universitários, 
ministros, sacerdotes, celebridades, e pessoas muito importantes em todas as áreas da vida humana. 
Iremos distribuir o material sobre a análise do Princípio a cerca do comunismo, e a ideologia da 
Unificação. Eu planejo distribuir estes livros gratuitamente. Eu afirmo que serão mais de 400.000 
cópias. Se cada livro custa um dólar, então isto custará 400.000 dólares. Esta é uma decisão 
histórica.  

Como Abel, o que podemos dar para as pessoas? Devemos dar a elas a verdade interna –alimento 
espiritual. Também devemos prestar a elas serviços externos. Durante estes três anos eu mesmo 
estarei dando a elas o alimento espiritual, a verdade. Esta é a primeira experiência em minha vida de 
falar publicamente. O estágio da vinda do Messias não está limitado a uma única nação ou qualquer 
área geográfica. Ele deve vir a um nível mundial. Seu ministério público deve ser em escala 
mundial. Estes preciosos três anos devem ser frutíferos. Este momento causará um forte impacto na 
história humana.  

Em nossa cruzada de discursos públicos, todas as 10 nacionalidades devem trabalhar juntas como 
irmãos. Devemos começar a orar pela Cruzada de outubro. Todos devem possuir a convicção de 
que venceremos, que devemos vencer. Todo o mundo espiritual está conosco; eles irão nos apoiar. 
Sendo que temos corpos físicos, somos importantes para eles. Eu, o representante de estado e o 
diretor do time móvel devemos estar intimamente unidos para criar um núcleo. Desta forma 
podemos pagar indenização suficiente pela América. Nestes três anos, falando internamente, estarei 
dando diretamente alimento espiritual – a mensagem para todas as pessoas. Isto é realmente uma 
coisa incrível. Temos que ganhar o coração da América, a opinião pública da América, e então todo 
o mundo virá para nós.  

A vitória sobre Golias 

Nos últimos sete meses desde minha chegada aqui na América, muitos eventos significantes 
ocorreram. A comunidade cristã está declinando agora, e a democracia está decadente. Mas no 
centro celeste, nosso movimento igreja e nossa cruzada móvel estão agora prosperando. Em número 
somos pequenos comparados aos milhões de cristãos, mas este grupo tem o poder de sustentar e 
parar a queda das comunidades cristãs. Nosso inimigo real é o comunismo. Entretanto, o governo 
americano e a comunidade cristã ainda não estão do nosso lado; ainda estamos isolados. Desta 
forma, estamos indefesos – o governo, os comunistas, e até mesmo a comunidade cristã pode nos 
atacar. Mas na força de nossa fé, embora esse poderes pareçam incríveis, eles não colocarão um 
dedo em vocês. Isto é equivalente à batalha de Davi contra Golias nos Estados Unidos. Eu sou 
como o pastor no deserto para o povo americano.  

Nesta vasta terra da América, ninguém realmente ousa dizer, "eu estou assumindo a 
responsabilidade para restaurar este país e parar o comunismo". Ninguém ousa assumir esta 
responsabilidade, nem mesmo na comunidade cristã. O poder comunista está agora crescendo dia a 
dia e parece ser invencível. Os comunistas dizem, "Você, Deus que teme o país da América, quanto 
poder você tem?" O comunismo, como um formidável Golias, está se aproximando de nós. A 
América está agora na posição de perguntar, "Onde está Davi? Onde está o homem que pode se 
levantar contra o comunismo?" Deus, entretanto, tem as coisas preparadas. Davi, vocês se 
lembrarão, não tinha armamentos; ele estava vestido humildemente, mas resistiu a Golias. Estou 
certo de que os comunistas estão rindo de nós porque pensam que o tamanho de nossa Igreja de 
Unificação é tão insignificante e nosso movimento para a Vitória sobre o Comunismo (VOC) é tão 
pequeno.  
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Entretanto, Deus perseverará e esperará até o último momento quando as coisas parecem ruins. Ele 
persistirá até o último momento. Essa é a forma pela qual Deus faz Sua dramática vitória – Ele vai 
ao extremo do extremo.  

Portanto, o Davi da América são vocês, a Igreja de Unificação. Somos os chamados. Davi está 
diante de Golias. Agora Golias está rindo de Davi, mas Davi, embora pequeno, sabe que Deus está 
com ele. Ele tem firme crença de que Deus está com ele e tem incansável crença de que o poder de 
Deus está operando com ele. Ele nunca teme. Tendo Deus com ele, Davi se torna uma pessoa 
invencível e sem medo. Davi está esperando pela ordem final de Deus e em breve virá a ordem, e 
ele lutará com um único golpe, e a vitória decisiva será obtida. Quão perfeitamente idêntica é nossa 
posição comparada com Davi! Entretanto, devemos ser melhores do que Davi. Ao menos Davi teve 
sua própria nação -- Israel. Mas nós nem mesmo temos nossa própria nação. Estamos emergindo de 
nosso deserto e entrando em nosso próprio poder.  

Nossa batalha pode ser ainda mais dramática do que a batalha de Davi. Devemos formar nosso 
poder no deserto, e devemos vir contra um gigante mais poderoso do que Golias. Nossa vitória será 
uma vitória para Deus. A ordem para marchar em frente contra Golias está vindo hoje, 1° de julho. 
Eu apenas espero que vocês estejam prontos – em seu espírito, sua fé, sua determinação, e seu bem-
estar. Devemos compreender que tipo de situações estão esperando por nós no fim desta batalha. 
Estamos na posição de pagar a indenização por todos os problemas mundiais no dia final. Se 
falhamos nesta batalha, se nos tornamos um Davi derrotado, então indizíveis tribulações estão 
destinadas para este país, o povo deste mundo, e vocês. Não temos outra forma de pagá-la, exceto 
com nosso sangue e carne.  

Viemos por uma longa história da Igreja de Unificação, fazendo progresso desde 1960. Viemos para 
o atual período de três anos e a chave para a vitória está em suas mãos: o diretor do time móvel e o 
representante do estado deve se unir comigo. De fato, eu tenho esperado por este campo de batalha, 
esperando por este momento. Os Verdadeiros Pais têm esperado por este momento final de batalha 
a fim de superarmos e seguirmos adiante. Temos apenas 18 meses, e devemos fazer nosso máximo.  

Um tema de vida e morte 

Estamos na posição de até mesmo encarar a morte. Se recuarmos, a morte estará esperando por nós. 
Se avançarmos adiante, a morte também estará esperando por nós. O que deveríamos fazer? Você 
deve decidir sobre esse ponto. Aqueles que devem resolver isso ergam suas mãos. Este dia 
determina se alcançaremos a esperança do mundo, ou o desastre para o mundo. Este é um assunto 
de vida e morte, e sua vida ou morte será decidida por você neste dia. Não se preocupe com o 
ambiente. Não se preocupe como se parecem os inimigos – estes não são os fatores que decidem a 
vitória. A chave da vitória está dentro de você; ela não é externa. Tudo o que eu temo é que vocês 
possam desobedecer a Deus; eu não temo outra coisa. Estou feliz por estar aqui e ser capaz de fazer 
esta proclamação, esta declaração. Isto já é um passo rumo a vitória, sendo que a fim de fazer esta 
declaração, eu tive que fazer certas preparações.  

Não estou falando ao acaso para vocês. Esta é uma verdade absoluta e o mundo seguirá este padrão. 
Não há outro caminho. A grande crise está próxima aqui na América. Nos próximos sete anos, 
iniciando em 1978, a situação mais catastrófica e caótica persistirá na América. Quando tivermos 
cumprido estes três anos, poderemos dirigir a história dos próximos setes anos a nosso favor. 
Podemos prometer então uma nova história, uma nova esperança para esta terra da América. Neste 
período em particular, estamos fazendo uma restauração total equivalente aos 200 anos de história 
americana. Esta história Americana de 200 anos deve ser concluída quando estes 20 anos da vida do 
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Pai aqui e os 20 anos da Igreja de Unificação sejam concluídos juntos com sucesso. Estes três anos, 
de certa forma, são a preparação para os sete anos finais os quais terminarão em 1981. No Princípio, 
aprendemos que todas as grandes providências experimentam uma preparação de três anos. Estes 
três anos são críticos, e a preparação é muito importante, pois isso irá de fato, decidir o curso final 
de sete anos.  

Os últimos sete anos não é nada mais do que um caminho direto sendo aberto. Nestes três anos, se a 
América não nos ouvir e nos seguir, então a América estará destinada a ser condenada de fato, e 
nosso destino não será melhor. Por isso devemos lutar esta batalha, e obter esta vitória. Quando 
olham a situação atual do mundo, vocês não sentem esta urgência? Se isto é tão aparente na 
superfície do mundo, então vocês podem imaginar quão duro Deus tem trabalhado a fim de ter esta 
oportunidade preparada para nós. Mais do que qualquer outro grande santo que tenha vindo para a 
América, estamos aqui para realizar isto por este país. Estamos fazendo a maior quantidade por este 
país e pelo mundo. Nosso coração é um coração histórico no qual 6.000 anos de história tem 
residido; assim, devemos ter este sentimento pela história. Deus trabalhou tão duro por 6.000 anos. 
Agora Ele quer colher a colheita final.  

Gostando disto ou não, Deus lhe deu esta missão. Agora é a hora de realizarmos nossa tarefa e 
vencermos por Deus. Amor é uma espada de dois fios. Se falhamos, os primeiros a serem 
castigados somos nós. Como vocês sabem, a fim de alcançar esta missão em particular, eu trilhei o 
mais miserável caminho jamais trilhado por qualquer outro homem. Não há uma segunda chance, 
nem forma para refazer isto. Se falhamos, não há restauração além de nós; sem nós, como o mundo 
será restaurado? Não será. Deus jogará fora este mundo, porque este mundo não será mais 
agradável para Deus. Se Deus abandona nosso mundo, então este mundo se tornará um mundo de 
bestas, no qual não há nenhuma ideologia, e todos apenas estariam batendo e lutando uns com os 
outros. Isto continuaria eternamente. A raça humana não estava destinada para essa luta. 
Verdadeiramente, este é um momento muito sério.  

Agora vocês devem pensar sobre si mesmos como representantes de Deus, como um campeão de 
Deus, e com disposição aceitar esta responsabilidade. Vamos cumprir nossas metas e retornar glória 
e alegria para Deus, nos tornando filhos e filhas de Deus. Esta é a mensagem de 1° de julho, dando 
ênfase para a importância destes três anos e para o significado de hoje. A fim de obter todo o amor 
de Deus, devemos nos tornar vitoriosos. Vamos orar! 
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Capítulo 12  
Simples Disposição ao Risco de Sua Vida  
8 de julho de 1973--Tóquio, Japão 

O Japão deve receber o veredicto de julgamento referente ao seu destino durante estes próximos 
dois anos. Nós já puxamos a espada, e é muito tarde para colocá-la de volta na bainha. Estamos em 
um ponto muito crucial o qual decidirá nosso futuro. Ou superamos todos os obstáculos, ou seremos 
superados.  

No tempo da Guerra Russo-Japonesa (1904-1905) o General Nogi deu a ordem para os jovens 
soldados japoneses atacarem a colina 203. Eles cavaram trincheiras e colocaram explosivos. A 
batalha foi ganha após estes serem detonados, mas seu próprio filho morreu na batalha. Da mesma 
forma, esse é o único caminho para seguirmos. Não podemos bater em retirada; devemos marchar 
em frente ao risco de nossas vidas.  

A menos que tenhamos 50.000 membros até 1974, seremos compelidos a bater em retirada. 
Portanto, como falei para vocês em novembro de 1972 no momento de minha partida do Japão para 
os Estados Unidos, devemos avançar em todas as áreas em 1973 e 1974. Seis meses já se passaram 
neste ano de 1973. Começamos um período crucial de três anos em 1972 no qual devemos fazer 
uma importante preparação para o futuro. Metade deste ano já se passou.  

Neste ponto, nossa batalha deve estar centrada nos Estados Unidos. A partir de lá estamos 
destinados a enfrentar o comunismo por todo o mundo. Se olharmos a situação da Coréia, Japão ou 
China – ou realmente a grande perspectiva do mundo – veremos que estamos destinados a colidir 
com os comunistas. A menos que essa divisão entre bem e mal ocorra, não pode haver vencedores e 
perdedores neste conflito providencial. E a menos que Deus alcance uma clara vitória, Seu padrão 
nunca poderá ser alcançado. Deus tem guiado internamente e externamente a providência da 
história até este tempo. Durante os vários períodos de tempo cruciais na história, Abel derramou seu 
sangue; Noé obteve vitória construindo uma arca; Jacó teve que seguir através de um curso de 21 
anos, e os israelitas sofreram por 430 anos no Egito. E ainda houve o período de tempo de 400 anos 
de perseguição dos cristãos no Império Romano. Chegamos finalmente a este momento porque 
nossos antepassados derramaram sangue e tomaram o caminho de indenização. Os três anos através 
dos quais estamos vivendo agora é um tempo histórico muito crucial.  

O Japão está em perigo 

É treinando que se faz um exército eficiente e temido por seus inimigos. Não há substituto para o 
treinamento. Não depende de milagres trazer a restauração. Também precisamos de treinamento – 
não um treinamento fortuito, mas um treinamento bem planejado e prático. As palavras que eu 
gosto são "simples disposição" e "ao risco da vida de uma pessoa". O que nos acontecerá se 
marcharmos em frente rumo ao objetivo com simples disposição de arriscar nossas vidas? Qual das 
muitas crenças existentes hoje pode desempenhar o papel de Davi? Qual religião pode assumir o 
papel de linha de frente? Após cuidadosa e dolorosa consideração, cheguei à conclusão que nenhum 
outro movimento além do movimento de Unificação pode realizar isto. Se o próprio Deus pudesse 
falar para vocês, Ele apenas confirmaria minha conclusão.  

Tomemos meu caso como exemplo. Quando deixei meus filhos para trás na Coréia, recebi muitas 
cartas deles. Mas intencionalmente eu cortei meus sentimentos pessoais para com eles. No avião no 
caminho para casa, pela primeira vez eu enfrentei minha própria tristeza. Eu sentia muito por eles, 
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por terem que sofrer durante sete meses e 20 dias enquanto eu estava longe de casa. Mas eu tinha 
que cortar meus sentimentos. Quando a Mãe escreveu para nossos filhos com lágrimas, eu 
repetidamente dizia que ela deveria derramar lágrimas por Deus; ela não devia apenas derramar 
lágrimas por eles. Quanto a sentir saudade de nossos filhos, e ansiar por vê-los, não há realmente 
nenhuma diferença entre a Mãe e eu. Portanto, eu tentei olhar as fotos de nossos filhos o mínimo 
possível. Eu tinha que fazer meu extremo para avançar a vontade de Deus com simples disposição 
durante este tempo.  

Eu pensei que vocês fariam o que eu disse para fazerem, mas agora, seis meses depois, estou 
desapontado ao ouvir seus relatórios. Não podemos deixar a situação como está. Devemos mudar 
nossa estratégia e mudar nossa direção. Estamos agora em uma situação de emergência, e devemos 
fazer uma nova determinação. A menos que tenhamos muitos membros que estejam dispostos a 
seguirem em direção ao objetivo, o Japão estará em perigo.  

A situação no Japão e Ásia se mostrou exatamente como eu havia dito antes. Enquanto o tempo 
passa, estamos ficando cada vez mais para trás. Aqueles que não estão preparados não podem obter 
a vitória. Portanto, a fim de estarmos prontos, devemos superar o nível de 50.000 membros durante 
estes três anos desde 1972 até 1974.  

Quando vier a luta pela vontade de Deus, ninguém pode me bater. Ainda estou lutando na linha de 
frente. Estou no meio de uma campanha de 40 anos. Baseado no Princípio, eu tracei meu curso de 
batalha por Deus em três estágios: o período de preparação antes de alcançar a idade de 40 anos, o 
período de avanço em meus 40 anos e o período de aperfeiçoamento até eu ter 60 anos de idade. Eu 
tenho feito meu plano de que em 1977 e 1978 será o pináculo de minha influência na América. 
Mesmo se ninguém me seguir, eu nunca cessarei de lutar.  

Aqueles que restauraram um membro por mês até agora, por favor, levantem as mãos... Ninguém 
fez isto. Vocês falharam.  

Devemos manter viva a providência de Deus, mesmo se indivíduos e nações tenham que ser 
sacrificados. Deus tem trabalhado para manter Sua providência se movendo em frente até o 
momento atual. Possuímos um dote providencial de um fundamento familiar e tribal, e o estou 
protegendo para mantê-lo crescendo. Este é um trabalho muito sério. Eu não posso perder sequer 
uma hora. A falta de meu esforço por uma hora poderia causar uma catástrofe em nosso destino 
providencial que deveria ser reconstruído em um período de mil anos. Portanto, para mim, cada 
hora, e também cada momento, é um tempo de crise. Quando entendemos a miserável situação de 
Deus, podemos imaginar como Ele sentiria se não nos achasse confiáveis. Se Deus não pode confiar 
na Igreja de Unificação, não haverá nenhuma esperança de liberação para Ele. Entretanto, se vocês 
fossem impedir a providência adotando uma estratégia superficial por si mesmos, podem estar 
seguros que eu não os ouviria. Eu sou um homem que preferiria estar em silêncio, mas enquanto 
temos missões a cumprir, eu devo falar por Deus. Eu devo dar direções mesmo se alguns membros 
a rejeitam, tropeçam nela, ou deixam a igreja por causa disso. Um bom líder ensina e dá direções a 
partir de um ponto de vista íntegro. Portanto, eu não posso evitar fazer isso como um líder celeste.  

Eu durmo por apenas duas horas 

Eu dormia apenas duas horas por noite enquanto estava na América. Após os outros irem para a 
cama, eu estudava até 3:30 ou 4:30 da manhã. Porque eu tinha tantas coisas para fazer e tão pouco 
tempo para fazê-las, eu dormia muito pouco. Eu não me permito um momento relaxado que possa 
me lembrar de minha fadiga. Por muitos anos, eu nunca tive uma boa noite de sono. Quantas horas 
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vocês dormem todas as noites? Se vocês dormem seis horas agora, porque não reduzem seu sono e 
utilizam duas horas destas seis em meu benefício e em benefício de Deus, de agora em diante? Deus 
será atraído por essa pessoa. Se você trabalha apenas dentro de limites confortáveis de sua 
capacidade e abundante energia, isto terá muito pouco efeito para Deus. Porque ninguém pode fazer 
isso sem dificuldade, isto não reúne condições para tocar o coração de Deus. Portanto, no futuro, os 
líderes sem real poder espiritual se tornarão obstáculos e declinarão.  

De acordo com o Princípio, devemos atravessar os três estágios de julgamento: julgamento da 
verdade, julgamento do caráter, e julgamento do coração. Porque estas três realidades foram 
invadidas e perdidas devido à queda, devemos restaurá-las. Eu estou lhes ensinado estas coisas 
porque tenho trabalhado para completar sua restauração. O caminho de restauração deve ser 
primeiramente executado de verdade antes de ser ensinado. Se fosse possível ensinar o caminho 
sem a necessidade de prática, a verdade já teria sido dada para nós há 6.000 anos atrás. Porque não 
foi? Porque os pais originais, Adão e Eva, perderam a fé e não souberam como praticar a verdade. 
Portanto, os pais que conhecem a verdade devem ser pioneiros em praticá-la. Porque os primeiros 
pais não puderam praticar a verdade, novos pais devem estabelecer o precedente de praticá-la.  

Colocando o entendimento da verdade em prática e seguindo adiante em seu curso, os pais 
aprendem a conhecer o caminho. Este é o Princípio. Portanto, eu não posso ensinar o Princípio a 
menos que eu alcance o padrão de ter praticado e o realizado por mim mesmo. Deste modo, 
devemos passar o teste do Princípio e ao fazer isso, você se tornará livre do julgamento do Princípio. 
Então pode seguir e se tornar a encarnação substancial do Princípio e viver uma vida principalística. 
Entretanto, se você ainda está sob a regra de indenização, não pode ainda ser restaurado como 
encarnação substancial do Princípio. Enquanto você tem certas condições de indenização não pagas, 
Satanás ainda o reivindicará como sua propriedade. Portanto, a fim de atingir o padrão da 
encarnação substancial do Princípio, enfrente Satanás face a face e obtenha sua aprovação.  

Oitenta e quatro como um fundamento 

Agora temos uma realidade tribal de 777 casais em 10 países ao redor do mundo. Se alguns deles 
são perseguidos em qualquer parte do mundo, estaremos unidos com eles e os ajudaremos. Nossa 
tribo é mais atenciosa e unida do que os parentes e seguidores de Jesus que o abandonaram no 
momento de sua prisão. Conseqüentemente, alcançamos o padrão de ter restaurado os parentes e a 
tribo de Jesus que haviam sido perdidos. Nosso próximo estágio é trazer a nação de volta para Deus. 
No tempo de Moisés, havia 12 tribos e 72 anciões na nação de Israel. Na Bíblia, ambos os números 
72 e 70 aparecem, mas o número 72 é o símbolo da nação, porque seis vezes 12 resulta em 72.  

Conseqüentemente, devemos obter 72 famílias para seguir a restauração da nação. Jesus não pôde 
edificar o Reino Celeste na terra porque seus 12 apóstolos e 72 discípulos falharam em se unir 
centrados nele. Portanto, Jesus foi abandonado por seus 72 discípulos, e então por seus 12 apóstolos, 
e até mesmo os três apóstolos de maior confiança. Ele foi abandonado para ser crucificado sozinho. 
Ele foi abandonado por seus parentes, pelo povo judeu e por toda a nação; ninguém 
verdadeiramente apreciou os sérios esforços durante os três anos de ministério público. Como 
resultado, o plano de Deus de edificar o Reino Celeste na terra foi perdido. Portanto, a menos que 
recriemos e reorganizemos estes fundamentos perdido de 12 e 72, como também restauremos o 
padrão do corpo substancial de Jesus através de indenização, nunca seremos capazes realizar o 
Reino Celeste de Deus na terra. Esta é a essência do Princípio.  
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O estágio de formação é a restauração da família e da tribo; o estágio de crescimento é a 
mobilização da raça. A menos que tenhamos 12 apóstolos e 72 discípulos, não podemos mobilizar a 
raça. Assim, a chave está na restauração de 12 apóstolos e 72 discípulos.  

Na Igreja de Unificação, temos um Pai e uma Mãe, como também irmãos e irmãs. Vocês devem ter 
irmãos e irmãs de fé que são mais queridos do que seus irmãos e irmãs físicos. O Reino de Deus é 
transcendente de nacionalidade. Portanto, a menos que vocês adquiram tal coração que transcende 
barreiras nacionais, não podem estar qualificados para o Reino de Deus. Vocês têm tal padrão de 
coração que transcende a animosidade internacional?  

Eu já passei através deste curso de restauração. Agora é sua vez. De agora em diante, vocês devem 
organizar seus próprios 12 apóstolos e 72 discípulos. Do contrário, não podem edificar o Reino de 
Deus. 

Eu os instrui no ano passado para restaurarem um filho espiritual por mês. Eu lhes havia dito que 
isto era absolutamente necessário. Cumpram isto por todos os meios! Eu não lhes disse tal coisa por 
capricho. Este é um padrão rígido.  

Jesus queria alcançar o padrão para a restauração de ambos os corpos espiritual e físico em três ou 
três anos e meio, mas isto não foi realizado. Devemos restaurar o fundamento perdido de Jesus ao 
trilhar através de nosso próprio curso de indenização. A fim de fazer isso, a menos que vocês 
utilizem três anos e meio fazendo um fundamento espiritual e mais três anos e meio fazendo um 
fundamento físico neste curso de restauração, não podem estabelecer o fundamento vitorioso para a 
completa restauração de ambos os corpos espiritual e físico. Portanto, é necessário que vocês 
utilizem sete anos para restaurar estas coisas. Todos devem se dedicar pelo menos sete anos a fim 
de edificar o Reino de Deus.  

O que estão destinados a fazer durante estes sete anos? Vocês devem restaurar o que Jesus perdeu, 
especificamente os 12 apóstolos e os 72 discípulos. Quando os restauramos centrados em nossa 
família e os expandimos a partir do nível de formação para o nível de crescimento, e a seguir para o 
nível de aperfeiçoamento, podemos edificar o Reino de Deus na terra.  

Se somarmos 12 e 72, obtemos um total de 84. Além disso, se multiplicarmos 12 pessoas por sete 
anos, também obtemos um total de 84. A menos que estejamos conectados com nossos próprios 12 
apóstolos e 72 discípulos, não podemos edificar a ponte que conduz para o Reino de Deus na terra, 
a qual Jesus queria estabelecer. Portanto, cada um de vocês tem uma missão individual de edificar a 
ponte para alcançar o Reino de Deus na terra restaurando 84 filhos espirituais. Esse é o motivo pelo 
qual temos o lema de 1-1-1. Cada membro deve restaurar ao menos um filho espiritual por mês. 
Esta é a essência do padrão para a restauração do mundo. 

Armados com este princípio, se vocês trabalham para a restauração da nação enquanto ainda 
mantêm uma perspectiva global, quão rapidamente a realidade de Satanás desmoronará! Se cada 
membro restaura um filho espiritual por mês, então nesse fundamento de 1-1-1, o Reino Celeste 
emergirá. Esta é uma regra inquestionável do Princípio. Deste modo, devemos nos devotar para essa 
tarefa por pelo menos sete anos. Se você testemunha para uma pessoa por mês, pode estabelecer o 
fundamento de 84 filhos espirituais como uma realização da condição de indenização após sete anos 
de dedicação. Esse é o motivo pelo qual eu estabeleci isto como uma direção definitiva. Agora eu 
expliquei seu significado em detalhes pela primeira vez.  
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A menos que realizemos este padrão ao risco de nossas vidas, não há outra forma de ser liberado. 
Esta é uma regra rígida do Princípio. Portanto, eu enfrentei esta tarefa ao risco de minha vida. Jesus 
também veio para realizar esta tarefa. Deus também esteve sofrendo por milhares de anos porque 
Ele tem esperado que empreendamos e completemos esta tarefa. A menos que completemos esta 
tarefa, não há outra forma de dissolver a mágoa do coração de Deus.  

Durante estes três anos desde 1972 até 1974, devemos restaurar o coração em nível mundial, tal 
como Jesus queria expandir sua própria tribo ao nível mundial. Portanto, durante estes três anos 
temos mobilizado os jovens de várias nações e os treinado para terem uma determinação de não 
fugirem, mas compartilhar a morte de Jesus, como se estivessem com Jesus no momento de sua 
crucifixão. A fim de preparar tais jovens, estabelecemos um centro de treinamento em Belvedere, 
Tarrytown, Nova York. Isto me tomou sete meses para organizar e estabelecer tal sistema de 
treinamento na América. Tendo realizado esta tarefa, estou agora em meu caminho para minha terra 
natal vindo da América, onde gastei mais de seis meses. Agora vocês podem entender claramente 
como o Reino de Deus é construído. Apenas mover os lábios não abre a porta do reino; a chave para 
sua porta é a realização de 1-1-1. Agora que lhes ensinei claramente, após vocês irem para o mundo 
espiritual, nunca serão capazes de me acusar de meu fracasso em lhes ensinar como alcançar o 
Reino de Deus.  

Hoje é 8 de julho de 1973. Sendo que é o dia seguinte ao número sete, um número completo, este é, 
portanto, o dia do novo início ou da nova partida. Agora que vim ao Japão, eu expliquei isto em 
detalhes pela primeira vez neste continente da Ásia. Todos dependem de vocês. Vocês devem 
empreender esta tarefa deste momento em diante.  

Eu gostaria que vocês escrevessem para seus pais e para seus irmãos e irmãs a cada dez dias. É 
possível restaurar seus parentes com um terço do esforço que vocês precisam para a restauração da 
sociedade. Sua edificação do Reino de Deus começa com seu fundamento tribal, e então com seus 
próprios 12 apóstolos e 72 discípulos que conectarão vocês com a sociedade. Sem estes 84 filhos 
espirituais, vocês não podem conduzir a sociedade. Se vocês querem se tornar um líder em nível 
global, devem restaurar 120 filhos espirituais. Eu já realizei esta tarefa.  

O assunto sobre o qual a Igreja japonesa deve trabalhar de agora em diante é obter membros. Se os 
membros japoneses falham em atingir sua meta até certa data, a missão do Japão será transferida 
para um dos outros países. Isto deve ocorrer a fim de salvar o mundo; não há outra escolha. 
Imaginem isto: Se a taxa de mortalidade anual do mundo é um por cento, isto significa que uma 
entre 100 pessoas morrerá a cada ano. Isto é, 36 milhões de pessoas da população mundial de 3,6 
bilhões morrerão a cada ano, e estas 36 milhões de pessoas irão, na maioria, para o inferno. A partir 
do ponto de vista de Deus, é uma grande perda; a partir do ponto de vista de Satanás, uma grande 
vitória. Se podemos restaurar o mundo um ano mais cedo, podemos salvar 36 milhões de pessoas; 
se fazemos isto 10 anos mais cedo, salvaremos 360 milhões de pessoas.  Se pensarmos desta forma, 
viremos compreender quão seriamente devemos trabalhar a fim de espalhar esta verdade tão 
rapidamente quanto possível por todo o mundo. Não temos mais tempo a perder. Deus está muito 
ansioso para ver o dia da realização.  
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Capítulo 13 
A Esperança de Deus para o Homem 
20 de outubro de 1973 -- Washington, D.C. 

Senhoras e senhores, primeiro de tudo eu gostaria de expressar minha sincera satisfação por sua 
vinda esta noite. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade porque tenho esperado visitar esta 
cidade e encontrar todos vocês.  

Porque falamos idiomas diferentes, embora eu posso falar, de seu ponto de vista, eu pareço um 
estúpido. E a partir de meu ponto de vista, embora vocês possam ouvir, vocês parecem surdos. A 
fim de corrigir esta estupidez e esta surdez, necessitamos do homem colocado próximo a mim como 
meu intérprete. Entretanto, como vocês sabem, a interpretação de um idioma para outro não é uma 
tarefa fácil. Por isso este homem ao meu lado necessita de sua simpática compreensão.  

Meu tópico esta noite é "A Esperança de Deus para o Homem". Este tema é vasto em natureza e 
bastante complexo em conteúdo. Eu tentarei fazer meu melhor para ficar no ponto central de meu 
tópico.  

Se há um Deus, Ele definitivamente necessita dos seres humanos. Deus criou todas as coisas, mas 
em toda a Sua criação, o homem ocupa a posição suprema e central. Por isso, é muito importante 
que tenhamos um claro entendimento do relacionamento entre Deus e o homem. Historicamente, 
existem muitas teorias referentes a este relacionamento. Variadas opiniões, conceitos teológicos e 
abundantes escolas acadêmicas, mas o verdadeiro relacionamento vivo entre Deus e o homem 
permanece uma questão incerta.  

Porque o relacionamento entre Deus e o homem é tão fundamental para a vida, nosso entendimento 
não pode proceder até que tenhamos completamente esclarecida esta questão. Enquanto 
perseguíamos esta resposta, descobrimos que há duas principais perspectivas que podemos observar. 
Uma visão é a partir do ponto de vista de Deus, e a outra é a partir do ponto de vista do homem. 
Embora várias religiões tenham se desenvolvido através da busca destas duas visões, deve haver um 
princípio comum para todas as religiões que possa esclarecer o relacionamento entre Deus e nós 
mesmos. Deus quer que entendamos esta verdade em seu sentido definitivo.  

A coisa mais preciosa é amor 

Se alguém perguntar a vocês, "Qual é a coisa mais preciosa em sua vida?" O que vocês 
responderiam? Alguém poderia dizer, "Poder". Sem dúvida alguém diria dinheiro: "Dinheiro é 
tudo". E outros sugeririam, "Sabedoria e conhecimento". Então, são esses elementos -- poder, 
dinheiro e conhecimento – as coisas mais importantes na vida? Quando olhamos para esta questão 
mais profundamente, outros pensamentos emergem. Logo chegaremos à conclusão que a coisa mais 
preciosa é o amor; amor é a coisa mais preciosa na vida. E após o amor, a coisa mais preciosa é a 
própria vida. Se temos amor e vida, necessitamos de mais uma coisa – um ideal. Estes três 
elementos – amor, vida e um ideal – não são apenas preciosos e profundos em valor, eles são as 
coisas que fazem nossas vidas dignas de serem vividas.  

Consideremos algo mais. Todos os homens almejam vida eterna. Justamente por isso, em nossa 
expressão humana de amor e ideais, sentimos um desejo inato de que estes sejam imutáveis, únicos 
e perpétuos. Muitos escritores descreveram a beleza do tipo de amor eterno. Nenhum escritor jamais 
se sentiu movido a glorificar o tipo de amor que muda noite e dia. As muitas religiões do mundo 
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que testificam uma vida além desta vida terrena sustentam a realidade de nosso desejo pela 
eternidade. Se uma religião não ensina a vida eterna, essa religião não serve a um bom propósito.  

Além disso, as palavras "amor" e "ideal" são sem significado por si mesmas. Amor existe apenas 
quando há alguém para ser amado. Um ideal necessita ser compartilhado com alguém. Amor e ideal 
existem quando há um relacionamento recíproco e complementar de dar e receber estabelecido. 
Estamos na posição do objeto e sempre necessitamos de alguém para estar na posição de sujeito. 
Amor e ideal brotarão e florescerão em uma flor somente quando dois elementos estão em um 
relacionamento de sujeito e objeto.  

O homem é a causa, a fonte deste universo, ou alguém nos criou? Como pode o homem ser a causa 
do universo quando ele nem mesmo se criou? É óbvio que somos seres resultantes. Somos o 
produto de uma causa. Portanto, um sujeito ou causa deve existir. Deve haver uma causa para a 
existência do homem. Este sujeito, ou causa, é então a realidade essencial. Deveríamos estar certos 
disto quando estamos falando de nossa própria existência. Qualquer que seja o nome que você 
escolha para essa causa não importa. A coisa mais importante é que ele está lá. E o chamamos de 
"Deus".  

Vamos fazer nossa mesma pergunta para Deus. "Qual é a coisa mais preciosa para você, Deus?" A 
resposta de Deus não será diferente da sua resposta e da minha resposta. Deus responderá, "Amor, 
vida e o meu ideal são as coisas mais preciosas para mim". Deus necessita de dinheiro? Ele criou 
todas as coisas. Tudo pertence a Ele de qualquer forma. Ele não necessita de dinheiro. Deus 
necessita de poder? Ele já é a fonte de todo o poder. E quanto ao conhecimento? Deus é onisciente e 
a fonte de todo o conhecimento. Sim, Deus é todas estas coisas; mas Ele não pode ter amor, vida e 
ideal por Si mesmo. Ele necessita compartilhar, ter dar e receber com alguém em um 
relacionamento recíproco. Mesmo o Deus Todo-Poderoso não pode experimentar o valor do amor, 
da vida e do ideal quando Ele está sozinho. Esse é o motivo pelo qual Deus criou Seu objeto, o ser 
humano.  

Agora eu perguntarei, "Porque nós seres humanos agimos da maneira como agimos?" A resposta é 
simples: Porque Deus age dessa maneira. Todas as características humanas são originadas de Deus. 
Porque somos da maneira como somos? Porque Deus é da maneira como Ele é.  

Somos como espelhos refletindo as características de Deus. Deus é assim como vocês e eu. Deus é a 
origem. Portanto, nosso amor vem a partir do amor de Deus. Nossa vida vem a partir da vida de 
Deus, e nossos ideais vêm a partir dos ideais de Deus. Sentimos que estas coisas são as mais 
preciosas porque primeiro Deus sentiu que estas coisas eram as mais preciosas. Deus é o sujeito de 
amor, o sujeito da vida, e o sujeito dos ideais. Nós somos os objetos de amor, os objetos da vida, e 
os objetos dos ideais. Portanto, se Deus é absoluto, nós devemos ser absolutos. Se Deus é imutável, 
devemos ser imutáveis. Se Deus é único, devemos ser únicos. Se Deus é eterno, devemos ser 
eternos. Nossa vida eterna não é apenas uma fantasia, é uma realidade. Sendo que Deus é eterno, 
Seu objeto, o ser humano deve ser criado para a eternidade. Do contrário, não podemos refletir a 
natureza de nosso eterno Deus.  

O Homem é Deus encarnado 

Se há um Deus de amor, vida, e ideais, e esse Deus não manifesta todas essas qualidades no ser 
humano, Seu objeto, então Deus teria falhado em Seu propósito de criação. Ou Deus projetava todo 
o valor Dele mesmo em Seu objeto, ou Ele não criaria nada. Deus é o sujeito para o homem, e nós 
somos os objetos para Deus. Um objeto é o pleno reflexo do sujeito. Por isso o homem é a forma 
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visível de Deus, e Deus é a forma invisível do homem. Sujeito e objeto são uma unidade na essência. 
Deus e o homem são uma unidade. O homem é Deus encarnado. Do contrário, não seríamos 
capazes de refletir toda a imagem de Deus. Deus não poderia realizar Sua alegria, o propósito de 
Sua criação. Quando como objetos, não somos perfeitos como o próprio Deus é perfeito, não 
podemos refletir a totalidade do amor, da vida e do ideal de Deus. Por isso o homem, o objeto de 
Deus, é tão importante em valor como o próprio Deus. Se eu faço gestos vigorosos e falo alto para 
um auditório vazio, estou certo que qualquer um que me visse imaginaria, "Esse homem está 
louco?" Mas se tenho alguém com quem ter dar e receber, algum objeto para me responder – 
mesmo uma pequena criança diante de mim – e se eu coloco meu coração e alma para ela, então eu 
seria considerado normal. A única diferença é a presença de alguém como objeto. Mas digamos que 
não há nem mesmo uma pequena criança na platéia. Em desespero, eu poderia apanhar uma 
pequena porção de poeira, e olhando para esta poeira, eu poderia falar para ela e ainda colocar meu 
coração. Então eu seria um homem menos louco, pois até mesmo uma partícula de poeira pode 
servir como um objeto.  

O que estou tentando ilustrar é o valor de um objeto. Como somos os objetos de Deus, Ele tem nos 
colocado em uma posição igual à Dele mesmo. Assim, o homem compartilha o mesmo valor como 
Deus e é tão importante como Deus. Embora Deus seja mais elevado, nobre e poderoso, Ele 
também deve ter Seu objeto. Do contrário, Ele não sente alegria. Alegria surge quando você recebe 
estimulação a partir de um objeto. Nem mesmo Deus pode estar alegre sozinho. Vocês devem 
compreender que Deus criou o homem e o universo para a alegria. Mas a alegria de Deus 
permanece adormecida até que Ele possa ter dar e receber com Seu objeto.  

Mas no cristianismo, colocamos Deus tão alto no céu, e empurramos o homem tão baixo no inferno, 
que há uma intransponível distância entre eles. Um largo e revolto rio separou o homem de Deus. 
Os homens não ousam alcançar Deus como uma realidade viva. O homem tem sido incapaz de 
compreender que Deus está tão próximo, tão real, tão acessível, que até mesmo podemos morar com 
Ele. Estamos destinados a viver como templos de Deus. Contudo o cristianismo convencional tem 
sido incapaz de tornar isso uma realidade.  

Não importa quanta riqueza e fama você possa ter, a menos que tenha alguém com quem ter dar e 
receber para que possa compartilhar sua alegria, sua tristeza, suas opiniões, seus ideais, você é 
somente um pobre homem. Sentimos alegria e tristeza porque o coração de Deus pode sentir alegria 
e tristeza. Até este momento na história não podíamos acreditar que Deus pudesse sentir tristeza. E 
Deus pode sentir excitamento ou indignação, tal como nós podemos. Nós, os objetos de Deus, 
temos esta habilidade para experimentar emoção porque nosso sujeito, Deus, tem a mesma 
capacidade de emoção. Deus é a primeira personalidade, e a personalidade humana vem a partir de 
Deus. Como podemos nos tornar verdadeiros objetos para Deus? Por nosso esforço e trabalho duro, 
sozinhos? Não. Há uma única forma de estar junto em unidade com Deus. Essa forma é através da 
unidade de amor no amor de Deus.  

Deixe-me ilustrar. Suponham que há um homem famoso. Diante dele está uma mulher que é 
humilde e sem beleza ou educação. Entretanto, uma vez que este grande homem e esta humilde 
mulher estabeleçam um circuito de dar e receber em amor, ela instantaneamente atingirá o mesmo 
nível de prestígio dele. Digamos que o nome do homem é Jones e ele se apaixona por esta mulher e 
se casa com ela. Ela então se torna a Senhora Jones e retorna seu amor com todo o seu coração. 
Qualquer poder, autoridade e prestígio que o Senhor Jones desfrute, a Senhora Jones compartilharia 
em todos os aspectos. Assim, o que isto nos ensina? Uma vez que tenhamos um relacionamento de 
amor com Deus e nos tornamos uma unidade com Ele, nosso valor aumenta instantaneamente ao 
nível do valor de Deus. E tal amor como este é eterno, imutável e único.   
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O Alfa e o Ômega 

Agora é o momento quando devemos realizar este relacionamento fundamental entre Deus e o 
homem. O sujeito e o objeto devem ser uma unidade tal como causa e efeito são uma unidade. Por 
isso, a Bíblia diz, "Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim". (Apoc. 
22:13) Em Deus, dois são um. Ele é o princípio e nós somos o fim. Ele é o primeiro e nós somos o 
derradeiro. E o relacionamento entre Deus e o homem é um circuito porque princípio e fim estão 
juntos em unidade.  

Paz, felicidade e alegria são os frutos da harmonia no amor. Portanto, no ideal de criação de Deus, 
Ele planejou o relacionamento entre Deus e o homem para ser vivido com harmonia no amor, com 
harmonia na vida e com harmonia no ideal.  

Assim, conhecemos que Deus é o sujeito e nós somos os objetos. Também conhecemos que o 
objeto é tão importante quanto o sujeito. Agora queremos saber exatamente o que significa a 
posição do homem como objeto de Deus.  

Quando Deus criou o homem, Ele lhe deu sabedoria e ambição. Sabedoria nos dá o poder de 
comparar, e ambição nos dá o poder para buscar sempre o melhor. Se há duas escolhas diante de 
nós, A e B, automaticamente as compararemos para determinar qual é melhor. Nosso desejo 
humano nos conduz a escolher, e nossa ambição não nos deixa descansar até que tenhamos obtido a 
definitiva realização.  

Vamos fazer outra analogia. Digamos que haja um homem muito bonito. Ele não é apenas muito 
bonito, mas também muito poderoso e muito sábio. Você estaria ansioso para ter qualquer tipo de 
relacionamento pessoal com este grande homem. O que você gostaria de ser? Você gostaria de ser 
apenas seu servo? Não, em seu coração você sabe que há uma posição melhor do que a de servo. 
Você gostaria de ser apenas seu amigo? Não, você ainda não estaria feliz. Você gostaria de ser 
apenas seu filho adotivo? Esta posição lhe traria total felicidade? Não. Eu acho que não. Você ainda 
almejaria alguma posição mais íntima. Há um relacionamento o qual não há outro mais íntimo. Esse 
relacionamento é se tornar um verdadeiro filho ou filha deste homem. Com este relacionamento 
você terá atingido a realização plena, e não poderá desejar nada maior.  

Porque então, queremos nos tornar verdadeiros filhos e filhas? Porque essa é a posição na qual 
recebemos mais plenamente o amor desse homem. Não há mais íntimo ou mais profundo 
relacionamento na sociedade humana do que aquele entre pai e filho. Uma vez que tenha o amor de 
seu pai, você possuirá tudo o que ele tem. Toda alegria do pai, todo o poder do pai, toda a 
habilidade, sabedoria, ambição e desejos do pai – tudo então será seu. Ao receber o amor do pai, 
não há nenhum procedimento, nem documentação e nem cerimônias, necessários para garantir estas 
coisas para um filho. O pai e o filho são automaticamente uma unidade. Este princípio se aplica 
para a humanidade, e se aplica entre o homem e Deus.  

O verdadeiro filho de Deus 

Então, que tipo de relacionamento você gostaria de ter com Deus? Você estaria satisfeito em ser 
apenas Seu servo? Ou você preferiria ser Seu amigo? Você preferiria ser Seu filho adotivo, ou 
gostaria de encontrar uma forma de se tornar o próprio filho de Deus? Eu sei que vocês não estarão 
satisfeitos com nada menor do que a última posição, como filhos e filhas de Deus.  
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O propósito último de Deus na Sua criação do homem é dar a ele todo Seu amor, toda Sua vida e 
todo o Seu ideal. Vocês devem ocupar todo o amor de Deus, até o profundo de Seu coração. Se 
tornando Seus verdadeiros filhos e filhas, seus desejos serão realizados. Esse é seu destino 
derradeiro. Então vocês serão saturados com o amor de Deus. Vocês estarão preenchidos com 
alegria e sentirão o transbordar de uma total satisfação na vida.  

Não há limite para a alegria. Felicidade não tem fim. Quando vocês estão posicionados no amor de 
Deus, cada célula de seu corpo salta de alegria. Sua respiração inala e exala com todo o universo. 
Neste estado sua vida está realizada. Esse é o modo como Deus queria que vivêssemos, intoxicados 
no amor e na alegria. E através de nossa alegria Deus recebe Sua alegria. A alegria do homem é a 
alegria de Deus; a alegria de Deus é a alegria do homem.  

Muito cedo em minha vida Deus me chamou para uma missão como Seu instrumento. Eu fui 
chamado para revelar Sua verdade em Seu nome, como Seu profeta. Eu me empenhei 
inabalavelmente em busca da verdade, procurando pelas colinas e vales do mundo espiritual. O 
momento veio de repente para mim quando o céu se abriu, e eu tive o privilégio de me comunicar 
diretamente com Jesus Cristo e o Deus vivo. Desde então eu tenho recebido muitas revelações 
surpreendentes. O próprio Deus me contou que a verdade mais básica e central do universo é que 
Deus é o Pai e nós somos os Seus filhos. Todos somos criados como filhos de Deus. E Ele disse que 
não há nada mais íntimo, nada mais profundo, nada mais definitivo do que quando pai e filho estão 
unidos como uma unidade: unidade em amor, unidade na vida e unidade no ideal.  

Amor, vida e ideal estão no ponto central onde pai e filho se encontram. Uma vez unidos assim, 
então o amor de Deus é o nosso amor; o ideal de Deus é o nosso ideal; a vida de Deus é a nossa vida. 
E não há outro relacionamento onde possamos ter unidade de vida, unidade de amor, e unidade de 
ideal além do relacionamento de pai e filho. Esta é a realidade fundamental do universo.  

Como viemos existir neste mundo? O pai e a mãe se tornaram uma unidade através de seu amor, e 
juntos estavam suas vidas e ideais. O amor deles precede nosso nascimento. Amor é a força que une. 
Esposo e esposa se tornam uma unidade no amor. Isto significa que o amor, vida e ideal do esposo 
se tornam da esposa, e o amor, vida e ideal da esposa se tornam do esposo. Esta é a forma de dois 
viverem como uma unidade, e dois se tornarem uma só carne. Sobre este fundamento de unidade no 
amor, uma nova vida pode ser gerada.  

Quando um filho nasce, esse filho se torna a manifestação do amor, vida e ideal de seus pais. 
Quando você olha seu próprio filho, está realmente vendo outro de você. Você está olhando para o 
fruto de seu amor, o fruto de sua vida e o fruto de seu ideal. Está olhando para seu segundo “eu” – 
outra forma visível de você mesmo.  

Agora vamos expandir esta verdade para uma escala universal. Deus criou o homem e a mulher 
como Seu filho e filha. Ele quer Se ver nos seres humanos. Por isso, a Bíblia diz, "Criou, pois, Deus 
o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou". (Gen. 1:27) 

O homem foi criado à imagem de Deus. Em outras palavras, Deus Se fez encarnar no homem. O 
homem é o espelho do Deus vivo, e todas as suas virtudes, características e qualidades estão 
refletidas neste espelho. Deus seguramente quer que o homem reflita Seu amor, Sua vida e Seu 
ideal. O homem é o fruto do amor, vida e ideal de Deus.  
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O estado de perfeição 

Quão maravilhoso, quão simplesmente maravilhoso é viver esta vida aperfeiçoada de Deus! Esta é a 
verdadeira vida de alegria inatingível por qualquer alegria terrena. Uma vez que você alcance este 
estado de perfeição, não necessita orar. Porque deveria? Você encontra Deus cara a cara, e vive 
coração a coração com Ele. Você conversa com Ele. Você não necessita mais de religião, e não 
necessita mais de salvador. Todas estas coisas da religião são parte do processo de remendo, o 
processo de restauração. Um homem de saúde perfeita não precisa de um médico. O homem em 
perfeita união com Deus não precisa de um salvador.  

Vida em união com Deus é a única grande forma de viver a vida com Deus, viver em Deus, e Deus 
viver em você. Este era o estado espiritual de Jesus quando ele disse, "Não crês que eu estou no Pai, 
e que o Pai está em mim?" (João 14:10) Deus e o homem se abraçarão em unidade desfrutando todo 
o amor. Este é o estado onde Deus se torna uma realidade viva. Vocês podem não acreditar, mas eu 
sei. E vocês vivem a verdade. Se realmente você experimenta este tipo de amor e unidade com Deus, 
então terá saboreado a suprema experiência da vida. Há provavelmente muitos líderes cristãos entre 
vocês, contudo, quantos já tiveram essa maravilhosa experiência, recebendo o profundo amor de 
Deus?  

Deus fez o homem para viver sua vida em intoxicação. O homem está destinado a estar intoxicado 
pelo amor de Deus. Sendo que os homens perderam esta capacidade original, eles procuram 
intoxicação artificial e antinatural – bebendo álcool, usando maconha ou outras drogas. Entretanto, 
o homem perfeito foi criado para estar intoxicado no amor de Deus. Não há nada que possa ir além 
deste sentimento de alegria. Cada célula em seu corpo explodirá de alegria. Seus olhos e orelhas, a 
pele em seu rosto, seus braços e pernas – tudo estará novamente vivo em um êxtase de alegria. Nada 
mais pode se comparar a esta qualidade de alegria. Este é o plano original da criação de Deus. 
Quando você diz, "Pai Celeste"; você realmente tem um sentimento vivo e vibrante da presença de 
Deus? Vocês querem ouvir Deus respondendo, "Sim, meu filho"?  

Aqui está meu presente para vocês esta noite: Eu quero que compreendam que o verdadeiro 
relacionamento entre Deus e o homem é um relacionamento de sujeito e objeto. Vocês são Seus 
filhos e Suas filhas. Uma vez que vocês tenham alcançado unidade com Deus, nada pode abalá-los. 
Nem tristeza e nem solidão, nem doença ou qualquer outra coisa sob o sol pode desencorajá-los. 
Deus é a segurança definitiva. Vocês poderiam pagar muitos milhões de dólares e ainda não 
compram esse tipo de segurança. Isto é inestimável. Nenhum dinheiro pode comprá-la. Esta é a 
plena experiência da vida. Estamos destinados a viver com Deus.  

Portanto, sua vida é a coisa mais valiosa neste universo. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse, "Que 
servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, se vem a prejudicar a sua vida? Ou que dará um 
homem em troca de sua vida?" (Mateus 16:26) Jesus está falando sobre a vida com Deus. Vida sem 
Deus é como uma lâmpada elétrica queimada que não pode mais dar luz. Uma vida sem Deus é 
morte. 

Jesus Cristo é o único homem que viveu o ideal de Deus em sua plena realização. Ele foi o primeiro 
homem de perfeição a andar pela terra, e veio a restaurar o verdadeiro relacionamento entre Deus e 
o homem. Mas após a crucifixão de Jesus, o cristianismo o transformou em Deus. Este é o motivo 
pelo qual a distância entre Deus e o homem nunca foi diminuída. Jesus é um homem no qual Deus 
está encarnado. Mas ele não é o próprio Deus. I Tim. 2:5 na Bíblia diz, "Porque há um só Deus, e 
um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. . .". A moradia de Deus em Jesus 
era uma plena realidade. Ele disse, "Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim?..." 
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(João 14:10) Jesus é, realmente, o filho unigênito de Deus, mas Deus não deseja apenas Jesus como 
Seu filho. Toda a humanidade foi criada para ser capaz de dizer, "Eu estou no Pai e o Pai está em 
mim". Este é o objetivo totalmente atingível para todos.  

Visão de Deus de Bem e Mal 

Nosso primeiro passo para nos tornarmos os verdadeiros filhos e filhas de Deus é compreendermos 
claramente a visão de Deus de bem e mal. O que é o bem e o que é o mal?  

Não estamos nos referindo à definição feita pelo homem. O padrão eterno de bem e mal é definido 
por Deus. A definição precisa de bem e mal existiu no tempo de Sua criação, muito antes que o mal 
viesse a ocorrer no Jardim do Éden. A visão de Deus de bem e mal nunca mudará. Deus é eterno, 
Sua lei é eterna, e Sua definição é eterna e imutável a despeito do passar do tempo.  

Todas as características humanas se originam em Deus. Reconhecemos que há alguma tendência 
humana para o egoísmo. Isto é natural porque uma vez o próprio Deus foi autocentrado. Este fato 
pode surpreendê-los, mas devem entender que antes de Deus criar o homem e o universo, Ele estava 
totalmente só, sem ninguém para cuidar, exceto Ele mesmo. Entretanto, no mesmo instante que 
Deus iniciou a criação, Seu pleno conceito de vida emergiu. Deus agora vive para Sua contraparte – 
não para Si mesmo.  

O que é a criação? A criação não significa nada mais do que o Criador, Deus, projetando a Si 
mesmo em uma forma substancial. Ele fez a Si mesmo encarnado simbolicamente no universo, e 
Ele fez a Si mesmo encarnado diretamente no homem. Quando o espírito assume forma, isto é a 
criação. O investimento da energia de Deus é a criação.  

A Bíblia no livro do Gênesis faz a criação soar simples e fácil. O Gênesis nos dá a impressão de que 
a criação de Deus foi realizada através da mágica de Suas palavras. Deus simplesmente disse, "Haja 
um mundo" e pronto! -- o mundo passou a existir. Então Ele disse, "Haja um homem" e puf! – Adão 
e Eva começaram a existir.  

Mas agora está sendo revelado que isto não foi nada fácil. Deus investiu tudo de Si mesmo em Sua 
criação. Ele não economizou nem mesmo uma porção de energia. A criação foi totalmente Seu 
trabalho, totalmente Seu esforço de dar tudo de Si mesmo. Quando Deus colocou todo Seu coração 
e alma na criação de Seu objeto, Ele estava investindo 100 por cento de Si mesmo. Somente desta 
forma Ele pôde criar Seu segundo “eu”, o Deus visível.  

Portanto, após Sua criação, Deus não existiu mais para Si mesmo. Deus passou a existir para Seu 
filho e Sua filha, Adão e Eva. Ele existe para amar, Ele existe para dar. Deus é a existência 
totalmente não egocêntrica. Deus não pode existir sozinho. "Amor" e "ideal" somente assumem 
significado quando parceiros estão em relacionamento complementar. Deus iniciou a criação e fez 
um investimento que ele não pode perder. Quando Deus derramou todo Seu amor, vida e ideal em 
Seu segundo “eu”, de certo modo, Ele tinha que perceber um lucro. Deus sabia que quando Ele 
investisse tudo o que Ele tinha -- 100 por cento – Seu objeto amadureceria e retornaria a Ele muitas, 
muitas vezes mais os frutos do amor, vida e Seu ideal. Seu objeto, o homem, é tudo para Deus. A 
vida do objeto atrai Deus. Deus quer seguir e morar com Seu objeto, o homem.  

Vamos observar uma ilustração. Suponham que há um grande artista. Se ele trabalha ao acaso sem 
sentimento, não pode criar nada que vale a pena. Para criar a obra-prima de sua vida, o artista deve 
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colocar tudo de seu coração e alma em sua criação. Essa é a única forma para ele executar uma 
grande obra de arte. Se um artista trabalha desta maneira, sua arte se torna sua vida.  

Deus é o maior de todos os artistas. Quando Ele criou sua obra-prima, o homem, Ele derramou Seu 
coração no processo. Ele derramou sua alma neste processo. Ele derramou tudo de Sua sabedoria e 
tudo de Sua energia nisso. Deus desejava apenas existir para Adão e Eva e toda a humanidade. Ele 
não economizou uma simples porção de energia quando Ele os criou. Assim, o homem se torna a 
vida de Deus.  

Bondade é total dar 

Deus estabelece o padrão para o universo. Na existência ideal vivemos pelos outros. O sujeito existe 
para o objeto e o objeto existe para o sujeito. A definição de Deus de bondade é total dar, total 
serviço e absoluto altruísmo. Devemos viver nossas vidas pelos outros. Você vive pelos outros e os 
outros vivem por você. Deus vive pelo homem e o homem vive por Deus. O esposo vive pela 
esposa e a esposa vive por seu esposo. Isto é bondade. E aqui sobra unidade, harmonia e 
prosperidade.  

Como um homem, você estaria perturbado se eu digo que você foi criado para uma mulher? Talvez 
alguns de vocês estejam orgulhosos de sua masculinidade e não queiram ouvir isto. Mas este é o 
princípio de criação de Deus, e vocês devem estar arrependidos ao ouvir estas palavras. O ser 
humano vive sua vida para seu parceiro, não para si mesmo.  

Assumamos que uma das senhoras é uma linda rainha. Não importa quão linda você seja, sua beleza 
não é para sua própria gratificação; ela é para o deleite do homem. Somos criados para vivermos um 
pelo outro. Esta é a principal razão para nossa existência; existimos pelos outros, por um objeto, por 
uma contraparte. Este é o princípio para todos os relacionamentos humanos em nossa sociedade. Os 
pais existem para seus filhos, e os filhos existem para seus pais. Então tanto pais como filhos, 
quando dão altruistamente, se tornam unidos em um movimento circular.  

Este movimento circular é o movimento da unidade. Quando você está em dar e receber, a ação dar 
e receber cria um movimento circular. Apenas o movimento circular pode ser eterno, porque nele 
você não encontrará fim. Por isso, todas as criações de Deus estão baseadas em um padrão de 
movimento circular, sendo que Ele as criou para a eternidade. Até mesmo nossas faces são redondas, 
embora haja uma única linha central vertical. Nossos globos oculares são redondos, e há o lábio 
superior e o lábio inferior que compõem a boca redonda. O sol é redondo, a lua, a terra, e todos os 
corpos celestes são redondos. Cada um deles está girando em seu próprio eixo e girando ao redor de 
outros. Tudo no universo possui ação dar e receber complementar entre sujeito e objeto. A ação dar 
e receber ocorre entre artéria e veia, e assim o sangue circular através do corpo. A doença humana é 
o estado onde o equilíbrio da ação dar e receber está rompido, e o movimento circular normal está 
parado. Sem ter esta ação dar e receber entre sujeito e objeto, sem cumprir este princípio, nada 
perdura pela eternidade. Toda existência que está baseada sobre o princípio de Deus é uma boa 
existência.  

Então, o que é o mal? Mal é o aparecimento do egoísmo neste mundo. O princípio de Deus de dar 
altruistamente foi distorcido em um princípio sem Deus de ação egoísta. A posição sem Deus de 
desejar ser servido ao invés de servir foi assim estabelecida. A origem do mal é Satanás. Ele estava 
na posição de servir Deus, mas ao invés ele se posicionou como outro deus e subjugou o homem 
para seu próprio benefício. Deus é a força positiva absoluta neste universo. Então Satanás se 
colocou como outra força positiva. Dois positivos naturalmente se repelem. Satanás é um arcanjo 
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decaído. Ele deixou sua posição como servo fiel de Deus e do homem, e desafiou e competiu com 
Deus. Sua motivação foi egoísta. A partir de seu egoísmo vem a origem do mal e do pecado.  

O que aconteceu é isto: Eva caiu a partir de sua posição como primeira filha de Deus, se tornando a 
primeira vítima de Satanás e transformando a si mesma em uma criatura de egoísmo. Eva e Satanás 
juntos trouxeram com sucesso Adão para seu mundo egoísta. Por este trágico evento, Deus foi 
isolado pelo homem no Jardim do Éden. A história humana começou no fundamento errado, sem 
Deus. O fundamento para a má história do homem foi estabelecido, e Satanás foi estabelecido como 
o regente deste mundo. O egoísmo veio a existir no início da história humana, e agora nosso mundo 
está cheio de morte, mentira e roubo. Todas estas ações no mundo mal são motivadas pelo egoísmo. 
O mal subjuga os outros para seu próprio benefício, enquanto o bem se sacrifica para o benefício 
dos outros.  

Desde a queda do homem, o trabalho de Deus tem sido a restauração da bondade original. Deus 
quer destruir o mundo do mal e recriar o mundo de bondade. Perdemos nossa saúde. Nos tornamos 
pessoas doentes. A salvação de Deus é, portanto, a restauração do homem para um estado saudável 
novamente.  

Deus semeou a semente da bondade, mas antes que Ele pudesse colher seus frutos, Satanás invadiu 
com sua má semente e colheu seus maus frutos. Por esta razão, Deus deve semear a semente da 
bondade uma vez mais. Para fazer este trabalho, Deus precisa certas ferramentas. As religiões do 
mundo têm servido como estas ferramentas para Deus. Por toda a história, boas religiões têm 
ensinado a forma de vida de Deus, centrada no amor e no serviço sacrifical. Assim o cristianismo 
pode ser considerado como a religião mais avançada e mais progressiva porque ela ensina este amor 
e serviço sacrifical na forma suprema.  

Jesus veio como um salvador, mas seu ensinamento era, ". . .assim como o Filho do homem não 
veio para ser servido, mas para servir. . ." (Mateus 20:28) Jesus ensinou que o maior amor neste 
universo é alguém dar sua vida por seu inimigo. O ensinamento da Bíblia é contrário à regra comum 
de nossa sociedade mundana. É exatamente oposto à forma deste mundo autocentrado. A Bíblia 
ensina o completo dar e o total sacrifício. "Quem achar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a sua 
vida por amor a mim achá-la-á". (Mateus 10:39) Parece quase tolice pensar seriamente sobre viver 
desta maneira na má sociedade humana. Mas uma vez que você conhece o princípio de Deus, 
descobrirá que realmente não há nenhuma sabedoria maior do que esta.  

Você colhe o que semeia 

Os ensinamentos de Jesus Cristo bateram no núcleo central desta verdade fundamental. Quanto 
mais você dá, mais você recebe. Deus recompensa o total dar com total amor, e o total sacrifício 
com total vida. O dar cria o espaço para o amor de Deus entrar. Quanto maior o espaço e maior o 
vácuo criado por seu dar, mais rápido você será preenchido pelo fluxo do amor de Deus.  

Para ser bem tratado, primeiramente você deve tratar bem os outros. Você colhe o que semeia. 
Semear mal para colher mal; semear bondade para colher bondade. Sua preocupação deve ser como 
dar, e como dar bem. Referente ao retorno, você deve confiar em Deus. Deus cuidará disto.  

Tomemos uma ilustração de um homem bom e de um homem mal. Digamos que haja um homem 
que tem dez amigos. Diariamente este homem está abnegadamente servindo seus dez amigos. As 
pessoas não podem ajudar, mas podem amar este homem. Ele pode se tornar o melhor amigo destas 
dez pessoas. Então sua influência se espalhará para os familiares e amigos daquelas dez primeiras 
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pessoas. Dando e servindo abnegadamente este homem se torna próspero. Ele é o centro de 
harmonia e unidade porque ele vive o princípio de Deus. Altruísmo traz prosperidade. Este é um 
homem bom.  

Mas suponham que ao contrário, este homem diga para seus dez amigos, "Todos vocês, tragam tudo 
para mim; vocês estão aqui para me servir". Antes que ele fale desta forma para seus amigos três 
vezes, todos cortarão suas relações com ele. Eles irão querer não ter nenhum negócio com este 
homem. Assim ele ficaria totalmente só. Isto não é verdade, mesmo em nossa sociedade? Isto é 
universalmente verdadeiro: Uma doutrina autocentrada, uma filosofia autocentrada, uma forma de 
vida autocentrada os lançará de cabeça para baixo em uma trágica rota de autodestruição. Mas se 
você viver sua vida a serviço dos outros, encontrará prosperidade. Esta pode parecer uma rota que 
os conduziria para a ruína, mas não conduzirá. As pessoas argumentam que nem sempre traz 
prosperidade, mas isto é porque vocês não dão até o fim. No meio do caminho vocês se arrependem 
e se tornam céticos. Vocês mudam seus corações ou sentem pena de si mesmos e assim se afastam 
da lei de Deus do total dar. Assim, o bom resultado nunca se materializa. Total dar é a forma de 
prosperidade porque esta é a forma de Deus.  

Se um indivíduo se sacrifica por outro indivíduo, ele se torna um herói para os outros. Se uma 
família é sacrifical para o bem-estar de outra família, então essa família se torna uma família 
heróica entre todas as famílias. Povos e nações que se sacrificam para o benefício de outras se 
tornam campeões das nações. Um homem que dá sua vida por seus familiares é um filho piedoso. 
Um homem que dá sua vida por seu rei é um súdito leal. E um homem que dá sua vida por toda a 
humanidade é um santo.  

Jesus Cristo proclamou esta verdade que vocês estão ouvindo esta noite. Ele se esforçou para o 
cumprimento da verdade de Deus na terra. Ele não veio para satisfazer o propósito egoísta de sua 
nação, mas para atingir a salvação para o mundo inteiro.  

Deus pretendia que o povo escolhido de Israel servisse como o instrumento preparado do Messias 
em sua missão de salvação do mundo. O povo de Israel não soube disto. Eles concebiam a vinda do 
Messias como um conquistador militar invencível que restauraria o império político do Rei Davi 
para a glória dos judeus. Quão errados eles estavam!  

O propósito de Deus não é a salvação de algum homem em particular, ou igreja, ou nação. O 
propósito de Deus é salvar o mundo inteiro. Portanto, a verdadeira igreja se doaria como um 
sacrifício para o benefício do mundo. Sim, verdadeiros cristãos devem estar dispostos a 
sacrificarem suas próprias vidas para a salvação do mundo e de toda a humanidade. Entretanto, os 
ensinamentos cristãos de hoje são autocentrados. Os cristãos estão buscando por sua própria 
salvação pessoal. Os cristãos estão clamando por "minha salvação" e "meu céu''. Isto é contrário à 
verdade de Deus e é contrário ao ideal de Deus. Devemos firmemente dar, amar, sacrificar, e viver 
em benefício dos outros. 

Todos devemos trabalhar pela forma de vida ideal. Eu existo por minha família, minha família 
existe por nossa sociedade, nossa sociedade existe por nossa nação, nossa nação existe pelo mundo, 
todo o mundo existe por Deus, e Deus existe por você e eu, por toda a humanidade. Neste grande 
círculo de dar e receber há harmonia, há unidade, e há um processo eterno de crescente 
prosperidade. Além disso, sendo que neste circuito toda existência cumprirá seu propósito de 
criação, há abundante e profunda alegria. Este é o Reino do Céu, no qual transbordam sentimentos 
de felicidade.  
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Neste mundo, egoísmo arruína tudo. Egoísmo na família causa desarmonia, que então eclode em 
discussão e tristeza. Todos querem ser servidos ao invés de servir os outros. Esposas dizem a seus 
maridos o que fazer e então buscam serem servidas. Esposos querem ser servidos por suas esposas. 
Os pais esperam ser servidos por seus filhos e os filhos querem a concessão de seus pais. Isto está 
demonstrado em nossas famílias, em nossas sociedades, e em nossas nações.  

No mundo atual as nações existem somente para seus próprios interesses nacionais. Elas tramam, 
conspiram, enganam e mentem. Elas destroem outras nações para seu próprio benefício nacional. 
Há na terra ao menos uma nação que jure para Deus, "Deus, utilize esta nação como seu sacrifício e 
como seu altar, se essa é a forma de poder salvar o mundo?" Digam-me, onde está tal nação? Onde?  

É um fato reconhecido que quando a América demonstrou o espírito de serviço e dever sacrifical 
para o mundo, e saiu à sua maneira para ajudar os outros em suas necessidades – quando a América 
deu vidas, dinheiro, e uma mão auxiliadora – ela desfrutou uma idade dourada. Mas agora a 
América tem uma atitude egoísta. Os problemas domésticos de hoje são muito difíceis. A situação 
da América é caótica. Hoje há grandes divisões, mais corrupção, e cada vez mais graves problemas 
chocando esta terra.  

Eu não estou criticando qualquer povo ou nação. Eu estou apenas proclamando a verdade celeste 
que toda a humanidade está buscando.  

Eu inicie a Igreja de Unificação. Se esta Igreja de Unificação existe somente em benefício do bem-
estar da própria Igreja de Unificação, então ela está sentenciada a perecer. Eu fundei a Igreja de 
Unificação para que eu pudesse dar minha vida, meu coração e minha alma pelo avanço da salvação 
do mundo. No meio desta platéia há muitos membros da Igreja de Unificação. Seu grande desejo, 
sua única motivação é servir os outros, para salvar esta nação e o mundo.  

Jesus não ensinou a seus discípulos leis de retaliação. Jesus disse a eles, “. . . mas a qualquer um 
que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra; . . . e, se qualquer um te obrigar a caminhar 
mil passos, vai com ele dois mil". (Mateus 5:39-41) Vocês nunca devem retaliar; o que todos vocês 
devem fazer é o completo e total dar, e então Deus retornará para vocês mais e mais 
abundantemente.  

Quando Jesus foi crucificado, soldados romanos o perfuraram. E Jesus orou por seus inimigos: "Pai, 
perdoa-lhes; porque não sabem o que fazem". (Lucas 23:34) Mesmo no momento da morte na cruz, 
Jesus estava sério sobre o perdão. Seu último ato foi motivado por seu amor por seus inimigos. Ele 
foi a suprema forma para dar um exemplo perfeito de amor. O exemplo de Jesus Cristo é o padrão 
absoluto para toda a humanidade. Apenas imaginem uma nação inteira composta de homens como 
Jesus. Como vocês a chamariam? O Reino do Céu na terra – ela não seria nada menos do que isto.  

Jesus Cristo foi o Senhor sobre toda a vida por causa de sua inigualada forma de amar, dar e 
sacrificar. Ele permanecerá o Senhor para sempre. Da mesma forma, ninguém neste universo supera 
o total dar e amar de Deus. Por isso Deus é Deus para sempre. Ele reina sobre toda a criação.  

Olhe para o declínio de Roma. Todo o Império Romano desmoronou diante do exército sem armas, 
o exército de Jesus Cristo. Por que meios os cristãos conquistaram Roma? Eles conquistaram pelo 
amor, sacrifício, e total dar, até ao custo de suas próprias vidas. A história é uma testemunha que 
nenhum império pode resistir ao exército do amor sacrifical. E esta história será repetida.  
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Até agora em nossas vidas não sabíamos claramente a definição de bem e mal. Não podíamos estar 
certos onde agir, quando agir, como agir. Esta tem sido a fonte da maior confusão nas vidas 
humanas. Não devemos nos tornar os cristãos que apenas almejam seu próprio bem-estar. Como 
cristãos, devemos viver a vida de Jesus e nos doarmos totalmente pelo benefício dos outros, para 
que os outros possam ter vida. Esta é a forma de Deus.  

Este mundo atual está evocando a ira de Deus. Verdadeiramente este mundo merece Seu 
julgamento inflexível. Mas Deus é amor, e Ele está sofrendo por muito tempo. Deus está 
suprimindo Sua ira porque Ele quer nos salvar. Ele está nos dando uma chance para mudarmos. Ele 
está esperando.  

Eu sei que a cultura ocidental é caracterizada pelo individualismo. Entretanto, o individualismo 
egoísta está condenado. O individualismo sacrifical florescerá. Individualidade em si mesma é boa. 
Deus deu a cada um de nós uma forma única de servir. Mas individualismo sem Deus pode apenas 
construir castelos na areia.  

A revolução silenciosa 

Eu posso ver uma grande mudança, uma nova grande onda de revolução vindo para a América – 
não por fogo, não por balas, mas pela verdade de Deus que ascende uma revolução no coração dos 
homens. Eu vim aqui para ascender esta revolução espiritual. Eu não preciso demonstrá-la diante da 
Casa Branca. A resposta não reside lá, mas nos corações dos homens, na revolução silenciosa do 
egoísmo para o altruísmo.  

Vocês podem imaginar quão maravilhosa será a sociedade ideal? O indivíduo pertencerá a sua 
família, a família pertencerá à sociedade, a sociedade pertencerá à nação, a nação pertencerá ao 
mundo, o mundo pertencerá a Deus, e Deus pertencerá a vocês. Aquele que dá mais conhecerá Deus 
mais profundamente. 

Alguns jovens poderiam me dizer, "Rev. Moon, você está vindo aqui para repetir o mesmo velho 
assunto". Mas isso não é verdade. Eu não estou falando a partir da teoria, mas a partir da vida. Estou 
lhes dizendo que todos estamos aqui para viver a verdade, como Jesus viveu a verdade. Isto não é 
uma teoria, uma filosofia, ou uma doutrina teológica. Esta é a definitiva verdade de Deus, não para 
ser falado sobre ela, mas para ser vivida.  

Quando o homem faz esta verdade viva, isto trará a maior mudança sobre a face da terra. Embora 
em certo sentido vocês conhecem a verdade das coisas que estou dizendo, ninguém ainda 
verdadeiramente acreditou nelas. Sendo que ninguém acredita na verdade, ninguém jamais a viveu. 
Esta verdade é tão antiga quanto Deus, contudo, tão nova quanto o século 21. Vocês devem viver a 
verdade. Se a revelação do Princípio Divino fez esta verdade de idade avançada real em seu coração, 
então de fato você descobriu uma novíssima verdade. O Princípio Divino está tocando os corações 
de milhões de jovens, mostrando a eles a forma mais real para nosso Deus. Pessoas por todo o 
mundo estão aprendendo que Deus é absoluto e perfeito, e que o Deus perfeito demanda um homem 
perfeito como Seu objeto. Jesus disse, "Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai 
celestial". (Mateus 5:48) Ele está claramente indicando que nosso padrão de valor é a perfeição de 
nosso Pai Celestial. Do contrário, não podemos ser objetos de Deus e Deus não pode nos aceitar.  

Todos queremos ser perfeitos. Todos queremos o céu na terra, mas perguntamos, "Como pode ser 
feito?" 
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Imaginamos se é realmente possível para o homem ser perfeito. Alguns discordam, com uma 
justificativa aparente, de que tudo que alguém tem que fazer é apenas observar o homem para ver o 
grosseiro erro de tal aspiração. Encontramos o pecado e o sofrimento inerente em todas as coisas e 
até mesmo nas coisas mais santas. Dizemos, "Somente Deus é perfeito". Entretanto, quando 
compreendermos plenamente o desígnio de Deus para o homem na criação, entenderemos que a 
perfeição está ao nosso alcance.  

No ideal de criação de Deus fomos designados como templos de Deus, templos do espírito de Deus, 
onde Deus é o mestre. "Não sabeis vós que sois templos de Deus, e que o Espírito de Deus habita 
em vós?" (I Cor. 3:16) 

Fomos designados para sermos templos de Deus. Quando atingimos este estado, deixaremos de 
possuir uma vontade que é corruptível. Limitações ou leis já não serão mais necessárias, pois a 
vontade de Deus é nossa vontade. Com Seu espírito residindo completamente em nós, somente nos 
moveremos com os ditames Dele. Então seremos perfeitos porque a força que está nos guiando e 
nos dirigindo é a força perfeita.  

Quando o homem atinge esta definitiva meta, ele está em perfeita união com Deus. Ele não está 
mais vivendo somente no nível humano, mas no nível como Deus. Ele assume as qualidades de 
Deus porque o Espírito reside nele e habita nele como um templo perfeito; ele reflete a virtude e o 
poder de Deus. Assim o homem pode ser tão perfeito como o Pai Celeste é perfeito. Este era o 
padrão original o qual Deus pretendia para a humanidade através de Adão.  

O matrimônio é o meio mais importante para estabelecer o Reino de Deus na terra. Adão e Eva 
eram os primeiros filhos de Deus. Eles nasceram de Deus, cresceram em Deus, e teriam 
amadurecido na perfeição com Deus. Deus pretendia fazer de Adão e Eva uma unidade em um 
matrimônio celeste. Então eles teriam gerado filhos sem pecado e se tornado a verdadeira mãe e o 
verdadeiro pai para toda a humanidade. Eles teriam sido os primeiros "rei" e "rainha", 
estabelecendo o Reino Celeste na terra.  

Alguma vez existiu tal reino? Não. Ao invés, a história iniciou em uma direção errada. A partir do 
primeiro passo mal, Satanás tem sido o deus deste mundo. Portanto, este tem sido o propósito de 
restauração de Deus, Seu propósito de salvação, restaurar a nação aperfeiçoada para que Ele possa 
verdadeiramente ter Seu reino sobre a terra. Para isto Deus necessita de um modelo. Quem pode 
estabelecer o critério de perfeição nesta terra? Para encontrar isto é necessário vir o Messias.  

Jesus Cristo veio como o Messias. Ele era o modelo de perfeição sobre todos os níveis: os níveis 
individual, familiar, tribal, nacional, e mundial. Ele veio para estabelecer um mundo perfeito no 
tempo de sua vida, não através de um período de séculos. Antes de Deus enviar seu campeão Jesus 
Cristo, Ele preparou o ambiente com o povo escolhido de Israel. Eles eram o fundamento para a 
vinda do Messias. O povo e a nação de Israel poderiam ter se aperfeiçoado se tivessem se unido 
com a vinda do Senhor. O Reino de Deus teria sido uma realidade física naquele tempo.  

A missão de Jesus 

Mas Jesus não foi aceito por seu povo. Ao invés de boas vindas, ele encontrou rejeição em todos os 
níveis. Para Jesus foi negada a oportunidade de tomar uma noiva na posição de Eva restaurada, e 
estabelecer a primeira família celeste centrada em Deus. Ao invés, o povo de Israel o pregou na 
cruz. Está escrito em I Cor. 2:8: "a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu; porque 
se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória". Assim, a missão de Jesus 
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Cristo foi deixada irrealizada na terra. A história da providência de Deus é uma história muito triste. 
Para confortar o coração de Deus e cumprir Sua obra, devemos claramente entender Seu processo 
de restauração.  

Quando Deus criou o homem, Ele colocou Adão e Eva, homem e mulher, no Jardim do Éden. 
Ambos se uniram com Satanás e se tornaram pecadores, deixando assim Deus isolado. No processo 
de restauração, Deus deve restaurar ambos, Adão e Eva. Jesus veio como o Adão sem pecado, ou o 
Adão aperfeiçoado. Sua primeira missão era, portanto, restaurar sua noiva e formar a primeira 
família de Deus. Todas as gerações decaídas teriam sido enxertadas nesta família como a verdadeira 
oliveira. Famílias centradas em Deus, tribos e nações teriam assim sido restauradas. A perfeição 
teria reinado. O estado sem pecado do Reino de Deus poderia ter sido uma realidade pelos últimos 
2.000 anos. Este é o motivo pelo qual I Cor. 15:45 diz que Jesus é o "último Adão" e o "segundo 
Adão".  

Jesus veio, mas ele foi crucificado. Não foi dado a ele a chance de restaurar sua noiva. E este é o 
motivo pelo qual ele prometeu sua segunda vinda. Jesus Cristo deve vir novamente para consumar a 
missão que deixou irrealizada há 2.000 anos atrás. Deixe-me repetir: Jesus era um homem, não o 
próprio Deus. Quando ele retornar para a terra, ele virá como um homem na posição do terceiro 
Adão.  

Entendamos mais profundamente o significado destas revelações. No livro do Apocalipse, há a 
profecia sobre as Bodas do Cordeiro. Deus pretendia que Adão e Eva se unissem no matrimônio 
celeste no Jardim do Éden. Sendo que isto não foi realizado naquele tempo, Deus pretendia que 
Jesus realizasse este matrimônio em seu tempo. Mas isto não foi realizado nem mesmo por Jesus 
por causa da descrença do povo escolhido. Jesus era o Segundo Adão. Era a vontade de Deus que 
ele fosse abençoado no matrimônio celeste com a segunda Eva, sua noiva restaurada. Eles teriam se 
tornado os Verdadeiros Pais para a humanidade. E toda a humanidade teria encontrado vida pelo 
enxertar-se neles.  

Jesus advertiu o povo: "Vós tendes por pai o Diabo..." (João 8:44) Por causa do ponto inicial da 
história humana, nascemos como filhos de Satanás. Pela restauração dos Verdadeiros Pais seremos 
renascidos como filhos de nosso Pai Celestial, Deus, como a plena salvação.  

Foi negado o cumprimento da vontade de Deus no tempo de Jesus. Esse é o motivo pelo qual ele 
está vindo novamente como o terceiro Adão. O banquete do matrimônio do Cordeiro ocorrerá. Os 
Verdadeiros Pais para toda a humanidade será realizado em nosso tempo. Deus produzirá Sua 
verdadeira família sobre a face da terra. Todos os homens serão renovados através dos Verdadeiros 
Pais. Todos serão capacitados a gerarem filhos sem pecado no mundo. Isto será feito quando o 
Senhor do Segundo Advento aparecer. O Reino do Céu na terra então começará. Este será o dia 
quando a moradia de Deus estará com os homens. Deus estará cheio de alegria. Seu próprio filho 
como o terceiro Adão aperfeiçoado iniciará uma história inteiramente nova sobre a terra. Nesse dia, 
nos tornaremos imagens vivas de Deus. Deus trará Seu Reino para a terra.  

Eu juro a vocês do fundo de meu coração que a realização de tudo isto está próximo, na 
consumação do tempo de Deus. A definitiva realização deste ideal tem sido a esperança de Deus 
como também a esperança do homem.  

Muito obrigado por sua atenção. Vocês foram a mais simpática platéia. 
Obrigado. 
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Capítulo 14  
A Esperança de Deus para a América  
21 de outubro de 1973--Washington, D.C.  

Senhoras e senhores, eu gostaria de expressar mais uma vez esta noite meus agradecimentos por sua 
vinda para minha palestra. Meu tópico esta noite é "A Esperança de Deus para a América".  

Eu amo muito todos vocês, porque eu amo Deus – e Deus ama a América e o povo americano.  

Tem sido um princípio fundamental da providência de Deus que a fim de receber Sua bênção, você 
deve primeiramente demonstrar seu merecimento dessa bênção. Por toda a história houve muitas 
pessoas de retidão que demonstraram seu merecimento da bênção de Deus que conduziram vidas 
sacrificais. Não obstante, sabemos que o mundo em que vivemos atualmente não é literalmente o 
Reino de Deus. Aprendemos que a história humana começou no fundamento errado, no lado do mal. 
Este é o motivo pelo qual a Bíblia diz que o deus deste mundo é Satanás. 

Tem sido a estratégia de Deus chamar campeões fora do mundo mal a fim de restaurar o mundo e 
edificar Seu Reino. Para entender Suas formas, portanto, examinaremos a história da providência de 
Deus. A família de Adão foi a primeira família na criação de Deus. Nesta família havia um homem, 
Abel, a quem Deus escolheu para ser Seu primeiro campeão. Abel serviu Deus com todo seu 
coração, e se tornou o primeiro homem a dar sua vida pelo propósito de Deus.  

Uma missão incompreensível 

Mais tarde Deus chamou Noé como seu campeão. E Noé realizou uma missão muito incomum. 
Deus orientou Noé para construiu um barco, e ele teve que construí-lo no topo de uma montanha. 
Agora, é apenas bom senso que na construção de um barco você necessite de um estaleiro com 
alguma água. Mas as instruções de Noé era construir a arca no topo de uma montanha ao invés de 
fazê-lo na beira do mar ou ao lado de um rio. Quantos de nós aqui poderíamos aceitar esse tipo de 
missão? Quantos de nós poderíamos obedecer tal comando e se colocaria a trabalhar sem uma única 
parcela de dúvida?  

No tempo de Noé, ninguém pôde acreditar que Noé havia recebido um comando de Deus – e nem 
mesmo o aceitaram em sua missão de revelar a vinda do julgamento pelo dilúvio. Vocês podem 
imaginar como Noé parecia para o povo de seu tempo? Por 120 anos ele subia e descia, subia e 
descia essa montanha trabalhando em seu barco. Alguma das senhoras na platéia gostaria de pensar 
sobre si mesma na posição da esposa de Noé? Eu não acho que você seria uma esposa muito feliz.  

A esposa de Noé deve ter preparado e embalado a cesta de almoço dele todos os dias, utilizando 
apenas um pouco de comida. Noé estava tão ocupado com a arca que não podia encontrar tempo 
para prover sua família. Em poucos meses as brigas familiares devem ter começado, mas não foi 
apenas por 12 meses ou 12 anos que a esposa de Noé teve que suportar esta situação, mas por 120 
anos. Porque então, Deus pediu para Noé tão incompreensível missão? Porque Deus teve que 
trabalhar desta maneira? Há uma razão. É por causa do mal.  

Deus não pode habitar junto com o mal. A direção de Deus é 180 graus contrária à direção do mal. 
Deus detesta o mal! Deus não pode aceitar as coisas que o mundo mal aceita. Por isso Deus não 
quer ter nada com o mundo mal, ou com o que está estragado pelo mal.  
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Todos somos a imagem de Deus e podemos encontrar características semelhantes às de Deus em 
nossa natureza humana. Considere que você tem um inimigo por quem tem fortes sentimentos; você 
não quer nem mesmo olhar para essa pessoa. Da mesma forma, Deus não tem nada com o mundo 
mal, o mundo satânico. Portanto, ao lidar com isto, Ele escolhe formas freqüentemente 
incompreensíveis para o homem.  

Deus também testa a fé do homem. Ele não pode fazer isto pedindo apenas coisas comuns para as 
pessoas. Devemos estar dispostos a concordar com as instruções extraordinárias de Deus. Devemos 
demonstrar fé absoluta em Deus. Esta não é uma tarefa fácil. O povo pensou que Noé era um 
homem louco para construir a arca. Ninguém soube que ele ocupava a posição central aos olhos de 
Deus. 

Não apenas Noé, mas outros homens de Deus parecem agir de formas peculiares quando são 
observados do ponto de vista mundano. Observemos Abraão.  

O filho do fabricante de ídolos 

Deus chamou Abraão, não a partir de uma família encabeçada por um homem de Deus, mas a partir 
do lar de um fabricante de ídolos, e ordenou a ele para se separar de seu mal ambiente e deixar sua 
terra natal. Deus queria que Abraão se tornasse Seu campeão. Este foi o comando pessoal de Deus. 
Se Abraão tivesse então discutido este assunto com seu pai, o fabricante de ídolos teria 
indubitavelmente perguntado a ele, "Você está louco?" Abraão sabia muito bem sobre o que 
ocorreria se mencionasse qualquer coisa sobre sua instrução recebida de Deus. Quem teria 
acreditado nele? Sua missão não era apenas dizer olá para seu vizinho da porta ao lado. Deus o 
instruiu para viajar para uma terra estranha, tão longe quanto o Egito.  

Então a decisão de Abraão foi uma só, baseada em sua fé e sua confiança em Deus. Apenas pela fé 
ele fez sua decisão e partiu, com nada em sua mente exceto seguir o comando de Deus. Eu sei que 
ele fugiu no meio da noite. De repente ele se encontrava vagando como um cigano. Ele viveu em 
abnegação; ele teve que abrir mão de tudo.  

Os campeões de Deus têm uma característica em comum: Eles iniciam suas missões negando a si 
mesmos e ao seu ambiente. O filho de Isaque, Jacó, não foi exceção. Jacó era um homem com muita 
força de vontade a serviço de Deus. Ele queria abrir um caminho exemplar, realizando algo que 
nenhum outro poderia duplicar.  

Na Bíblia há muitas estórias sobre Jacó; Uma descreve um ato muito esperto quando ele comprou 
de seu irmão mais velho o direito da primogenitura em troca de um prato de sopa. E mais tarde ele 
roubou a bênção de seu pai, que pretendia dá-la para seu filho mais velho Esaú. Neste incidente 
Jacó sabia sem sombra de dúvidas que faria de seu irmão mais velho um inimigo; não obstante ele o 
fez. Esse anseio em Jacó, esse ardente desejo pela bênção de Deus, era tão forte em seu coração que 
Deus realmente foi confortado. Após obter a bênção de Isaque, Jacó então escapou da ameaça de ser 
morto por seu irmão mais velho quando ele fugiu de sua terra natal indo para a terra estrangeira de 
Harã.  

Por 21 anos Jacó suportou uma vida de tribulação em Harã. Durante esse tempo Jacó foi 
repetidamente enganado por seu tio Labão. Dez vezes Labão enganou Jacó, e Jacó não reclamou 
nem mesmo uma vez. Ele apenas perseverou e esperou pelo dia quando ele pudesse retornar para 
sua terra natal abençoada. Esse dia finalmente veio, e no vau de Jaboc, no caminho de volta, Deus 
enviou um anjo para lutar com Jacó. Agora considerem isto: Um anjo de Deus de repente apareceu 
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para Jacó e se tornou um inimigo terrível. Deus estava realmente pressionando Jacó e testando a 
força de sua fé. Jacó teve que lutar com o anjo. E ele lutou.  

Jacó não parou de lutar por toda a noite. Ele nunca desistiu. E então Deus soube que a determinação 
de Jacó era lutar até o fim, mesmo até a morte. Mesmo quando o anjo bateu no osso de sua coxa 
deslocando-o, Jacó ainda não desistiu a despeito da dor. Jacó finalmente venceu o teste. O anjo de 
Deus se rendeu, e disse a ele, "Não te chamarás mais Jacó, mas Israel; porque tens lutado com Deus 
e com os homens e tens prevalecido." (Gen. 32:28)  

Do palácio do Faraó para o deserto 

Mais tarde Deus escolheu Moisés como Seu campeão. Imaginem quão afortunado Moisés foi ao 
crescer no palácio do Faraó, onde podia desfrutar uma vida de luxo. Mas um dia, ainda como um 
jovem, ele repentinamente se colocou como o campeão de seu povo; ele não podia mais estar diante 
da opressão egípcia sobre seu povo. Nesse momento ele soube que Deus estava com ele. Ele 
rejeitou seu ambiente, negou a si mesmo, e foi para o deserto de Midiã. Ele esperou por sua missão 
definitiva por 40 anos, perseverando e se tornando merecedor da bênção de Deus. A vida de Moisés 
foi muito humilde e submissa. Diariamente ele se submetia novamente ao propósito de Deus e pedia 
Sua orientação divina, ansiosamente esperando sua eventual missão, a condução de seu povo para 
fora do Egito.  

Estes homens, Abel, Noé, Abraão, Jacó, e Moisés, foram campeões de Deus. Agora olharemos 
também para João Batista. Descrito na Bíblia, como um grande santo e profeta, João Batista foi para 
as regiões do interior de seu país como um vagabundo comum. Ele foi sem sapatos, vestindo peles 
de camelo com um cinto de couro, se alimentando de gafanhotos e mel selvagem. Esta não era uma 
forma de vida comum, mesmo no tempo de João; e eu não acho que os pais de João Batista estavam 
orgulhosos de seu filho. Eles devem ter sentido envergonhados.  

Suponham que vocês se colocam na posição dos pais de seu filho, João Batista, que sai para o 
deserto e ano após ano vive como um mendigo. Como vocês sentiriam? Eu viajei em Israel, e não 
acredito que vocês encontrarão muitos gafanhotos ou mel selvagem no deserto. João Batista teve 
muitas vezes que pedir por sua comida. Imagine ele vestindo uma pele de camelo, metade de seu 
corpo exposto, descalço e com uma barba, indo de um lugar para outro mendigando por comida. Se 
eu viesse aqui ao palco esta noite descalço, com uma barba e vestido com uma pele de animal, e 
então falasse que estava proclamando a palavra de Deus, estou seguro que vocês achariam que eu 
estava louco.  

A rejeição de Jesus  

Continuemos seguindo esta linha e examinemos a situação do próprio Jesus Cristo. Estou seguro 
que há muitos cristãos devotos entre vocês que têm várias opiniões sobre a vida de Jesus. Como 
vocês imaginam a aparência de Jesus? O que Jesus estava fazendo durante os 30 anos antes de seu 
ministério público? Ele esteve estudando em um colégio? A Bíblia não diz nem mesmo se ele foi 
para uma escola elementar. Ele era um trabalhador, um auxiliar de carpinteiro. Há tanto para saber, 
tantas verdades escondidas na Bíblia que não estão escritas explicitamente. Se eu revelasse alguns 
destes segredos estou certo que vocês estariam surpresos. Embora eu conheça estas coisas, eu não 
poderia lhes contar estas estórias tão rapidamente. Vocês então poderiam perguntar, "Como você 
sabe tais coisas?"  
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Eu as aprendi a partir de Jesus. Sim, e aprendi a partir de Deus. Lembrem-se, no tempo de Noé 
ninguém pôde acreditar em Noé. No tempo de Abraão, ninguém pôde acreditar em Abraão. 
Justamente por isso, embora eu honestamente conte a vocês o que realmente aconteceu no tempo de 
Jesus, ninguém acreditaria facilmente em mim. 

A partir do ponto de vista da sociedade daqueles dias, Jesus era um filho sem pai, um filho ilegítimo. 
Aos olhos de Deus ele foi concebido pelo Espírito Santo, mas não há nenhuma maneira de provar 
isto para o povo! Por isso fixem seus pensamentos em uma vertente realista e apenas analisem o que 
irei dizer.  

Maria concebeu Jesus antes de se casar. Sob a lei judaica, tal mulher seria condenada a morte por 
apedrejamento. José sofreu constrangimento por causa da situação de Maria, e silenciosamente 
esperou até o momento certo para se separar dela. Então um anjo apareceu para José e disse a ele, 
"Você deve tomar Maria como sua esposa. Não a condene, pois ela tem uma missão especial 
recebida de Deus." Se José não tivesse sido um homem correto, Maria teria automaticamente sido 
condenada à morte por apedrejamento.  

A decisão solitária de José  

Agora, vocês acham que José poderia ter discutido este assunto com seus pais dizendo, "Mãe e Pai, 
minha futura esposa, minha noiva, concebeu um filho, mas um anjo disse que essa é a vontade de 
Deus, por isso eu devo tomá-la como minha esposa e cuidar dela"? O que os pais de José teriam 
dito? Há muitos casais mais velhos em nossa platéia. Se coloquem na posição dos pais de José. 
Vocês não teriam acreditado em José se ele falasse tais coisas. Novamente, José teve que tomar uma 
decisão solitária. Sem discutir o assunto com ninguém, ele tomou sua noiva e foi para algum 
esconderijo secreto.  

Estou certo de que José seguiu através de um período de muita dificuldade no qual ele estava cheio 
de suspeitas sobre Maria. José deve ter perguntado para sua futura esposa, "Maria, somos íntimos e 
não temos nenhum segredo um com o outro. Agora me conte o que realmente ocorreu com você. 
Quem é o verdadeiro pai do bebê em seu ventre?" Estou certo que qualquer esposo estaria muito 
curioso sobre este assunto. Se eu estivesse na posição de José, teria feito esta pergunta para Maria. 
Mas Maria estava dizendo a verdade quando disse, "Eu realmente não sei quem é o pai desta criança. 
Ela foi concebida por Deus." Quantos de nós poderíamos acreditar nesta afirmação? É mais fácil 
acreditar agora, porque sabemos quem é Jesus, mas este não era o caso durante o tempo da vida de 
Jesus.  

Portanto, José tinha certas suspeitas e tinha o sentimento de coração ferido. Ele pensou, "Minha 
esposa não está sendo verdadeiramente honesta comigo." Por causa destas circunstâncias havia 
tumulto emocional e revolta até na família de Jesus mesmo após seu nascimento.  

Um exemplo em particular testemunha este fato. Um dia Jesus encontrou sua mãe em um banquete 
de casamento na Galiléia, e Maria informou Jesus que havia acabado o vinho. Ele então chamou sua 
mãe, dizendo, "Mulher, que tenho eu contigo?..." (João 2:4) O ponto é, ele não disse, "Mãe" mas ao 
invés, ele chamou, "Mulher". Mais tarde um discípulo de Jesus veio a ele dizendo, "Sua mãe e seus 
irmãos gostariam de vê-lo". E Jesus respondeu, "Quem é minha mãe e meus irmãos? . . .Eis aqui 
minha mãe e meus irmãos! Pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe:" 
(Marcos 3:33-35) Isto indica que aos olhos de Jesus os membros de sua família não estavam 
fazendo a vontade de Deus.  
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A vida de tristeza de Jesus 

Jesus sofreu grande angústia dentro de sua própria família. Há muitas estórias escondidas ainda não 
reveladas. Muitos dos fatos sobre seu sofrimento são desconhecidos. A Bíblia deixa um escasso 
registro dos 30 anos antes do ministério público de Jesus. Se este fosse um registro glorioso, 
podemos estar certos que Deus e os discípulos de Jesus o teriam revelado. Mas Jesus viveu em 
tristeza e aflição; ele foi uma figura obscura por 30 anos. Por isso o povo ficou chocado um dia 
quando ouviram ele dizer, "Eu sou o cumprimento da lei" e "Moisés escreveu sobre mim". Ele 
proclamou, "Eu sou o Filho de Deus" e "O Pai no céu me enviou". "Eu sou o caminho, a verdade, e 
a vida; ninguém vai ao Pai senão por mim". Quantos de nós teríamos aceitado tais afirmações 
extraordinárias se tivéssemos vivido naqueles dias? Jesus apenas confundiu as pessoas, parecendo 
tão ultrajante. Mesmo João Batista teve dificuldade em ver Jesus como o Filho de Deus, e João 
estava destinado a preparar o povo e endireitar o caminho do Senhor.  

Hoje é muito mais fácil aceitar Jesus Cristo como o Filho de Deus porque por 2.000 anos o 
cristianismo o tem glorificado como Deus. Mas naqueles dias, os mais velhos não o aceitaram. E 
nem mesmo os sacerdotes o aceitaram. Eles não eram menos inteligentes do que somos hoje. De 
fato, provavelmente teríamos cometido os mesmos erros se tivéssemos vivido nos dias de Jesus de 
Nazaré. Eles simplesmente não puderam ver o Filho de Deus.  

Jesus tinha sido longamente esperado. O Messias foi esperado por 2.000 anos. Mas quando ele 
finalmente apareceu, não houve nenhuma recepção para ele. A fé dos judeus naquele tempo não era 
menos poderosa, nem menos devota do que a fé dos cristãos de hoje. Contudo, sabemos que as 
pessoas com as quais Jesus se associou não estavam no mesmo nível do restante da sociedade, pois 
ele se misturou com meretrizes, coletores de impostos e pescadores. Conhecemos a estória de que 
um dia uma jovem mulher derramou ungüento precioso sobre o corpo de Jesus, então lavou seus 
pés com seu cabelo. Se tivéssemos visto estas coisas, quantos de nós poderíamos dizer de uma 
maneira piedosa que teríamos aceitado Jesus como o Filho de Deus?  

Os três anos do ministério público de Jesus foram um grito distante de sua messiânidade. Ninguém 
entendeu a verdadeira missão de Cristo. O povo julgou o Filho de Deus com olhos pecadores, de 
acordo com seus próprios padrões mundanos. E eles o trataram como lhes convinha. Este mundo 
pecaminoso nunca pôde ser hospitaleiro para a pureza de Cristo. Ele veio para seu próprio povo, 
mas o povo não o recebeu.  

Deus busca a salvação mundial 

Como mencionei, todos os santos e profetas e homens corretos da história primeiramente tiveram 
que negar totalmente a si mesmos e se doarem para Deus. Quando Ele os chamou, eles deram seus 
lares, suas riquezas, suas famílias e suas nações. Deus quer Seu campeão em nível individual, no 
nível familiar, no nível tribal, no nível nacional e no nível mundial. Ele tem que chamar Seus 
campeões em cada nível. E a qualificação para o campeão de Deus em qualquer nível sempre 
permanece a mesma. Ele necessita de fé absoluta e incansável para seguir o comando de Deus onde 
quer que isto possa conduzir. Deus necessita total obediência para Sua vontade.  

Devemos examinar então, o que é a vontade de Deus? Porque Ele dá a Seu povo tão duro momento? 
A salvação individual é certamente importante às vistas de Deus. Deus não negligencia isso. 
Entretanto, esse não é o definitivo propósito do trabalho de Deus. A vontade de Deus é a salvação 
do mundo! Deus necessita de um indivíduo para ser Seu campeão para a meta definitiva da salvação 
mundial. Deus chamou uma família para ser um instrumento para a salvação do mundo. Deus 
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chamou Seu povo para alcançar a salvação do mundo. Deus quer ter uma nação como Sua campeã, 
para a definitiva realização da salvação mundial.  

O povo no tempo de Jesus estava ansioso esperando o Messias. Mas eles estavam pensando apenas 
sobre sua própria glória nacional como Israel, o povo escolhido de Deus. Eles não entenderam a 
missão universal de Jesus Cristo. Era o propósito de Deus ao enviar o Messias para o povo 
escolhido de Israel que o Messias se unisse com o povo escolhido. Então eles poderiam se tornar 
soldados da fé, para lutar e para alcançar a salvação do mundo.  

O fundamento para o Messias foi estabelecido através de Jacó, o campeão da família, e através de 
Moisés, o campeão de seu povo. Finalmente o Messias veio para a nação de Israel. Ele deveria ser o 
campeão da nação e o campeão do mundo inteiro. O propósito de Deus não é a salvação de uma 
única igreja ou uma única nação. É a vontade de Deus que Ele sacrifique o menor pelo maior. Por 
isso, Ele sacrificará a igreja ou a nação pelo mundo. Se os cristãos de hoje pensam somente sobre 
sua própria salvação, seu próprio céu, e seu próprio bem-estar, então eles não estão vivendo de 
acordo com o propósito de Deus. Se apenas estamos concentrados com a salvação de nossas 
próprias famílias, não somos merecedores da bênção de Deus. Se o povo foca somente em 
beneficiar seu próprio povo, ou somente sua própria nação, então está absolutamente seguindo 
contra a vontade de Deus.  

Deus dará a vocês sua própria salvação. Quando se tornam os campeões de Deus para a salvação do 
mundo, sua própria salvação está garantida. Agora, a população cristã é provavelmente um sétimo 
da população total do mundo. Mas entre estes, muito poucos são cristãos devotos. E entre os 
cristãos devotos, quantos realmente lutam pela salvação da humanidade? Todos devemos nos 
devotar para a salvação do mundo!  

Deus não pode estar feliz com o homem se vivemos de uma forma autocentrada. Eu encontrei Jesus 
pessoalmente, e recebi a revelação através da qual aprendi que a aflição de Deus é grande. Seu 
coração está sofrendo. Hoje Deus está incessantemente trabalhando para a definitiva salvação de 
toda a humanidade. Ele necessita que Seu campeão tenha sucesso neste mundo. O propósito da 
igreja de Deus é salvar o mundo inteiro. A igreja é o instrumento de Deus, e este fato foi 
exatamente o que o povo escolhido de Israel esqueceu no tempo de Jesus.  

Começando com este entendimento, agora continuaremos nossa perspectiva histórica e 
determinaremos quanto a América tem sido abençoada.  

O curso do cristianismo 

Após a crucifixão de Jesus e a gloriosa ressurreição, a igreja cristã se espalhou por toda a Ásia 
Menor. Roma foi o principal precursor. Roma era o alvo porque nesse tempo Roma era "o mundo". 
Para o mundo ser salvo, Roma tinha que ser conquistada pelo exército de Jesus Cristo. Mas esta era 
uma batalha impossível, uma meta inconcebível. O Império Romano aparentava com uma fortaleza 
impenetrável não sujeita à conquista. O exército de Jesus estava desarmado. Eles não utilizavam 
armas, nem espadas e nem lanças. Eles estavam armados apenas com o amor de Deus e de Jesus 
Cristo. Eles marcharam em frente destemidamente, com convicção e força. Eles pagaram o preço 
com sangue e sacrifício.  

Não pode haver nenhum exército mais forte do que aquele que não teme nem a morte. Nenhum 
inimigo é invencível contra um exército de fé. A história é testemunha das ações desse exército de 
Jesus. O Império Romano caiu finalmente, e Jesus conquistou Roma. O catolicismo romano se 



 136

tornou o centro da providência de Deus da salvação mundial. O papa estava na posição para se 
tornar o campeão de Deus.  

Entretanto, na Idade Média, grande corrupção apareceu na igreja, e o cristianismo desintegrou seu 
espírito. A hierarquia da igreja medieval estava interessada em seu próprio poder, sua própria 
autoridade, e seu próprio bem-estar. A igreja desfrutou formidável poder tanto politicamente quanto 
economicamente. A hierarquia preservou este poder, abusou deste poder, e esqueceu do propósito 
de Deus. Eles se agarraram tenazmente às suas posições e cruelmente perseguiram quaisquer 
opositores. Os líderes da igreja reivindicaram a linhagem dos discípulos de Jesus, contudo eles não 
puderam se elevar além de seus próprios pecados. O espírito cristão nestes homens estava 
absolutamente sepultado.  

Mas Deus teve que continuar em frente. Ele nunca está satisfeito com menos do que uma total 
resposta. A igreja necessitava de reforma, por isso a reforma religiosa veio. Martinho Lutero lançou 
a nova Reforma Protestante. E fez tremular as bandeiras da insatisfação que rapidamente varreu 
toda a Europa, em uma tempestade de revolta contra o poder da Igreja. Estes protestantes negaram a 
velha Igreja de seus pais. Por toda a terra, pessoas de retidão se determinaram a obter liberdade das 
velhas doutrinas e práticas. Elas queriam adorar a Deus, não a Igreja. Igualdade aos olhos de Deus 
era sua reivindicação. Comunicação direta com Deus era seu desejo. Estas pessoas ajudaram a Deus 
a trazer o mundo passo a passo para mais próximo da meta definitiva de salvação.  

Mais tarde na Inglaterra, o povo novamente protestou contra a intolerável corrupção da Igreja 
autocrática. Havia um clamor pela purificação da Igreja da Inglaterra. O movimento Puritano 
começou, e se espalhou rapidamente mesmo em meio a grande perseguição. Estes novos 
empreendedores ameaçavam os líderes da Igreja estabelecida, que utilizou de todos os meios para 
suprimir o novo movimento. Aqueles que queriam verdadeiramente a liberdade para adorar logo 
tiveram que fugir ou foram aprisionados. Seu espírito era forte, mas eles não tinham suficiente 
poder para resistir e nem mesmo algum lugar para retornar. Eles fugiram para a Holanda. E eles 
ainda esperavam por algum novo mundo, algum novo céu e nova terra onde poderiam encontrar 
liberdade para adorar a Deus.  

Os pais peregrinos  

A América deve ter parecido atraente para aqueles que estavam sonhando com um novo mundo. 
Embora a América fosse um território desconhecido, lhes prometia a liberdade de adorar que 
almejavam. Os puritanos sentiam um forte desejo de criar uma comunidade própria. A América 
parecia um lugar ideal, por isso eles tomaram uma decisão corajosa de se aventurar para lá. Eles se 
lançaram na traiçoeira viagem através do Atlântico. Eles arriscaram suas próprias vidas, 
encontrando força em sua fé, a qual era mais forte do que suas próprias vidas.  

Pensem sobre isto: Eles tiveram que desistir de seus familiares, seus parentes, seu ambiente, e de 
seu país, e saíram em direção a uma terra desconhecida. Sua única esperança estava em Deus.  Cada 
passo que eles davam, dependiam de Deus. Sua jornada era longa, e houve muitas tempestades. Eles 
oravam incessantemente para Deus. Eles não tinham mais como retornar. Eles se voltaram para 
Deus. Quando estavam doentes e agonizando durante a viagem, eles não tinham nenhum remédio 
para tomar, nem médico para cuidar deles; eles se voltavam para Deus. Aqueles homens e mulheres 
peregrinos eram uma unidade com Deus. E assim foi como eles sobreviveram.  

Se coloquem na posição deles de total confiança em Deus. Que fé maravilhosa! Estou certo de que a 
fé dos peregrinos tocou o coração de Deus. E quando Deus é movido, Ele oferece promessas; e 
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quando Ele faz promessas, Ele as cumprirá. Deus se determinou a dar a este povo fiel a coisa que 
mais eles queriam – liberdade de adorar. Ele então se determinou a dar a eles ainda mais.  

Estou certo que vocês sabem, como eu aprendi, que o navio Mayflower chegou em Plymouth Rock 
na Nova Inglaterra no final do inverno. Novembro na Nova Inglaterra faz bastante frio. O destino 
dos recém-chegados poderia ter sido reduzido apenas pela fome porque havia tão pouca comida 
para comer. Dado este fato, isto realmente me inspira a saber sobre o estoque de grãos no 
Mayflower o qual eles não tocaram, embora estivessem sofrendo de fome até a morte. Eles 
preservaram estes grãos para plantar na próxima primavera. Este foi um supremo exemplo de 
sacrifício. Eles preferiam morrer esperando o amanhã ao invés de agir em desespero por apenas 
mais uns poucos dias de vida.  

Os peregrinos vieram para esta terra, cheios de propósito e esperança. Eles sabiam que este 
propósito era mais importante do que preservar suas próprias vidas. Nada poderia ter dado a eles 
este tipo de coragem, este tipo de dedicação, este tipo de espírito sacrifical à exceção de sua fé em 
Deus. Quando eles chegaram em Plymouth, os 41 homens que haviam sobrevivido à viagem 
ficaram juntos e organizaram suas idéias para um governo. O resultado foi o Pacto de Mayflower 
que foi assinado, "Em nome de Deus, Amém". Esta é realmente uma estória maravilhosa. Este 
pequeno grupo de pessoas deixou a Europa com sua esperança estabelecida em Deus. Eles 
cresceram e morreram em Deus; eles sobreviveram em Deus. Eles formaram seu primeiro governo 
e assinaram seus documentos oficiais, "Em nome de Deus".  

A estória dos primeiros peregrinos é única de seu tipo na história de Deus. Ela se ajusta ao padrão 
das pessoas de retidão da história, tais como Abraão, Isaque e Moisés. Estes peregrinos foram os 
Abraãos da história moderna. Por isso eles tiverem que suportar muitas dificuldades mesmo após o 
Pacto de Mayflower ser assinado. 

Um inverno de desgosto 

Durante o primeiro inverno na América, a população dos fortes sobreviventes do Mayflower foi 
reduzida à metade. Cada dia esse inverno trouxe uma dolorosa separação daqueles entes amados. 
Um por um, estes corajosos pioneiros morreram. Contudo, suas vidas desde a manhã até a noite, do 
crepúsculo ao entardecer, estavam centradas na vontade de Deus. Deus era seu único conforto, sua 
única esperança e sua única segurança. Deus era o principal parceiro para eles. Este foi um exemplo 
de tão raro e puro grupo de pessoas de Deus. Eles demonstraram fé incansável, e Deus deu a eles 
poder e coragem. Eles nunca perderam sua confiança em Deus e sua visão de futuro. Seu propósito 
ao vir para a América era edificar uma nação onde Deus pudesse residir, onde eles pudessem 
compartilhar realmente companheirismo uns com os outros e desfrutar do companheirismo de Deus. 
Tudo isto estava de acordo com a providência de Deus, porque Ele necessitava de uma nação para 
servir como Sua campeã para a definitiva e permanente salvação do mundo.  

Assim, outro milagre veio para os peregrinos. Quando eles eram apenas uns poucos sobreviventes e 
sua população havia se espalhado, os índios poderiam facilmente ter os esfolado com um só golpe. 
Mas novamente Deus os protegeu. O primeiro grupo de índios que os sobreviventes do Mayflower 
encontraram não era hostil. Os índios deram boas vindas aos colonos. Se os peregrinos tivessem 
sido destruídos nesse tempo, provavelmente não teria havido nenhuma América para Deus. Deus 
interveio para salvar Seu povo aqui na América. Esta é minha convicção. Deus queria que eles se 
estabelecessem, e Ele deu uma chance aos peregrinos.  
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Como a população do assentamento cresceu, eles tiveram que repelir os índios para expandir sua 
própria colônia. É claro, originalmente esta terra não pertencia ao novo povo americano. Os índios 
eram os habitantes da terra, e os colonos peregrinos pareciam invasores aos olhos dos índios. 
Porque então Deus deu a estes colonos sua grande chance? Esta é minha interpretação: Deus se 
colocou ao lado dos colonos americanos porque isto estava em Seu plano. Além disso, estes colonos 
americanos satisfaziam as exigências de Deus e verdadeiramente demonstraram uma fé inabalável 
em Deus. Deus pôde não ajudar, mas lhes deu uma promessa e cumpriu essa promessa.  

A existência da América estava de acordo com a providência de Deus. Deus necessitava edificar 
uma poderosa nação cristã na terra para Sua obra futura. E afinal de contas, a América pertencia 
primeiramente a Deus, e somente depois pertencia aos índios. Esta é a única interpretação que pode 
justificar a posição dos colonos peregrinos.  

Este continente da América esteve escondido para um propósito especial e não foi descoberto até o 
momento apropriado. O povo de Deus veio na hora designada. Eles vieram para moldar uma nova 
forma de vida. Seu principal parceiro era Deus. Em casa, ao cuidar de seus filhos, no cultivo, 
cozinhando ou construindo, eles permitiam Deus compartilhar seu trabalho. Deus era a única 
segurança que eles tinham. Um fazendeiro falava com seu filho ao trabalhar nos campos com ele. 
"Vamos cultivar este campo em nome de Deus". Sua vida cotidiana era vivida em nome de Deus.  

Após a primeira primavera visitá-los, eles limparam os campos, plantaram, cultivaram, e fizeram a 
colheita. E eles atribuíram toda a sua preciosa colheita à graça de Deus. Assim se originou a linda 
tradição da Ação de Graças. Seguindo ao próximo inverno severo, a primeira coisa que eles 
construíram foi uma igreja. À noite, pela manhã, no crepúsculo e no entardecer, eles oravam a Deus. 
Estou certo que eles oravam, "Deus, queremos construir para o Senhor um lugar que possa ser 
melhor do que o Velho Mundo. Queremos construir um lugar onde o Senhor possa residir e ser o 
mestre".  

E eles também tinham uma visão de futuro de que esta nação cristã faria mais bem para o resto do 
mundo do que qualquer outro país sobre a face da terra. Estou certo que depois da igreja, eles 
construíram uma escola. Eles queriam excelentes escolas para seus filhos, melhor do que qualquer 
escola existente no Velho Mundo. E suas casas vieram por último. Após eles construírem estas 
casas, eles as dedicaram para Deus. Esta é a história de seus pais peregrinos. Eu posso visualizar a 
antiga América como uma linda América, porque Deus estava habitando em todo lugar. Na escola, 
na igreja, na cozinha, na rua – em qualquer reunião ou mercado, Deus estava habitando.  

O nascimento da América 

Eu compreendo que na América vocês estão se aproximando do 200° aniversário de sua nação. Por 
isso vamos examinar o povo que conduziu o movimento de independência neste país em 1776. 
Aqueles lutadores pela independência eram traidores aos olhos da coroa britânica. Mas Deus pôde 
utilizar estes traidores como Seus instrumentos, como Seu povo, e através deles, Deus concebeu e 
edificou a melhor nação sobre a face da terra.  

George Washington, Chefe em Comando do Exército Continental, saboreou a amargura da derrota 
em muitas, muitas batalhas. Quando ele finalmente enfrentou o último inverno rigoroso no Vale 
Forge, ele estava sério. Estou certo que George Washington orou assim: "Deus, foi o Senhor que 
conduziu nosso povo para fora da Europa e nos trouxe para o Novo Mundo: O Senhor não quer que 
repitamos a cinza e sombria história da Europa. O Senhor nos libertou e nos deu liberdade. O 
Senhor não quer que vejamos os erros da Europa repetidos nesta terra. Deixe-me fazer um 
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juramento. Eu edificarei uma nação sob Deus". Assim, George Washington fez sua batalha a 
batalha de Deus, e por isso ao obter a vitória foi uma vitória de Deus.  

Eu sei que esta vitória e a independência da América vieram porque Deus aceitou a oração de 
George Washington, junto com a oração de muitos outros americanos. Deus sabia que Seus 
campeões trabalhariam por Sua nova nação. Mas George Washington não tinha nada com o que 
trabalhar, e o exército britânico tinham tudo – poder, autoridade, tradição e equipamentos. Eles 
eram orgulhosos de sua força militar. O Exército Continental Americano não tinha nenhuma 
munição e poucos soldados. George Washington finalmente tinha uma única arma: fé em Deus. Eu 
acredito que a posição de George Washington é paralela à posição de Davi na luta contra o gigante 
Golias. Davi venceu sua batalha em nome de Deus. Ambos pediram para Deus derrotar seus 
inimigos. Cada um deles colocou todo seu coração, todo seu ser, todo seu espírito de sacrifício na 
batalha, e venceram.  

Agora é um fato significante que por toda a história, o povo de Deus nunca pôde ser abençoado em 
sua própria terra natal. Deus os moveu de sua terra natal e os estabeleceu em um solo estrangeiro, e 
lá eles puderam se tornar o povo e a nação de Deus. De acordo com esse padrão, o povo americano 
viajou com fé a partir de sua terra natal, vieram através do oceano para o Novo Mundo, e aqui 
receberam a bênção de Deus. Deus tinha um plano definido para a América. Ele precisava ter esta 
nação próspera como uma nação sob Deus. Com Deus nada é impossível. Assim, fora da realidade 
da impossibilidade, a independência da América se tornou um fato, e sobre este fundamento, veio 
grande prosperidade.  

O exército britânico lutou por seu rei. Para eles, a coroa Britânica era suprema. O exército 
americano lutou por seu rei. Deus era seu único Rei, e somente Ele era supremo. O Novo Mundo foi 
pioneiro em nome de Deus. A América é chamada "a terra da oportunidade". Aqui está o solo no 
qual o povo encontrou oportunidade em Deus.  

A América como instrumento de Deus  

A tradição cristã é a mais linda coisa para os estrangeiros apreciarem quando vêm para este país. Eu 
aprendi que todos os dias seu Congresso é iniciado com oração. Seu presidente é empossado no 
cargo jurando com a mão sobre a Bíblia. Um dia eu visitei uma pequena sala de oração no edifício 
de seu Capitólio. Quando seus líderes têm importantes decisões para tomar, eles vêm para este local, 
se ajoelham humildemente diante de Deus e pedem Sua ajuda. Há um vitral em uma janela que 
descreve George Washington de joelhos em oração. Aqui eu vi a verdadeira grandeza da América. 
Desde os altos escalões do Congresso até aos rústicos costumes do interior, as evidências da 
dependência de Deus podem ser vistas em todo lugar na América. 

A este respeito, a América é uma nação sem igual. Até mesmo seu dinheiro, suas cédulas e moedas, 
são impressas com tão bela inscrição, "Em Deus Nós Confiamos". Nenhuma outra nação faz tal 
coisa. Então de quem é o dinheiro, é seu dinheiro? É dinheiro americano? Não, é dinheiro de Deus. 
Cada cédula e moeda dizem isso. Vocês são os guardiões, e Deus depositou Sua riqueza em suas 
mãos. Sim, esta nação não é a nação americana, é a nação de Deus. E tal nação existe para o mundo 
inteiro, não apenas pela própria América. Sim, a América foi formada como uma nova nação, uma 
nova nação cristã sob uma nova tradição. As correntes da velha tradição caíram longe da América. 
Vocês devem querer edificar uma nova nação sob Deus.  

O propósito de Deus é a salvação do mundo e de toda a humanidade. Portanto, hoje na América, 
vocês não devem pensar que possuem tal riqueza porque vocês são grandes por si mesmos. 
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Devemos humildemente compreender que a bênção de Deus veio para a América com o propósito 
de tornar possível para Deus utilizar esta nação como Seu instrumento na salvação do mundo. Se a 
América trair Deus, para onde Deus pode ir? Se a América rejeitar Deus, onde Deus pode ir para 
realizar Seu propósito? Vocês querem deixá-lo tentar ir para o mundo comunista? Para países 
subdesenvolvidos? Deus quer ter a América como Sua base, a América como Seu campeão. E a 
América começou no espírito sacrifical perseguindo o propósito de Deus. A América deve 
consumar sua história com o mesmo espírito sacrifical pelo propósito de Deus. Então a América 
permanecerá para sempre!  

Deixem-me comparar dois exemplos notáveis. O povo que veio para a América – para a América 
do Norte – veio em busca de Deus e de liberdade de adorar. O exclusivo motivo dos primeiros 
colonos era Deus. Quando eles vieram por Deus, eles não encontraram somente Deus, mas eles 
também encontraram liberdade e riqueza. Ao mesmo tempo muitos povos foram para a América do 
Sul. Seu exclusivo motivo era encontrar ouro. A América do Sul é uma terra fértil, não menos do 
que o continente Norte Americano. Mas quando a motivação colonial era ouro, eles não 
encontraram nem ouro, nem Deus, e nem liberdade. E os países da América do Sul permanecem 
como nações subdesenvolvidas.  

A América é o milagre da história moderna. Vocês edificaram a nação mais poderosa na história em 
um curto tempo. Este milagre foi possível somente porque vocês trabalharam duro? Certamente 
vocês trabalharam duro. Entretanto, trabalho duro não é explicação suficiente. Se Deus não tivesse 
sido o principal parceiro, a América de hoje não teria sido possível. Deus desempenhou um papel 
primordial na história americana, e isto Ele quer que a América saiba. 

O tempo chegou para o povo americano ser despertado. Por causa do nobre início deste país, Deus 
enviou Sua bênção e promessa. A devoção sacrifical de seus antepassados foi o fundamento para a 
bênção de Deus. Se vocês traírem seus antepassados, se vocês traírem Deus, há um único caminho 
para a América seguir. Será seguir para a destruição. Sendo que a América foi edificada nos pilares 
da fé em Deus, se Deus se mover para fora da vida americana, sua nação estará sem suporte. Seu 
declínio será rápido.  

Comunismo e o mundo livre  

Colhemos o que semeamos. Hoje o mundo está dividido em dois grandes campos e uma luta global 
está diante de nós. Porque este fenômeno ocorreu? A história foi semeada no tempo de Jesus. Jesus 
era a semente da história. Sua crucifixão foi o semear. Havia dois ladrões crucificados com Jesus, 
um ao seu lado direito, e um no seu lado esquerdo.  

Sendo que Jesus foi para o céu através da cruz, no tempo da colheita ele retornará através da cruz. 
As circunstâncias no tempo da crucifixão de Jesus formam o padrão que será repetido em escala 
global quando o tempo de seu retorno chegar. E esse tempo é agora.  

Hoje, estamos cientes de que o comunismo é um forte poder neste mundo. Os comunistas dizem, 
"Não há Deus". E o mundo democrático ou mundo livre diz, "Deus existe". Porque em política 
chamamos a facção democrática de "direita' e a facção comunista de "esquerda"? De onde veio esta 
terminologia? Há uma definitiva razão observando a partir da perspectiva histórica que estamos 
seguindo. Isto já estava determinado no tempo da crucifixão de Jesus. O ladrão crucificado ao lado 
direito de Jesus prefigurava o mundo democrático, e o ladrão crucificado no lado esquerdo de Jesus 
representava o mundo comunista.  
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O ladrão do lado esquerdo condenou Jesus mesmo na cruz, dizendo, "Não és tu o Cristo? Salva-te a 
ti mesmo e a nós!" (Lucas 23:39) Ele estava dizendo: Se você realmente fosse o Filho de Deus, 
desceria e salvaria a si mesmo e a mim. Jesus ficou em silêncio. Ele não respondeu este homem. 
Havia também um defensor de Jesus, o ladrão da direita. Ele disse para o ladrão da esquerda, "Nem 
ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça; porque 
recebemos o que os nossos feitos merecem; mas este nenhum mal fez". (Lucas 23:40-41) 

Que fé foi demonstrada por este homem no lado direito da cruz! Ele esqueceu sua própria morte e 
defendeu Jesus. Que ato nobre. E Jesus respondeu: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no 
paraíso". (Lucas 23:43)  

Neste momento a semente foi semeada pelo ladrão do lado esquerdo de que o mundo que nega a 
Deus viria existir – o mundo comunista de hoje. E a semente para a existência de um mundo 
temente a Deus foi semeada pelo ladrão do lado direito. O mundo livre está na posição do ladrão do 
lado direito. E a América é o centro dessas nações do mundo livre tementes a Deus. A América foi 
escolhida como a defensora de Deus onde quer que o comunismo diga ao mundo, "Não há Deus".  

É a posição da América dizer para os comunistas, "Sobre o que vocês estão falando? Deus existe. 
Deus reside exatamente aqui conosco". A América está assumindo esta posição? Não! A América 
de hoje está rapidamente se tornando autocentrada e distante de Deus. A América não parece se 
preocupar com o resto do mundo. Mas vocês devem dar a América para o resto mundo como um 
campeão para Deus. Quando a América ajudava os outros, enviando missionários e mais ajuda para 
os povos com fome, ela desfrutou sua idade dourada. A confrontação com o comunismo poderia ser 
feita de uma posição de força naquele momento. 

Mas hoje a América está se retraindo. Não é apenas fatalidade que grandes tragédias estão 
constantemente atingindo a América e o mundo, tais como o assassinato do Presidente Kennedy e a 
súbita morte do Secretário Geral Hammarskjold das Nações Unidas, ambos na mesma década. O 
espírito da América tem declinado desde então. A menos que esta nação e a liderança desta nação 
viva para a missão ordenada por Deus, muitas dificuldades a infestarão. Deus está começando a 
deixar a América. Esta é uma advertência de Deus.  

Advertência de Deus  

Em nosso tempo, todos os cristãos deveriam ser campeões mundiais, destinados a realizar por Deus 
o papel do ladrão do lado direito. Os cristãos devem se levantar e estarem dispostos a lutar pela 
salvação do mundo. Mas os cristãos de hoje estão ocupados aprimorando suas denominações 
separadas e buscando os interesses das igrejas. Devemos nos unir com a vinda do Senhor. O fim do 
mundo significa que o tempo da chegada do Senhor do Segundo Advento está próximo. Ele deve ter 
uma base em algum lugar, algum fundamento preparado sobre o qual ele possa começar a realizar 
sua missão. A América está destinada a ser essa base, mas a América está profundamente em 
dificuldades.  

Quando eu vim pela primeira vez para a América, eu fui para Nova York e fiquei na Quinta 
Avenida durante a hora do movimento. De repente lágrimas começaram a rolar por meu rosto. Eu 
olhei para o surpreendente Edifício do Empire State e o magnífico Trade Center – os edifícios mais 
altos do mundo. Mas eu me perguntei, "Deus reside nesses edifícios?"  

Nova York está se tornando cada vez mais uma cidade sem Deus. É uma cidade de crime. Tão bela 
cidade está agora se esmigalhando. Eu posso ver tanta imoralidade e quantos sinais da falta de Deus 
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nessa cidade. Foi chocante para meus olhos enquanto estava olhando durante a hora do movimento. 
Eu pude ver muitas coisas e cada uma delas é intolerável aos olhos de Deus.  

Eu perguntei para Deus, "Esse é o propósito para o qual o Senhor abençoou a América?" Eu sei que 
Deus quer ver Seu espírito prevalecer nesses grandes edifícios. Nesses belos automóveis, Ele quer 
ver jovens borbulhando com entusiasmo por Deus e amor pelos outros. O Edifício Empire State não 
é para glorificar a Deus; um automóvel 1973 não é para glorificar a Deus. Mesmo se você tem 
apenas uma pedra como seu altar, quando você coloca sua esperança e suas lágrimas a serviço de 
Deus, Deus está com você. Eu posso ver que realmente Deus está deixando a grande cidade de 
Nova York. Ao invés, Nova York está se tornando a cidade do mal.  

A América tem sido conhecida como a "panela de fundição" onde povos de todas as cores, credos e 
nacionalidades são fundidos em uma nova raça. A fim de fundir qualquer coisa, é necessário calor. 
Vocês sabem quem fornece calor para a América? Deus era esse calor. Sem Deus, vocês nunca 
poderão ter seu povo fundido como uma unidade.  

A América somente poderia alcançar a verdadeira fraternidade através do espírito cristão, mas 
quando vocês começam a perder este fundamento, a fibra moral da América se deteriorará. Hoje há 
muitos sinais do declínio da América. E quanto aos jovens da América? E quanto aos seus 
problemas com drogas e seus problemas com a delinqüência juvenil? E sobre o desarranjo de suas 
famílias? Eu ouvi que três em cada quatro casamentos na América termina em divórcio. O governo 
do estado da Califórnia está emitindo mais certificados de divórcio do que licenças de casamento.  

E quanto aos problemas raciais e o lidar com o comunismo? E quanto às crises econômicas? Porque 
todos estes problemas estão ocorrendo? Há sinais de que Deus está deixando a América por toda 
parte. Eu posso ler o sinal que diz, "Deus está agora deixando a América!" Se esta tendência 
continua, em pouco tempo Deus não estará mais com vocês. Deus está deixando os lares da 
América. Deus está deixando sua sociedade. Deus está deixando suas escolas. Deus está deixando 
suas igrejas. Deus está deixando a América. Há muitos sinais de ateísmo nesta nação uma vez 
centrada em Deus: Há muitas leis promulgadas que somente uma nação sem Deus poderia aceitar. 
Houve um tempo quando orar era uma dieta diária da América. Hoje você não ouve orações nas 
escolas americanas há muito tempo.  

Uma nova revolução espiritual  

Vocês podem querer perguntar, "Quem é você para dizer estas coisas para o povo americano"? 
Então por favor, levantem a mão se qualquer um de vocês pode assumir responsabilidade por este 
país. Pelos últimos 10 anos as igrejas americanas estão declinando seu espírito; as igrejas 
americanas estão se tornando lares de cidadãos idosos. O futuro da América depende dos jovens, e 
as igrejas estão falhando em inspirar a juventude americana. Necessitamos de uma revolução 
espiritual na América. Uma revolução do coração deve começar na América. O individualismo deve 
estar atado em uma ideologia centrada em Deus. Quem fará isto? Quem ascenderá os corações da 
juventude americana? O presidente fará isto? Os ricos homens de negócios farão isto? As igrejas 
americanas farão isto? 

Eu sei que Deus me enviou aqui para a América. Eu não vim aqui para uma vida de luxo na 
América. Nada disso! Eu vim para a América não por meus propósitos, mas porque Deus me enviou. 
Por 6.000 anos Deus esteve trabalhando para construir esta nação. O futuro do mundo inteiro 
depende da América. Deus tem um grande pilar na América. Alguém deve vir e evitar que Deus 
deixe a América.  
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Meus seguidores na Coréia se despediram de mim em lágrimas. Eu sei que ainda há muitas coisas 
para fazer na Coréia. Mas trabalhando somente na Coréia a salvação mundial demoraria. A América 
deve ser a campeã de Deus. Eu sei claramente que a vontade de Deus está centrada na América. Eu 
vim da Coréia, desisti de meu ambiente na Coréia, tal como muitos povos fizeram na história da 
providência de Deus. Eu não venho para este país para fazer dinheiro. Quando eu vim para a 
América, eu comprometi minha sorte, minha família, e toda minha vida com a América. Eu vim 
para um novo país onde posso servir a vontade de Deus.  

Devemos ser humildes. Devemos iniciar a partir deste momento o maior movimento sobre a terra, o 
movimento para trazer Deus de volta ao lar. Todo seu orgulho, sua riqueza, seus carros e suas 
grandes cidades são como pó sem Deus. Devemos trazer Deus de volta ao lar. Em seus lares, suas 
igrejas, suas escolas e sua vida nacional, nosso trabalho pelo propósito de Deus deve começar. 
Vamos trazer Deus de volta, e façamos a presença de Deus na América uma realidade viva.  

Eu iniciei um movimento jovem que é provavelmente o único deste tipo na história dos Estados 
Unidos. Este é um novo movimento peregrino. Parece estranho que um homem da Coréia esteja 
iniciando um movimento jovem americano por Deus? Quando você tem um membro de sua família 
doente, um médico vem de fora de sua casa. Quando sua casa está em fogo, os bombeiros vêm de 
fora. Deus tem uma estranha forma de realizar Seu propósito. Se não há alguém na América que 
satisfaça suas necessidades, não há razão pela qual alguém de fora não possa realizar esse papel. A 
América pertence àqueles que mais a amam.  

A qualidade da fé  

Os simples números da população cristã na América não são impressionantes. Vocês não podem 
impressionar Deus com números, mas apenas com fervorosa fé. O padrão é a qualidade da fé de 
Abraão. Quantos cristãos na América estão realmente clamando com fervor por Deus? Quantos 
cristãos americanos sentem que o trabalho de Deus é seu próprio trabalho? Quantas pessoas 
colocam Deus em primeiro lugar? Quantos estão prontos para morrer por Deus?  

Vocês devem começar, e começar agora. Mesmo sob perseguição, vocês devem começar. Devem se 
doar para o propósito de Deus e trazer Deus de volta ao lar. Devemos ter nossas igrejas preenchidas 
com ardente fé; devemos criar novos lares onde nossas famílias possam realmente ser felizes, e 
finalmente devemos criar uma nova sociedade, uma nação espiritual onde Deus possa habitar. A 
América deve ir além da América! Esta é a única forma para este país sobreviver. Eu conheço isto 
claramente: Esta é a vontade de Deus. Portanto, eu tive que vir para a América, onde me tornei uma 
voz clamando no deserto do século 20.  

Nas últimas semanas, e em particular nos últimos dias, nossos membros da Igreja de Unificação 
estão encontrando cada um de vocês – e não apenas uma vez, duas vezes ou três vezes. Estou certo 
de que vocês estão quase cansados deles. Mas se coloquem nas posições destes jovens. Porque eles 
estão fazendo isto? Isto traz qualquer lucro financeiro para eles? Oitenta e cinco por cento dos 
jovens em nosso movimento são estudantes graduados. Eles são capazes de ganhar dezenas de 
milhares de dólares por ano, mas ao invés, eles estão nas ruas pedindo para que vocês venham para 
estas conferências. Seus corações estão compassivos. Eles têm um propósito: Eles querem salvar a 
América. Eles querem trazer Deus de volta para a América e eles sabem que servindo o mundo 
podem salvar a América.  

Estes jovens estão aqui para reacender o espírito da América. A América tem uma grande tradição. 
Todos vocês devem reavivá-la. Necessitamos um novo movimento de peregrinos com uma nova 
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visão. Isto é inevitável, porque Deus não deixa alternativa para a América. Vocês não têm nenhuma 
outra direção para a qual seguir. O novo movimento peregrino vem, não somente para a América, 
mas para o mundo. Em outras palavras, o movimento para a salvação do mundo deve começar neste 
país. A América é a base e quando a América realiza sua missão, vocês serão eternamente 
abençoados.  

Esta é a esperança de Deus para a América. Esta é a ardente esperança de Deus para vocês. Eu 
mesmo fiz um compromisso com nossos jovens da América que lutaremos em parceira com Deus 
por esta grande cruzada. Eu quero que vocês se unam com estes jovens. Eu quero que vocês apóiem 
estes jovens.  

Não há nenhum lugar para ir. Quando você trouxer Deus de volta para seu lar, seu lar estará seguro. 
Seus problemas de delinqüência juvenil serão resolvidos. Não há nenhuma boa resposta para o 
problema racial à exceção de Deus. O comunismo não será nenhuma ameaça quando Deus se faz 
presente. Deus aumentará sua riqueza. Este é a única forma para a América ser salva.  

Este é meu profundo desejo, do fundo de meu coração, que a América veja o glorioso dia da 
renovação. E por esta razão eu venho falar a vocês com esperança pela América.  

Eu realmente apreciei, particularmente esta noite, todos vocês que vieram e ouviram tão 
atentamente. Que Deus possa abençoar seu lar, e abençoar seu trabalho.  
Muito obrigado. 
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Capítulo 15  
O Futuro do Cristianismo  
28 de outubro de 1973 -- Nova Orleans, Louisiana  

Senhoras e senhores, muito obrigado por terem vindo esta noite. Meu tópico hoje é, "O futuro do 
cristianismo".  

Esta noite eu falarei sobre algumas novas revelações de Deus que são vitais para o entendimento de 
todos os cristãos. Eu também mencionarei com freqüência o povo escolhido de Israel. Estou certo 
de que há muitos cristãos e judeus na platéia. Eu amo afetuosamente todos os irmãos e irmãs 
cristãos, e tenho alta estima pelo povo judeu. Eu imploro a vocês que entendam antes que o que irei 
dizer, de nenhuma forma reflete meus sentimentos pessoais. Eu estou apenas servindo como 
testemunha da verdade.  

Às vezes testemunhar a verdade é uma tarefa dolorosa. Contudo é uma missão que eu devo cumprir. 
O conteúdo de minha mensagem esta noite pode ser contrário ao seu entendimento prévio. Algumas 
coisas poderão ser muito inovadoras para vocês. Eu gostaria de pedir-lhes que pensem seriamente 
sobre o que ouvirem.  

A menos que eu tivesse alguma coisa nova para revelar, não viria aqui para falar para vocês. Porque 
eu deveria vir aqui apenas para repetir as coisas que vocês já sabem? Eu gostaria que vocês e eu 
utilizássemos este tempo juntos abrindo a mente para que o espírito de Deus possa falar aos nossos 
corações. Jesus ensinou em seu Sermão da Montanha:  

Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os 
mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque 
eles serão fartos. (Mateus 5:3,5,6)  

Esta noite eu humildemente peço que vocês sejam humildes de espírito. Peço-lhes para se tornarem 
mansos, e peço-lhes para se tornarem aqueles que têm fome e sede de justiça. Então veremos o 
Reino do Céu, e seremos todos satisfeitos. Comecemos agora. 

Os cristãos, e o próprio cristianismo, têm uma última fronteira a cruzar. A profecia bíblica afirma 
que os cristãos devem atravessar o fim do mundo e enfrentar o julgamento de fogo no grande e 
terrível dia do Senhor. A Bíblia diz que veremos muitos fenômenos extraordinários, no céu e na 
terra, enquanto o fim se aproxima.  

Quando Jesus prometeu sua Segunda Vinda, ele ostentava um sentimento de iminência. Desde o dia 
em que Jesus Cristo ascendeu ao céu, os cristãos têm esperado o seu retorno à terra. Pelos últimos 
2.000 anos de história, tem sido a esperança de cada cristão ver o retorno de Cristo. Mas este 
extraordinário evento nunca ocorreu. Muitas pessoas cansaram de esperar. Finalmente algumas 
pessoas decidiram que esta Segunda Vinda não ocorreria literalmente. Eles pensaram, "Este é 
apenas um dos métodos de Deus para nos manter alertas".  

Esta noite devemos esclarecer o significado do fim do mundo como a Bíblia o profetizou. Devemos 
também saber como o Senhor reaparecerá quando ele vier no cumprimento do tempo.  

Devemos antes de tudo entender que Deus não criou o mundo para acabar. Ele sempre pretendeu 
que o mundo do bem existisse para sempre. O Deus que não cria para a eternidade não pode ser um 
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Deus Todo-Poderoso. Entretanto, o mundo atual deve acabar por causa da queda que deu início à 
história do mal. O fim do mundo é necessário porque não alcançamos o mundo do bem pretendido 
por Deus. Ao invés de nos tornarmos filhos do bem, na realidade nos tornamos criaturas do mal.  

A direção errada da história  

Adão e Eva caíram no Jardim do Éden. Eles não estavam naquele tempo em uma posição de terem 
um claro entendimento da vontade de Deus. Eles entraram em um estado de confusão e fizeram a 
escolha errada. Eles foram confrontados, ou com a obediência para com Deus, através da qual 
teriam trazido o mundo do bem, ou com a obediência para com Satanás, através da qual de fato 
trouxe sua queda. Entre duas claras escolhas, Adão e Eva fizeram a errada. Eles trouxeram o mal 
para este mundo. A intenção original de Deus era criar Seu mundo ideal – um mundo bom e 
próspero que Ele determinou para durar pela eternidade. Mas o homem caiu, o mundo do bem de 
Deus acabou abruptamente, e a história humana iniciou na direção errada.  

A história da humanidade é portanto, a história do mal. Deus semeou semente boa, e Ele pretendia 
fazer uma boa colheita. Mas Satanás roubou Sua colheita antes que ela estivesse madura e fez uma 
colheita do mal. A história humana é uma colheita de ervas daninhas.  

Então, o que significa o fim do mundo? Somente o que acabará? O mal acabará. Deus colocará um 
fim em todo mal. A partir do novo início de Deus virá uma nova oportunidade para o homem. E o 
bem original pretendido por Deus poderá se fazer uma realidade.  

No Jardim do Éden o homem caiu ao invés de desenvolver sua bondade. O homem foi subjugado 
por Satanás e se tornou o filho do pecado. Por isso a Bíblia diz:  

'Vós tendes por pai o Diabo. . .' (João 8:44)  

Se a queda do homem não tivesse ocorrido, então o verdadeiro regente seria Deus. Mas hoje Ele 
não é o rei deste universo, porque Satanás está sentado no trono de Deus. Deus deve remover todos 
os resultados da queda do homem antes que Ele possa verdadeiramente reinar sobre o mundo.  

Agora eu darei a vocês claramente a definição do fim do mundo. O fim do mundo é o momento na 
história quando Deus acaba com o mal e inicia Sua nova Era. É o tempo de cruzar a intersecção 
entre a velha história do mal e a nova história do bem.  

À luz desta nova definição, porque a Bíblia prediz extraordinários fenômenos celestes como sinais 
do fim do mundo? As coisas preditas realmente ocorrerão? A Bíblia diz:  

'Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz; as estrelas 
cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados'. (Mateus 24:29)  

O que isto significa? O que devemos esperar? 

Primeiro de tudo, fiquem sossegados, pois estas coisas não acontecerão literalmente. Deus não 
destruirá nada no universo. Deus freqüentemente expressa Sua verdade em símbolos e parábolas, e 
estas afirmações bíblicas serão cumpridas simbolicamente. Na seqüência, Deus não tem nenhum 
motivo para destruir o universo. Não foi o universo, mas o homem que cometeu pecado. Somente o 
homem se desviou do plano original da criação de Deus. Porque Deus deveria destruir os animais, 
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ou as plantas, ou qualquer coisa na criação a qual cumpriu Seu propósito como Ele pretendia? Deus 
não destruiria essas coisas inocentes.  

A Bíblia diz,  

'Uma geração vai-se, e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre'. (Ecl. 1:4)  

Mas no Apocalipse lemos:  

'E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já 
não existe. . .' (Apoc. 21:1)  

Esse novo céu e nova terra se referem à vinda de uma nova história de Deus, um tempo de novo 
domínio. Após comprar uma casa, você se mudará com sua família e posses? Então você dirá que 
tem um novo lar, e você será o novo mestre da casa. Da mesma forma, quando homens de Deus 
ocupam este universo, ele se tornará um novo céu e uma nova terra.  

Sabemos que quando termina o inverno, começa a primavera. Mas podemos precisamente dizer em 
que ponto começa a primavera? Quem pode definir o exato momento da transição? Você não pode 
saber porque a passagem de uma estação para outra ocorre imperceptivelmente, silenciosamente. O 
fim do inverno é semelhante ao início da primavera, por isso não há momento discernível de 
transição.  

Em que momento o velho dia termina e um novo dia começa? Embora a mudança ocorra na 
escuridão, não há dúvida que passamos de um dia para o próximo. A mudança é imperceptível, mas 
também inevitável e irrevogável. Embora três bilhões de pessoas vivam na terra, nenhuma entre elas 
pode apontar o exato momento quando o velho dia passa e o novo dia começa. Por isso entendemos 
que a partir do ponto de vista humano não podemos sempre saber o exato momento que as coisas 
ocorrem. Mas Deus sabe quando o inverno passa para a primavera, e Deus sabe quando a noite abre 
o dia. E Deus pode apontar com exatidão a transição da nova história.  

Nosso passo para a nova história é como um glorioso amanhecer emergindo da escuridão da noite. 
O ponto de cruzamento entre bem e mal não é óbvio. Você não notará quando ele ocorre, mas ele 
definitivamente ocorrerá, tão certo quanto o fato de que o sol se levantará amanhã.  

Servos e profetas de Deus 

Então como podemos saber quando o fim está se aproximando? Deus não ocultará este momento do 
homem; Ele não traz repentinamente julgamento para o mundo sem advertência. Deus anunciará a 
vinda do grande e terrível dia através de seus profetas. Amós 3:7 diz,  

'Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, 
os profetas'.  

Deus escolhe Seu instrumento e através dele, Deus anuncia Seus planos. Este tem sido o caso 
através de toda história da Bíblia.  

A pessoa a ser escolhida como profeta de Deus deve ser uma das pessoas vivendo em nosso mundo 
mal. Mas ele deve ser um homem de fé que pode demonstrar que é merecedor de ser utilizado por 
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Deus. Ele deve demonstrar fé absoluta. Para fazer isto, ele deve desistir de todo sucesso mundano e 
completamente se separar deste mundo mal. Ele deve se purificar cortando todos os elos com o mal. 
Ele não será popular no mundo mal. Deus é absolutamente bom, portanto, exatamente o oposto do 
mal. Esse é o motivo pelo qual o mal sempre persegue um homem de Deus.  

Noé foi tal homem escolhido por Deus e desprezado pelo mundo mal. Deus instruiu Noé a construir 
um barco. Ele enviou Noé para o alto de uma montanha ao invés de para baixo na beira de um rio 
ou na beira do mar. O comando de Deus era tão ridículo aos olhos do mundo mal que muitas 
pessoas riram de Noé. Ele foi ridicularizado, não porque as pessoas pensavam sobre ele como um 
homem particularmente engraçado, mas porque ele seguiu fielmente as instruções de Deus. Os 
olhos do mundo não puderam entender o modo de Deus. Desta maneira, com tais instruções 
improváveis, Deus poderia testar a fé do homem que Ele escolheu como Seu campeão. Isto é o que 
ocorreu no tempo de Noé.  

E no tempo de Abraão não foi diferente. Deus chamou Abraão, o filho de um fabricante de ídolos, e 
ordenou a ele, "Deixe sua casa imediatamente!" Deus não permite qualquer acordo. Deus assume a 
posição onde o mal pode ser totalmente negado. De nenhuma outra maneira o bem pode começar.  

Deus tem dito que Ele iniciará uma nova história, na qual nenhum elemento do mal permanecerá. 
Deus demanda completa resposta do homem. Aqueles que seguem a direção de Deus devem 
começar a partir da negação absoluta do mundo mal. Esse é o motivo pelo qual Jesus Cristo ensinou:  

'Quem achar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim achá-la-á'. (Mateus 
10:39)  

Ele também disse,  

'. . .assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa'. (Mateus 10:36)  

Vocês podem perguntar, que tipo de mensagem é esta? Este é o modo de Deus, para escolher Seu 
próprio povo e colocá-los em uma posição onde eles serão rejeitados pelo mal. Do contrário, Seu 
campeão, não pode fazer nenhum bem para Deus. Então, a partir do ponto de vista do padrão de 
Deus, os cristãos modernos estão tendo um tempo muito fácil. Isto é muito estranho, porque não há 
caminho fácil indicado nos ensinamentos cristãos. Eu imagino quantos cristãos são realmente sérios 
ao seguir o caminho de Deus. A demanda de Deus é absoluta. Ela não permite nenhum modelo 
mediano.  

Então como podemos conhecer claramente o caminho de Deus? Examinemos a história da 
providência de Deus. Hoje estamos antecipando o fim do mundo. Deus tem feito tentativas prévias 
para finalizar o mundo. Por exemplo, o tempo de Noé: Essa foi uma das intersecções da história, 
quando Deus queria por um fim no mal e começar o mundo de bondade. Noé era a figura central 
escolhida na providência de Deus. Para entender melhor a missão de Noé e o significado do fim do 
mundo, devemos conhecer mais plenamente como começou a história má.  

No Jardim do Éden, Deus deu um mandamento para Adão e Eva. Esse mandamento era a palavra de 
Deus. Então Satanás se aproximou e os tentou com uma mentira. E essa mentira era palavra do mal. 
Adão e Eva estavam em uma posição de escolher entre as duas palavras: a verdade estava de um 
lado, e uma mentira estava do outro lado. Eles escolheram a mentira.  
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Porque este foi o processo da queda do homem, no fim do mundo Deus dará a verdade para a 
humanidade. As palavras de Deus virão através de Seu profeta. Quando o homem aceita as palavras 
de Deus, ele então passará da morte para a vida, porque a verdade traz vida. O homem morreu em 
uma mentira, e pela verdade ele será renascido.  

O julgamento das palavras 

Portanto, o julgamento vem pelas palavras. Estas palavras de julgamento de Deus serão reveladas 
por Seus profetas escolhidos. Este é o processo do fim do mundo. Aqueles que obedecem e ouvem a 
nova palavra da verdade terão vida. Aqueles que negam a palavra continuarão vivendo em morte.  

Deus escolheu Noé para anunciar a palavra. A declaração de Noé era, "O dilúvio está vindo. A 
salvação é a arca". As pessoas poderiam ter se salvado ouvindo as palavras de Noé. Entretanto, as 
pessoas trataram Noé como se ele fosse um homem louco, e eles pereceram – porque eles se 
opuseram à palavra de Deus. De acordo com a Bíblia, somente as oito pessoas da família direta de 
Noé se tornaram passageiros na arca. Apenas estas oito pessoas acreditaram, e somente estas oito 
pessoas foram salvas.  

Deus também disse para Noé,  

'O fim de toda carne é chegado perante mim; porque a terra está cheia da violência dos homens; eis 
que os destruirei juntamente com a terra'. (Gen. 6:13)  

Isto realmente ocorreu? Sabemos que as pessoas más pereceram, mas o mundo físico foi demolido 
no processo? Não. Esta passagem não foi cumprida literalmente, e Deus não destruiu a terra. Deus 
erradicou as más pessoas e destruiu a má soberania, deixando apenas as boas pessoas da família de 
Noé. Este foi o modo de Deus para começar a restaurar o mundo original de bondade através de 
Noé.  

Se Deus tivesse completamente consumado Sua restauração nesse tempo, então nunca mais 
teríamos ouvido sobre o fim do mundo. Uma vez que o mundo perfeito de bondade é realizado, 
nenhum outro fim do mundo é necessário. Nada teria então interferido na regência eterna do 
perfeito Reino de Deus.  

Mas o fato de estarmos aguardando o fim do mundo atualmente é prova de que Deus não obteve 
sucesso no tempo de Noé. O que ocorreu a Noé após o dilúvio deveria ser completamente explicado, 
mas eu não posso despender muito tempo nesse assunto esta noite. Para encurtar esta estória, mais 
uma vez o pecado se alojou na família de Noé através de seu filho, Cam. O julgamento de Deus 
pelo dilúvio foi assim anulado, e a má história humana continuou até o tempo de Jesus Cristo.  

Com a vinda de Cristo, Deus tentou novamente fazer o fim do mundo. Jesus veio para iniciar o 
novo Reino do Céu na terra. Assim, as primeiras palavras que Jesus falou eram, "Arrependam-se, 
pois o Reino do Céu está próximo". Realmente, o tempo do ministério de Jesus Cristo era o fim do 
mundo. Esse grande e terrível dia foi profetizado por Malaquias, cerca de 400 anos antes do 
nascimento de Jesus:  

Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha; todos os soberbos, e todos os que cometem 
impiedade, serão como restolho; e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de 
sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo! (Mal. 4:1)  
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O julgamento de Jesus Cristo foi feito literalmente por fogo? O dia no tempo de Jesus quando todas 
as coisas se tornaram cinzas veio literalmente? Não, sabemos que isto não ocorreu. Sendo que estas 
coisas profetizadas não ocorreram literalmente naquele tempo, algumas pessoas dizem que tais 
profecias se referem ao tempo do Segundo Advento. Mas este não pode ser o caso.  

João Batista veio ao mundo como o último profeta; Jesus disse:  

'. . . Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João . . . ' (Mateus 11:13)  

A vinda de João Batista deveria ter posto um fim às profecias e à Lei Mosaica. Isto é o que Jesus 
disse que ocorreria. O propósito de todas as profecias antes de Jesus era preparar para a sua vinda, e 
indicar o que deveria ser cumprido no tempo de sua vinda. Estas profecias não eram para o tempo 
do Senhor do Segundo Advento. Deus enviou Seu filho Jesus ao mundo, pretendendo cumprir 
completamente a salvação a ser realizada. A Segunda Vinda só se tornou necessária por causa da 
falha no cumprimento no tempo da primeira vinda.  

Porque então o tempo de Jesus era o fim do tempo? Já sabemos a resposta. É porque Jesus veio para 
acabar com a má soberania e na seqüência trazer a boa soberania de Deus sobre a terra. Este foi o 
fim da idade do Velho Testamento e o início da idade do Novo Testamento. Jesus trouxe as palavras 
da nova verdade.  

Como as pessoas receberam o evangelho que ele trouxe? Os líderes judeus acusaram Jesus e o 
crucificaram. Eles estavam aprisionados às letras do Velho Testamento e não puderam perceber a 
presença do espírito de Deus na nova verdade. É irônico que Jesus caiu vitimado pelas muitas 
profecias que testificavam sobre ele como o filho de Deus. Pelas letras da Lei Mosaica ele foi 
julgado como um criminoso. Cegamente as pessoas o pregaram na cruz.  

No tempo de Jesus muitas pessoas instruídas, muitos líderes de igrejas, e muitas pessoas 
proeminentes na sociedade que eram bem versadas na Lei e nos profetas estavam esperando por um 
Messias. Quão felizes eles teriam ficado quando seu Messias tivesse recitado exatamente o Velho 
Testamento, sílaba por sílaba e palavra por palavra! Mas Jesus não veio para repetir a Lei Mosaica. 
Ele veio para anunciar uma nova lei de Deus. As pessoas não entenderam todo esse ponto. E Jesus 
foi acusado. O povo de Israel dizia sobre ele,  

'Não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia; e porque, sendo tu 
homem, te fazes Deus'. (João 10:33)  

A Bíblia afirma: "'Então o injuriaram, (um dos discípulos de Jesus) e disseram,  

'Discípulo dele és tu; nós porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés; 
mas quanto a este, não sabemos donde é'. (João 9:28-29)  

Essa era a maneira como eles viam Jesus. Aquelas pessoas que diligentemente obedeceram à letra 
da Lei Mosaica desobedeceram Jesus Cristo. O mais devoto e fervoroso judeu foi o primeiro a ser 
julgado por Jesus.  

Agora, neste momento eu gostaria de esclarecer o significado do "julgamento por fogo".  

Lemos no Novo Testamento:  
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. . . os céus, em fogo se dissolverão, e os elementos, ardendo, se fundirão! (II Pedro 3:12)  

Como esta fantástica profecia pode se tornar realidade? Isto ocorrerá literalmente? Não. A 
afirmação tem um significado simbólico. Deus não destruiria Sua terra, Suas estrelas, e toda a 
criação sem realizar Seu ideal na terra. Se ele fizesse isso, então Deus se tornaria o Deus de fracasso. 
E quem seria Seu conquistador? Este seria Satanás. Isto nunca pode acontecer com Deus. 

Até mesmo em nosso nível humano, uma vez que nos determinamos a fazer algo, focamos em sua 
conclusão. Quanto mais Deus Todo-Poderoso na realização de Sua vontade. Quando Deus fala de 
julgamento por fogo na Bíblia, Ele não quer dizer que trará julgamento por chamas. O significado 
disto é simbólico.  

Agora consideremos outra passagem bíblica que fala de fogo. Jesus afirmou,  

'Vim lançar fogo à terra; e que mais quero, se já está aceso!' (Lucas 12:49)  

Jesus não lançou fogo literal? É claro que não.  

O fogo na Bíblia é simbólico. Ele representa a palavra de Deus. Este é o motivo pelo qual Tiago 3:6 
afirma,  

". . . A língua é um fogo . . . “ 

A língua fala a palavra, e a palavra vem a partir de Deus. O próprio Jesus disse,  

'Quem me rejeita, e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue; a palavra que tenho 
pregado, essa o julgará no último dia'. (João 12:48)  

Na sociedade contemporânea, a palavra do tribunal executa julgamento. A palavra é a lei. Neste 
universo, Deus está na posição de juiz. Jesus veio como o advogado com autoridade para se opor a 
Satanás, o promotor da humanidade. Satanás acusa o homem com suas palavras, mas estas são 
falsas palavras. Jesus defende a causa dos fiéis, e seu padrão é a palavra da verdade. Deus pronuncia 
a sentença: Seu amor é o padrão, e o amor é Sua palavra. Não há diferença entre o tribunal 
mundano e o tribunal celeste, ambos conduzem seus processos pelas palavras, não por fogo.  

Assim o mundo não será queimado por fogo quando for julgado. A Bíblia afirma,  

"E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará como o sopro de sua boca. . ." (II 
Tess. 2:8)  

A palavra de Deus é o sopro de Sua boca. Jesus veio para matar o ímpio pela palavra de Deus,  

". . .e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio". (Is. 11:4) 

O que é então, "a vara de sua boca"? Assumimos este símbolo como significando sua língua – 
através da qual ele fala a palavra de Deus.  

Assim resolvemos completamente este ponto. Observem o que Jesus estava instruindo para as 
pessoas: "Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me 
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enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida". (João 5:24) Os 
homens passam da morte para a vida pelas palavras da verdade. Deus não lhes enviará o Messias 
para queimá-los. Ele não lhes enviará o Messias para lançar fogo em suas casas ou destruir sua 
sociedade. Mas se rejeitarmos a palavra de Deus falada pelo Senhor, não teremos outra escolha a 
não ser estarmos condenados pelo julgamento. Esse é o significado desta simbologia.  

No início Deus criou o homem e o universo por Sua palavra-Logos. O homem negou a palavra de 
Deus e caiu. A morte espiritual reinou desde então. Através de Sua palavra de salvação, Deus tem 
estado recriando o homem. O homem caiu pela desobediência da palavra de Deus, e o homem será 
recriado pela obediência da mesma palavra de Deus. A palavra de Deus é dada pelo Senhor. Aceitar 
a palavra traz da morte para a vida. Tal morte é o inferno no qual vivemos. Assim, a palavra de 
Deus é o juízo, e trará sobre você um efeito mais profundo do que as mais ardentes chamas de fogo. 

Se Israel tivesse aceitado Jesus  

Neste momento, podemos examinar outro ponto importante. O que teria ocorrido se o povo de 
Israel tivesse de todo coração aceitado Jesus Cristo? Imaginem a nação de Israel unida com Jesus. O 
que isto teria significado? Primeiro de tudo, Jesus não teria sido assassinado. O povo teria 
glorificado Jesus como o Senhor vivo. Eles teriam então marchado para Roma com o Cristo vivo 
como o Chefe em comando, e Roma teria se rendido ao Filho de Deus em seu próprio tempo de 
vida. Mas na triste realidade da história, levou quatro séculos para um punhado de discípulos de 
Jesus conquistar Roma. Jesus nunca conquistou o povo escolhido de Israel, e nunca obteve o apoio 
necessário deles. Ele veio para erigir o Reino de Deus na terra, mas ao invés, ele teve que advertir 
seus discípulos para manterem sua identidade em segredo porque o povo não aceitava sua 
legitimidade como o Messias, e portanto, faltou-lhe o poder para ser o rei dos reis.  

Hoje temos muito para aprender e não devemos acreditar cegamente. Devemos conhecer a verdade 
oculta por trás da Bíblia. Jesus foi crucificado, não por sua própria vontade, mas pela vontade dos 
outros. A rejeição pelo povo escolhido de Israel assassinou Jesus Cristo.  

Exatamente agora estou fazendo uma declaração corajosa. Jesus não veio para morrer. Jesus Cristo 
foi assassinado. Deixe-me repetir: Jesus Cristo foi assassinado, e seu próprio povo o assassinou, 
embora o governador romano Pilatos quisesse libertar Jesus. Ele não encontrou qualquer falta em 
Jesus. Mas o próprio povo de Cristo o rejeitou e forçou Pilatos a libertar Barrabás. Que pena! Que 
tragédia!  

Estas novidades podem estar chocando e espantando vocês, mas se estão apenas surpresos, então eu 
falhei em meu propósito. Estou revelando estas coisas por causa de minha tarefa de testemunhar a 
verdade.  

Foram o povo escolhido de Israel, os chefes dos sacerdotes, os anciões, os escribas, e os fiéis, que 
gritaram no tribunal de Pilatos. "Crucifica-o!" São Paulo disse,  

"a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu; porque se a tivessem compreendido, não 
teriam crucificado o Senhor da glória". (I Cor 2:8)  

O povo que viveu no tempo de Jesus cometeu um terrível erro. Mas vocês acham que eles eram 
mais ignorantes ou menos cientes do que somos hoje? Não, não mesmo. Eles conheciam o Velho 
Testamento palavra por palavra e tinham memorizado a Lei Mosaica. Baseado em seu entendimento, 
Jesus não possuía as qualificações para ser o Messias.  
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O povo judeu estava em uma posição muito difícil. Se eles quisessem acreditar na Lei e nos profetas, 
teriam que abandonar a Lei de Moisés como a entendiam. Quatro mil anos de tradição estavam 
baseados no Velho Testamento. Era muito, muito difícil para o povo apenas despertar em certa 
manhã, e lançarem fora a Lei, e aceitarem totalmente Jesus Cristo como o Filho de Deus. Porque o 
povo tinha seus olhos voltados apenas para a letra da Lei, o espírito da Lei simplesmente passou 
desapercebido.  

Vamos observar o Velho Testamento e examinar a profecia de Malaquias:  

'. . . Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor; e ele 
converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais;. . .' (Mal. 4:5-6)  

O povo de Israel conhecia claramente a promessa de Deus. Eles a sabiam de cor. E eles esperavam a 
vinda de Elias antes que o Messias aparecesse. Quando o Messias veio, eles naturalmente 
perguntaram, "Onde está Elias?"  

Elias foi um profeta que executou obras milagrosas cerca de 900 anos antes de Cristo. E está escrito 
que ele ascendeu ao céu em uma carruagem de fogo. Sendo que Elias ascendeu ao céu, ele era 
esperado retornando do céu. Tal milagre ocorreu antes da vinda de Jesus? O povo ouviu qualquer 
notícia sobre a chegada de Elias? Não, eles não ouviram. Mas o que eles ouviram um dia foi a voz 
de Jesus Cristo declarando, "Eu sou o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus". E Jesus não falou 
timidamente, mas com autoridade e poder. Tal homem não poderia ser ignorado.  

A questão de Elias 

Isto se apresentou como um grande dilema para o povo de Israel. Eles imediatamente perguntaram, 
"Se este Jesus é o Messias, então onde estava Elias?" Eles ansiosamente esperavam o Messias nesse 
tempo, assim eles estavam também esperando por Elias. Eles acreditavam que ele viria direto do 
céu, e o Messias viria logo após, de maneira semelhante.  

Por isso, quando Jesus se proclamou como o Filho de Deus, o povo judeu ficou confuso. Se não 
havia vindo nenhum Elias, então não poderia haver nenhum Messias. E ninguém havia dito a eles 
que Elias havia chegado. Os discípulos de Jesus também estavam confusos. Quando eles foram 
pregar o evangelho, o povo persistentemente negava que Jesus poderia ser o Filho de Deus, porque 
os discípulos eram incapazes de provar que Elias havia chegado. Eles se confrontavam com este 
problema em todo lugar que iam.  

Os discípulos de Jesus não eram instruídos no Velho Testamento. Muitas pessoas instruídas os 
reprovavam quando saiam para pregar, perguntando, "Vocês não conhecem o Velho Testamento? 
Vocês não conhecem a Lei Mosaica?" Os discípulos ficavam envergonhados quando eram atacados 
com os versículos da Lei e dos profetas. Um dia eles voltaram para Jesus e fizeram a seguinte 
pergunta para ele:  

'. . . Por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu ele: Na 
verdade Elias havia de vir e restaurar todas as coisas; digo-vos, porém, que Elias já veio, e não o 
reconheceram; mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do homem há de 
padecer às mãos deles. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João, o Batista'. 
(Mateus 17:10-13)  

De acordo com Jesus, João Batista era Elias.  
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Esta era a verdade. Devemos determinar a verdade de acordo com as palavras de Jesus Cristo. Mas 
os discípulos de Jesus não puderam convencer os anciões, os chefes dos sacerdotes e os escribas 
sobre este fato. Para esses homens, a idéia era simplesmente ridícula. A única autoridade que apoiou 
tal noção foi a palavra de Jesus de Nazaré. Esse é o motivo pelo qual o testemunho de João Batista 
era tão crucial. O próprio João negou que era Elias quando foi questionado! Sua negação fez Jesus 
parecer com um mentiroso.  

Lendo a Bíblia, encontramos: 'E este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram 
sacerdotes e levitas para perguntar a ele, 'Quem és tu?' . . . E eles perguntaram a ele, 'Então quem és? 
És tu Elias?'  

Ele disse, 'Não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: Não'. (João 1:19-21)  

O próprio João disse, "Eu não sou Elias". Mas Jesus havia dito, "Ele é Elias".  

João tornou quase impossível para as pessoas saberem que Elias havia chegado. Mas Jesus declarou 
a verdade de qualquer forma. Ele disse,  

'E, se quereis dar crédito, é este (João Batista) o Elias que havia de vir'. (Mateus 11:14)  

Jesus sabia que a maioria das pessoas não poderiam aceitar a verdade. Ao invés, eles questionaram 
a motivação de Jesus. A fim de Jesus parecer com o Messias, Elias tinha que vir primeiro, assim o 
povo pensou que ele estava mentindo com o propósito de engrandecer seu próprio ego. O Filho de 
Deus se tornou mais e mais mal interpretado pelo povo.  

Esta era uma situação muito grave. Naqueles dias, a influência de João Batista era sentida em toda 
parte de Israel. Mas Jesus Cristo era uma figura obscura e ambígua em sua sociedade. Ninguém 
estava na posição de tomar as palavras de Jesus como a verdade. Esta falha foi a principal causa da 
crucifixão de Jesus.  

João já havia visto o Espírito de Deus descendo sobre a cabeça de Jesus Cristo no Jordão. Naquele 
momento, ele testificou:  

'Vi o Espírito descer do céu como pomba, e repousar sobre ele. Eu não o conhecia; mas o que me 
enviou a batizar em água, esse me disse: Aquele sobre quem vires descer o Espírito, e sobre ele 
permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este 
é o Filho de Deus'. (João 1:32-34)  

Rumores sobre Jesus  

Sim, João Batista testemunhou, e ele fez o trabalho que Deus pretendia que ele fizesse naquele 
momento. Mas após isso, dúvidas vieram, e finalmente ele sucumbiu aos muitos rumores que 
circulavam sobre Jesus. Um dos rumores chamava Jesus de bastardo, um filho ilegítimo. João 
Batista certamente ouviu esse rumor, e ele imaginou como tal pessoa poderia ser o Filho de Deus. 
Embora ele tivesse testemunhado Jesus, mais tarde João teve suspeitas e finalmente o traiu. Se João 
Batista tivesse verdadeiramente se unido com Jesus Cristo, ele poderia ter movido as pessoas a 
aceitarem Jesus como o Messias, pois o poder e influência de João era muito grande naqueles dias.  
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Estou lhes dizendo muitas coisas incomuns, e vocês podem perguntar com que autoridade estou 
falando. É com a autoridade da Bíblia, e com a autoridade da revelação. Vamos ler a Bíblia juntos, e 
observemos palavra por palavra como João Batista agiu.  

'Ora, quando João no cárcere ouviu falar das obras do Cristo, mandou pelos seus discípulos 
perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro?'. (Mateus 11:2-3)  

Isto foi logo depois que ele havia testificado Jesus como o Filho de Deus. Como ele poderia sequer 
perguntar, "Você é aquele que deve vir como o Filho de Deus?" após o testemunho do Espírito para 
ele? Jesus estava verdadeiramente triste. Ele sentiu raiva. Jesus se recusou a responder para João 
Batista com um direto sim ou não. Ao invés, ele respondeu,  

'Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim'.  

Permitam-me parafrasear o que Jesus quis dizer: "João, sinto muito que você se ofendeu comigo. 
Uma vez você me reconheceu, mas agora você duvida de mim. Sinto muito que sua fé tenha se 
mostrado tão fraca."  

Após este incidente, Jesus falou para as multidões sobre João. Ele colocou uma questão retórica 
para eles:  

'Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem 
trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam vestes luxuosas estão nas casas dos reis. Mas 
por que saístes? Para ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de 
quem está escrito: Eis que eu envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de 
ti o teu caminho.' (Mateus 11:7-10)  

O que Jesus estava dizendo aqui era isto: "João, você foi ao deserto para ver a pessoa que é mais do 
que um profeta – o Messias, o Filho de Deus. Você viu tudo, mas perdeu o ponto essencial, o 
núcleo de sua missão. Você realmente falhou em me reconhecer e falhou em viver para a 
expectativa de Deus. É Deus que esperava que você 'preparasse um povo bem disposto para o 
Senhor', mas você falhou."  

Jesus concluiu:  

'Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João, o 
Batista; mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele'. (Mateus 11:11)  

Interpretações cristãs convencionais nunca explicaram o significado deste controverso versículo. 

As missões dos profetas através das idades era preparar para o Messias ou testificar sobre ele. Os 
profetas sempre testificaram a partir de certa distância de tempo. João Batista foi o maior entre os 
profetas porque somente ele foi o profeta contemporâneo do Messias, o profeta que poderia 
testemunhar pessoalmente o Cristo vivo. Mas João falhou em reconhecer o Messias. Até mesmo o 
menor dos profetas que vivem no mundo espiritual sabia que Jesus era o Filho de Deus. Esse é o 
motivo pelo qual João, a quem foi dada a maior missão, e falhou, se tornou menos do que o menor.  

Jesus disse, 'E desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus é tomado a força, e os 
violentos o tomam de assalto'. (Mateus 11:12)  
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João Batista era o instrumento escolhido de Deus, destinado a ser o chefe dos discípulos de Jesus. 
Ele falhou em sua responsabilidade, e Pedro, pela força e poder de sua fé, obteve essa posição 
central para si por seu próprio mérito. Outros homens mais fortes e mais violentos na fé do que João 
Batista, lutaram implacavelmente com Jesus para a realização do Reino de Deus na terra. Os 
homens devotos que corretamente seguiram João Batista não puderam se tornar os 12 apóstolos e os 
70 discípulos de Cristo, como deveria ter sido. Se João Batista tivesse se tornado o chefe dos 
discípulos de Jesus, esses dois juntos teriam unido toda Israel. Mas a verdade é que João Batista não 
seguiu o Filho de Deus.  

Um dia os seguidores de João vieram até ele e perguntaram,  

'Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está 
batizando, e todos vão ter com ele'. (João 3:26)  

Eles revelaram preocupação em sua pergunta: "Olha todo o povo indo até Jesus. E quanto a você?" 
João Batista respondeu,  

'É necessário que ele cresça e que eu diminua'. (João 3:30)  

Geralmente os cristãos interpretam esta passagem como prova da personalidade humilde de João. 
Este é um entendimento incorreto do significado de suas palavras. Se Jesus e João tivessem se 
unido, seus destinos seriam crescer ou cair juntos. Então Jesus não poderia aumentar sua reputação 
enquanto o próprio prestígio de João diminuía! A diminuição de seu próprio papel era o que João 
temia.  

João uma vez afirmou que o Messias era alguém de quem '. . .nem sou digno de levar-lhe as 
alparcas. . .' (Mateus 3:11)  

Contudo, João falhou em seguir Jesus mesmo após ele saber que Jesus era o Filho de Deus. João 
Batista era um homem sem desculpas. Ele deveria ter seguido.  

Responsável pela crucifixão  

Deus enviou João como um precursor para o Messias. Sua missão estava claramente definida,  

'. . . a fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto'. (Lucas 1:17)  

Mas por causa da traição de João, Jesus Cristo não tinha base sobre a qual iniciar seu ministério. O 
povo não estava preparado para receber Jesus. Portanto, ele teve que sair de sua casa e fazer todo o 
trabalho por si mesmo, tentando criar um fundamento no qual o povo pudesse acreditar nele. Não 
pode haver nenhuma dúvida de que João Batista era um homem de falha. Ele foi diretamente 
responsável pela crucifixão de Jesus Cristo.  

Vocês podem novamente querer me perguntar, "Com que autoridade você diz estas coisas?" Eu 
falei com Jesus Cristo no mundo espiritual. E eu também falei com João Batista. Esta é minha 
autoridade. Se vocês não podem neste momento determinar se minhas palavras são verdade, vocês 
seguramente descobrirão se elas são verdade com o passar do tempo. Estas são verdades ocultas 
apresentadas para vocês como novas revelações. Vocês devem me ouvir falar a partir da Bíblia. Se 
vocês acreditam na Bíblia, devem acreditar no que estou dizendo.  



 157

Portanto, devemos chegar a esta solene conclusão: A crucifixão de Jesus foi um resultado da 
rejeição do povo judeu. A principal causa de sua rejeição foi à traição de João. Assim, devemos 
aprender que Jesus não veio para morrer na cruz. Se Jesus tivesse vindo para morrer, então ele não 
teria oferecido esta trágica e angustiada oração no Jardim do Getsêmani. Jesus disse aos seus 
discípulos:  

'A minha alma está triste até a morte; ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, 
prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice; 
todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. ' (Mateus 26: 38-39)  

Jesus não orou desta maneira uma única vez, mas três vezes. Se morrer na cruz tivesse sido a 
realização da vontade de Deus, Jesus certamente teria orado de outra maneira, "Pai, Estou honrado 
em morrer na cruz por Sua vontade."  

Mas Jesus orou pedindo que este cálice passasse dele. Se sua oração veio de seu medo da morte, tal 
fraqueza o desqualificaria como o Filho de Deus. Testemunhamos a morte corajosa de muitos 
mártires por toda a história cristã que não apenas superaram seus medos da morte, mas também 
fizeram de seus sacrifícios finais uma grande vitória. De todos os mártires, como Jesus poderia ser o 
único a demonstrar seu medo e fraqueza, particularmente se sua crucifixão era o glorioso momento 
de sua realização da vontade de Deus? Jesus não orou desta forma por causa de fraqueza. Acreditar 
em tal coisa é uma afronta para com Jesus Cristo.  

A oração de Jesus no Jardim do Getsêmani não veio de seu medo da morte ou do sofrimento. Jesus 
estava disposto e pronto para morrer mais de mil vezes se isso tivesse alcançado a vontade de Deus. 
Ele agonizou até o momento da morte, e ele fez uma oração final para Deus, porque ele sabia que 
sua morte somente causaria o prolongamento da providência de Deus.  

Um trágico mal-entendido  

Jesus queria viver e realizar sua missão. É um trágico mal-entendido acreditar que Jesus orou por 
um pouco mais de vida terrena a despeito da integridade de sua alma humana. O jovem Nathan Hale, 
na luta pela independência americana, foi capaz de dizer no momento de sua execução, "Eu lamento 
não ter mais uma vida para dar por meu país!" Vocês acham que Jesus Cristo era uma alma menor 
do que Nathan Hale? Não! Nathan Hale foi um grande patriota. Mas Jesus Cristo é o Filho de Deus. 

Reflitam sobre isto. Se Jesus veio para morrer na cruz, ele não precisaria de um homem para 
entregá-lo? Vocês sabem que Judas Iscariotes é o discípulo que traiu Jesus. Se Jesus realizou a 
vontade de Deus com sua morte na cruz, então Judas deve ser glorificado como o homem que 
tornou possível a crucifixão. Judas teria ajudado a providência de Deus. Mas Jesus disse sobre 
Judas,  

'Em verdade o Filho do homem vai, conforme está escrito a seu respeito; mas ai daquele por quem o 
Filho do homem é traído! Bom seria para esse homem se não houvesse nascido'. (Mateus 26:24)  

Judas se matou.  

Além disso, se Deus quisesse que Seu filho fosse crucificado, Ele não precisava de 4.000 anos para 
preparar o povo escolhido. Ele teria feito melhor enviando Jesus para uma tribo de bárbaros, onde 
ele teria sido assassinado muito mais rápido, e a vontade de Deus teria sido realizada mais 
rapidamente.  
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Eu devo lhes dizer novamente, que era a vontade de Deus que Jesus Cristo fosse aceito por seu 
povo. Esse é o motivo pelo qual Deus trabalhou com esperança e com angústia para preparar um 
solo fértil para a semente celeste do Messias. Esse é o motivo pelo qual Deus enviou profeta após 
profeta para despertar o povo de Israel para prepará-los para o Senhor. 

Deus os advertiu e os castigou; Ele os persuadiu e os repreendeu, os empurrou e os puniu porque 
Ele queria que Seu povo aceitasse Seu filho. Um dia os discípulos perguntaram a Jesus,  

'Que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus?  Jesus lhes respondeu: A obra de Deus é 
esta: Que creiais naquele que ele enviou'. (João 6:28-29)  

O povo escolhido de Israel fez exatamente aquilo que Deus havia trabalhado para prevenir. Eles 
rejeitaram aquele que Ele havia enviado.  

Jesus tinha um propósito através dos três anos de seu ministério público: aceitação. Do contrário, 
Ele não poderia realizar sua missão. Desde o primeiro dia, ele pregou o evangelho sem hesitação, e 
assim as pessoas poderiam ouvir a verdade e o aceitar como o Filho de Deus. A palavra de Deus 
devia ter sido conduzida para eles o aceitarem. Entretanto, quando Jesus viu que provavelmente o 
povo não o receberia apenas pelas palavras de Deus, ele começou a executar obras poderosas. Ele 
esperava que o povo pudesse reconhecê-lo através de seus milagres.  

'Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão 
escritos neste livro; estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de 
Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome '. (João 20:30-31)  

Jesus deu visão ao cego e limpou os leprosos. Ele curou o coxo e abençoou o surdo com audição. 
Jesus levantou o morto. Ele fez estas coisas somente porque ele queria ser aceito. Contudo o povo 
dizia dele,  

'Este não expulsa os demônios senão por Belzebu, príncipe dos demônios'. (Mateus 12:24)  

Que situação triste! Jesus logo se viu sem esperança em obter a aceitação do povo. Em ira e 
desespero ele os condenou: 'Raça de víboras!. . . ' (Mateus 12:34)  

Ele não escondeu sua ira, mas explodiu em raiva. 

'Ai de ti, Corazin! ai de ti, Betsaida! porque, se em Tiro e em Sidom, se tivessem operado os 
milagres que em vós se operaram, há muito elas se teriam arrependido em cilício e em cinza'. 
(Mateus 11:21)  

E ele lamentou quando chegou perto da cidade de Jerusalém.  

'Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados! Quantas vezes quis 
eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste! ' 
(Mateus 23:37)  
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Nenhuma esperança de evitar a morte 

Quem ao menos entendeu o coração sofredor de Jesus? Ele disse, 'ao menos neste dia, o que te 
poderia trazer a paz! Mas agora isso está encoberto aos teus olhos'. (Lucas 19:42)  

Nesse momento Jesus sabia que não havia absolutamente nenhuma esperança de evitar a morte. 
Contudo, ele orou para Deus no Getsêmani, e ele orou para Deus na cruz: 'Deus meu, Deus meu, 
por que me desamparaste?' (Mateus 27:46)  

Assim, Jesus morreu na cruz, não por sua própria vontade, não pela vontade de Deus, mas pela 
vontade dos homens. Cristo estava destinado a retornar a partir desse momento em diante. Ele 
retornará para consumar sua missão na terra. A humanidade deve esperar sua Segunda Vinda para a 
completa salvação do mundo.  

Muitas pessoas poderiam perguntar agora, "E quanto às profecias no Velho Testamento referentes à 
morte de Jesus na cruz?" Estou ciente destas profecias, tais como Isaías, Capítulo 53. Devemos 
saber que há duas linhas de profecias na Bíblia. Um grupo profetiza a rejeição e morte de Jesus; as 
outras, tais como Isaías, Capítulos 9, 11 e 60, profetizam o ministério glorioso de Jesus quando o 
povo o aceitaria como o Filho de Deus, como o rei dos reis. Por exemplo:  

Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o governo estará sobre os seus ombros; e o 
seu nome será: 'Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento do 
seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o 
fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. . . ' (Is. 9:6-7)  

Esta é a profecia do Senhor da glória, de Jesus como o rei dos reis, e o príncipe da paz. Por outro 
lado, podemos ler:  

'Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores; e nós 
o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas 
transgressões, e esmagado por causa das nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava 
sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados'. (Is. 53 4-5)  

Esta é a profecia do sofrimento de Cristo. É realmente a profecia da crucifixão.  

Então, mais uma vez, porque Deus profetizou de duas formas contraditórias na Bíblia?  

É porque Deus tem que lidar com homens – homens decaídos – em Sua providência. E o homem 
decaído é mal e indigno de confiança e possui a capacidade de traição.  

O Homem se coloca entre Deus e Satanás 

De certo modo Deus teme o homem, e Satanás também teme o homem por causa da habilidade do 
homem de traição. Deus é o bem absoluto, e Ele nunca muda Sua posição; Satanás é o mal absoluto 
e ele nunca muda sua posição também. A este respeito, Deus e Satanás são semelhantes. Entretanto, 
o homem é uma mistura de bem e mal. O homem está entre Deus e Satanás e tem a habilidade para 
mudar. Portanto, o homem é imprevisível. Um dia um homem pode professar sua incansável fé em 
Deus e deseja servir a Ele; e no próximo dia o mesmo homem pode amaldiçoar Deus, se unir com 
Satanás e se tornar seu escravo.  
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Sendo que Deus não sabia como o homem responderia à Sua providência para o Messias, Ele não 
teve escolha, mas predizer dois resultados contraditórios nas duas linhas de profecias, cada qual 
possível dependendo das ações do homem. Assim, a fé do homem era um fator determinante pelo 
qual uma das duas profecias seria realizada:  

No caso de Jesus, se o povo escolhido de Israel demonstrasse fé e unidade com ele, então ele seria 
aceito. A total realização da profecia do Senhor da glória seria o resultado.  

Por outro lado, se o povo rejeitasse o Messias quando ele veio, inevitavelmente a segunda profecia 
sobre o sofrimento de Cristo, seria cumprida. E a história demonstra que o povo escolhido tomou a 
segunda opção. Portanto, a profecia do sofrimento do Senhor se tornou realidade ao invés da 
profecia do Senhor da glória. Assim, a crucifixão e a estória do sofrimento de Cristo se tornaram o 
curso da história.  

Sendo que a profecia do sofrimento de Cristo se tornou fato no tempo de Jesus, a profecia do 
Senhor da glória foi deixada irrealizada. E esta é a profecia que será cumprida no tempo do Senhor 
do Segundo Advento.  

Gostaria também de observar que a Bíblia não fornece muitos registros da vida de Jesus antes de 
seu ministério público, exceto pela estória de seu nascimento e uns poucos relatos de sua infância. 
Vocês imaginam por quê?  

Porque Jesus viveu 30 anos em grande rejeição e humilhação. Houve muitos eventos e 
circunstâncias que afligiram e agonizaram Jesus. Ele foi verdadeiramente uma pessoa mal 
compreendida – em sua própria sociedade e mesmo entre sua própria família. Ninguém, 
absolutamente ninguém, o tratou como o Filho de Deus. Ele não teve nem mesmo direito ao 
respeito comum devido a qualquer homem. Sua sociedade o ridicularizou. O coração de Deus 
estava muito profundamente afligido pela vida de Jesus. Se eu revelasse apenas um rápido olhar de 
algumas situações da tristeza e pesar na vida de Jesus, essa figura obscura, o homem de Nazaré, 
vocês não apenas estariam chocados e atordoados, mas começariam a derramar lágrimas de tristeza.  

Deus não queria que a humanidade conhecesse a tragédia, a triste realidade da humilhação de Jesus 
Cristo. A morte de Jesus não foi devido a sua vontade ou devido a sua falha. A morte de Jesus foi 
assassinato, e seu corpo foi tomado por Satanás. Nossa salvação no cristianismo não vem a partir da 
cruz, mas a partir da ressurreição. Sem a ressurreição, o cristianismo não teria nenhum poder. A 
crucifixão em si mesma foi um ato criminoso de descrença. Entretanto, o Jesus ressuscitado trouxe 
nova esperança, novo perdão, e um novo poder de salvação. Portanto, quando colocamos nossa fé 
em Jesus Cristo ressuscitado e nos unimos com ele, nossa salvação vem.  

Por favor, peçam em suas orações por uma resposta definitiva sobre estes assuntos. Perguntem para 
Jesus Cristo ou para o próprio Deus. Se Jesus tivesse vivido e cumprido sua missão primária de 
trazer o Reino de Deus na terra, o cristianismo nunca teria sido o que é hoje. O propósito da vinda 
de Jesus era para a salvação do mundo. O povo judeu devia ser o instrumento de Deus. Entretanto, a 
salvação não era pretendida apenas para o povo escolhido de Deus. Para toda alma sobre a face da 
terra, Jesus é o salvador. Ele é o salvador de toda humanidade. Sendo que Jesus deixou sua missão 
incompleta, ele também nos deixou a promessa de sua Segunda Vinda.  

Então, examinemos quando o fim do mundo virá. Isto é muito importante para nós. O evangelho diz 
que nos Últimos Dias Deus separará as ovelhas das cabras. Qual é a diferença entre estes dois tipos 
de animais? A ovelha reconhece seu mestre, o pastor, enquanto as cabras não seguem um pastor. 
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Hoje vocês sabem que nosso mundo está dividido em dois campos opostos. Um é o mundo 
democrático, o outro é o mundo comunista. Nosso mundo livre diz, "Há um Deus." Aceitamos 
nosso pastor. O mundo comunista diz, "Deus não existe." Eles negam seu mestre. Assim, o mundo 
livre pode ser simbolizado pelas ovelhas, e o mundo comunista pelas cabras. No tempo da formação 
destes dois mundos ideológicos conflitantes podemos saber que está chegando o fim do mundo.  

Como virá o Senhor do Segundo Advento? Nossa posição como cristãos é exatamente paralela aos 
anciões, escribas e sacerdotes no tempo de Jesus. Naqueles dias, o povo estava esperando por Elias 
e o Messias chegando das nuvens do céu. Porque o povo pensava desta maneira? Porque eles 
tinham este tipo de crença?  

Eles estavam simplesmente seguindo as profecias da Bíblia escritas em Daniel 7:13:  

'Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu um como 
filho de homem; e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele'.  

Por causa do grande profeta Daniel, o povo de Israel tinha toda a razão em esperar a chegada do 
Messias vindo das nuvens do céu. Os cristãos estão esperando a chegada do Senhor do Segundo 
Advento da mesma maneira atualmente, das nuvens do céu.  

João disse, '. . . Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo 
que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor e o Anticristo'. (II João 7)  

A Bíblia diz que muitas pessoas estão negando que a aparição de Jesus Cristo foi na carne. E João 
condenou essas pessoas como anticristos. Mas não esqueçamos as profecias do Velho Testamento 
da vinda do Filho de Deus nas nuvens do céu. A menos que conheçamos toda a verdade, nós, como 
as pessoas no tempo de Jesus, nos tornaremos vítimas das palavras da Bíblia.  

Então, posso perguntar o que vocês fariam se o Senhor retornasse para a terra, não nas nuvens, mas 
como um homem na carne? O que vocês fariam? Eu estou lhes dizendo, o Senhor do Segundo 
Advento de fato aparecerá como um Filho de Deus com carne e ossos. A primeira coisa que vocês 
podem querer me dizer é, "Reverendo Moon, você é um herege."  

Como Deus olha para o mundo  

É importante saber em qual lado Deus estará e como Deus cumprirá Seus planos. Não é importante 
se um homem ou suas visões são considerados heréticos ou não. Não importa como eu olho para o 
mundo, ou como vocês olham para o mundo. Importa somente como Deus olha para o mundo. E na 
visão de Deus, novamente encontramos na Bíblia uma profecia dual referente à vinda do Senhor do 
Segundo Advento. Apocalipse 1:7 definidamente profetiza a chegada do Senhor do Segundo 
Advento com as nuvens. Entretanto, I Tess. 5:2 afirma:  

'Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite.'  

Há então duas profecias divergentes. O que devemos fazer? Vocês simplesmente escolheriam a 
profecia que é mais conveniente para vocês?  

Talvez o Senhor aparecerá com um forte ruído nas nuvens do céu, porque a profecia diz isso. Mas 
por outro lado, o Senhor poderia aparecer como um ladrão de noite. Se ele vem nas nuvens, 
seguramente não poderá passar despercebido no mundo, sem ser visto como um ladrão. Tremenda 
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atenção cercaria o espetáculo de sua vinda nas nuvens. Eu não posso imaginar como tal coisa 
poderia estar oculta de seus olhos.  

Então, apenas o que é a verdade? Temos uma questão crucial diante de nós. O que é a verdade? 
Quando vocês vêem os sinais dos Últimos Dias, a Bíblia sugere que vá para um quarto escuro e ore. 
Quem pode lhes dizer o momento dos Últimos Dias? Os anjos não conhecem esse dia. Jesus disse 
que nem mesmo o Filho do Homem saberia quando esse dia chega. Somente Deus sabe o momento 
dos Últimos Dias. Esse é o motivo pelo qual necessitamos da resposta de Deus. Eu não estou 
dizendo que vocês não devem acreditar em mim. Eu estou apenas revelando o que eu sei ser a 
verdade, mas vocês devem verificar esta verdade com Deus.  

Nos Últimos Dias, a Bíblia diz, não acredite em ninguém. Não acredite em mim, e não acredite nos 
anciões de sua igreja. Não acredite em seus ministros, e não acredite em evangelistas famosos. O 
céu está tão próximo, e você pode ser erguido pelo espírito tão alto, que pode falar com Deus e 
receber a resposta diretamente Dele, se estiver ansioso o suficiente.  

Há muitos ministros em Nova Orleans, muitos clérigos, e muitos anciões das igrejas. Quantos deles 
estão realmente ouvindo a voz de Deus? Estas nossas orelhas não significam muito, nem estes olhos 
servem para algum propósito útil, a menos que tenhamos ouvidos e olhos espirituais. Jesus disse, 
'Quem tem ouvidos, ouça'. (Mateus 11:15)  

E ele disse para seus discípulos, 'Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque vêem, e os vossos 
ouvidos, porque ouvem'. (Mateus 13:16)  

Ele não estava se referindo aos órgãos dos sentidos físicos.  

Quando você utiliza seus sentidos espirituais e ouve a palavra de Deus, encontrará Sua direção e 
orientação. Mas não é fácil se tornar um cidadão do Reino do Céu. É muito difícil para um 
estrangeiro se tornar um cidadão dos Estados Unidos. Quanto mais difícil é nos retirarmos de nossa 
vida terrena e nos transferirmos para o Reino do Céu. Mas podemos alcançar isto.  

Sabemos que mesmo após Adão e Eva terem caído no Jardim do Éden, eles ainda eram capazes de 
se comunicar diretamente com Deus. Vocês acham que após os dias do Velho e do Novo 
Testamento, por alguma razão Deus se tornou surdo e mudo? Não, Deus está muito mais vivo, e 
hoje podemos falar diretamente com Ele. Deus pode falar com você, e você pode ter uma conversa 
direta com Ele.  

O Livro de Atos dos Apóstolos diz que nos Últimos Dias, ' . . .os vossos filhos e as vossas filhas 
profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos . . . ' (Atos 2:17)  

Devemos conhecer a verdade. Devemos saber como solicitar a cidadania do Reino do Céu. 
Devemos saber quando o Senhor virá, e como ele chegará.  

Mesmo com clara orientação em nossas vidas, há ainda a chance de falharmos em atingir o objetivo. 
Mas hoje as pessoas não têm orientação, e nenhum sentimento de direção que as pessoas possam 
seguir confiantes.  

Olhemos para nossa Bíblia e esclareçamos como o Senhor do Segundo Advento aparecerá. Em 
Lucas 17:20-21, Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o Reino de Deus. Ele 
respondeu,  
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'O Reino de Deus não vem com aparência exterior; . . . o Reino de Deus está dentro de vós'.  

Jesus então disse aos seus discípulos, 'Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do 
homem, e não o vereis'.  

Mas se o Senhor vem nas nuvens do céu, como todos poderiam não vê-lo? Apocalipse 1:7 diz, '. . . e 
todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram . . .'  

O que isto pode significar? Porque nós não o veríamos? A única forma que poderíamos perder esse 
dia é se procurarmos pelo Senhor vindo de uma direção, e ele aparecesse de outra direção de uma 
maneira inteiramente inesperada, tal como Elias fez no tempo de Jesus. Essa é a razão pela qual 
você poderia não ver o Senhor no momento de sua Segunda Vinda.  

Quem ousaria negá-lo?  

Outras predições misteriosas foram dadas pelo próprio Jesus Cristo. Ele declarou sobre a Segunda 
Vinda do Senhor: 'Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas, e que seja rejeitado por 
esta geração'. (Lucas 17:25)  

Se Cristo em sua Segunda Vinda aparece em glória nas nuvens do céu, quem ousaria negá-lo? 
Ninguém causaria a ele sofrimento e dor.  

A única forma desta profecia poder ser cumprida é se as pessoas esperarem seu retorno das nuvens 
e ele repentinamente aparecer como um homem humilde na carne. Vocês não acham que os líderes 
cristãos de hoje cometeriam o mesmo erro que os sacerdotes, escribas e anciões cometeram no 
tempo de Jesus? Sim! Eles poderiam muito bem o negar e o rejeitar, porque a maneira de sua vinda 
seria muito difícil para os líderes cristãos aceitarem. Entretanto, desta forma a Bíblia será cumprida. 
Ele primeiro sofrerá e será rejeitado por esta geração.  

Jesus uma vez fez a mais importante pergunta: 'Contudo quando vier o Filho do homem, porventura 
achará fé na terra?' (Lucas 18:8)  

Como esta questão se refere a nós hoje, quando a fé cristã cobre a face da terra? É porque embora 
hoje tenhamos fé, ela pode ser uma fé equivocada – uma crença que espera que o Senhor deve vir 
nas nuvens do céu. Há poucos homens na terra com o tipo de fé pronta para aceitar o Filho do 
Homem, mesmo aparecendo na carne. Se esta não fosse a situação, a Bíblia não seria cumprida. Por 
favor, notem que Jesus não disse que não haveria fiéis, mas ele disse que não haveria fé.  

Jesus também disse, 'Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! Entrará no Reino dos Céus, mas 
aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.  Muitos me dirão naquele dia: Senhor, 
Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu 
nome não fizemos muitos milagres?  Então lhes direi claramente: Nunca vos conheci; apartai-vos de 
mim, vós que praticais a iniqüidade'. (Mateus 7:21-23)  

Esta profecia não pode ser realizada se sua Segunda Vinda é sobre as nuvens do céu.  

No tempo do Segundo Advento, as pessoas novamente estarão clamando, "Senhor, Senhor." Ao 
mesmo tempo, elas podem estar no processo de tentar crucificar o próprio Senhor do Segundo 
Advento, se ele aparece de uma maneira diferente de suas próprias expectativas. Eles então serão os 
piores praticantes da iniqüidade.  
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Esta é a Bíblia. Aqueles que verdadeiramente têm olhos, verão. Aqueles que verdadeiramente têm 
ouvidos, ouvirão. Por toda história, Deus tem enviado Seus profetas antes do tempo do 
cumprimento. Ele avisa o povo sobre Seus planos. Não importa quão devota a fé cristã de hoje 
possa ser, não importa quantos milhões de pessoas estão nas igrejas cristãs, elas e suas igrejas e seu 
mundo estarão sentenciados a declinarem uma vez que falhem em aceitar o Senhor, quando ele 
aparecer. Esta foi a trágica realidade do povo de Israel, quando eles negaram Jesus Cristo, em 
detrimento de sua retidão.  

Por isso devemos também estar abertos para uma nova mensagem. Jesus Cristo não veio para 
repetir a Lei Mosaica. Tal como o próprio Jesus se revelou com a nova verdade, o Senhor do 
Segundo Advento se revelará com a nova verdade de Deus para o nosso tempo. Essa verdade não 
será simplesmente uma repetição do Novo Testamento.  

O Senhor não aparecerá milagrosamente nas nuvens do céu. Porque? Porque Deus está enviando 
Seu Filho para restaurar as coisas que uma vez foram perdidas. Os primeiros antepassados perderam 
o Reino de Deus na terra. Satanás invadiu o mundo e tomou Eva para seu lado, e então Eva tomou 
Adão também, deixando Deus sozinho e separado das pessoas. Por isso, todas as pessoas sofreram 
sob a escravidão do mal. Deus deve enviar um novo antepassado para a humanidade, para iniciar 
uma nova história.  

Adão deve restaurar uma nova Eva  

A obra de Deus é restauração, sempre em direção oposta daquela de Sua perda original. Isto 
significa que Deus necessita primeiro encontrar Seu Adão perfeito. O Adão que ao invés de trair 
Deus, se torna uma unidade com Deus. E então Adão deve restaurar sua noiva na posição de Eva. 
Adão perfeito e Eva perfeita, unidos como casal, serão capazes de superar Satanás e o expelir do 
mundo. Desta forma, os primeiros antepassados corretos da humanidade iniciarão uma nova história.  

O primeiro início de Deus foi o Alfa. Este foi invadido pelo mal, assim Ele restaurará o mundo no 
Ômega. Jesus é citado como o Último Adão em I Cor. 15:45. Deus queria abençoar Adão e Eva em 
matrimônio quando eles fossem perfeitos. Como um casal celeste, eles poderiam gerar filhos de 
Deus. Esta vida não foi realizada no Jardim do Éden. Esse é o motivo pelo qual Jesus veio na 
posição de Adão. Deus pretendia encontrar a verdadeira noiva e casar Jesus. Os Verdadeiros Pais da 
humanidade teriam iniciado no tempo de Jesus, e eles poderiam ter superado e mudado a má 
história do mundo. Sendo que essa esperança não foi realizada por Jesus, após 2.000 anos ele está 
retornando para a terra como um homem para completar plenamente a missão que estava 
parcialmente realizada. Então o Reino do Céu na terra será estabelecido nesse tempo.  

Assim a nova história de bondade iniciará. Com a verdade de Deus e os Verdadeiros Pais da 
humanidade, um novo Alfa na história de Deus começará e continuará pela eternidade. O ideal de 
Deus é restaurar a primeira família centrada em Deus na terra. Com este único modelo como um 
centro, todo o restante da humanidade pode ser adotado nesta família. Seremos como eles, e a 
primeira família celeste será expandida, multiplicando-se em tribos, nações, e o Reino mundial de 
Deus na terra.  

O Reino do Céu deve ser literal e tangível. Jesus deu a Pedro as chaves do Reino do Céu e disse, 
'. . .o que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos 
céus'. (Mateus 16:19)  
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Assim, realização na terra deve preceder a realização no céu; o Reino do Céu deverá ser primeiro 
atingido na terra.  

Neste momento, somente um lugar intermediário no mundo espiritual está aberto. Este é chamado 
Paraíso. Jesus e seus discípulos residem no Paraíso, e mesmo eles não podem realmente entrar no 
Reino do Céu até que este seja estabelecido na terra. Uma razão para isto é porque o Reino do Céu é 
preparado não para indivíduos, mas para a família de Deus, para o pai, a mãe, e os verdadeiros 
filhos de Deus.  

Senhoras e senhores, eu acredito que minha mensagem está absolutamente clara e simples. Deus 
pretendia iniciar a história da bondade com Adão. Mas Adão caiu. Deus trabalhou para restaurar a 
história e iniciar uma história renovada em Jesus Cristo. Mas as pessoas de seu tempo perderam a fé 
nele e não deram a ele uma chance. Portanto, a promessa do Senhor do Segundo Advento será 
cumprida. Ele está destinado a vir para a terra como o Filho do Homem na carne. Ele vem como o 
terceiro Adão. Ele tomará uma noiva e assim provocará o dia mais feliz com o matrimônio celeste, 
referido como "o banquete do matrimônio do Cordeiro" no livro do Apocalipse. Ele executará o 
papel dos Verdadeiros Pais. Verdadeiros antepassados de Deus serão estabelecidos e o céu na terra 
poderá então ser literalmente atingido.  

Não podemos duvidar que o cristianismo de hoje está em uma definitiva crise. Esta é uma crise 
paralela ao tempo de Jesus, quando as instituições religiosas estabelecidas falharam com o Filho de 
Deus. Reconhecemos esta crise de nosso tempo; mas também podemos ver entre a neblina o 
brilhante alvorecer de uma nova esperança.  

O fim do mundo está próximo, não apenas para os cristãos, mas para todas as pessoas de todo o 
mundo. A nova história de Deus começará com a chegada do Senhor. Abençoados são aqueles que 
o verão e o aceitarão. É a esperança do cristianismo reconhecer, receber, e aceitar o Senhor do 
Segundo Advento. A chance chegou para todos nós. A maior oportunidade na vida de qualquer 
homem está agora batendo em nossas portas. Por favor, sejam humildes, e estejam abertos para a 
grande nova esperança!  

Este é o momento sem precedentes para um despertar espiritual. Eu quero que vocês abram seus 
olhos e ouvidos para perceber a verdade. Esta é minha esperança, de que compartilhando esta 
mensagem com vocês, possamos nos unir para nos prepararmos para o glorioso dia da chegada do 
Senhor. Vamos olhar para o Deus da história, vamos entender o Deus da providência, e vamos 
abraçar o Deus vivo em nossas próprias vidas.  

Hoje é meu último dia nesta cidade. Espero que vocês investiguem completamente estes assuntos. 
Há oportunidade em Nova Orleans para virem em nossa igreja para estudar, ou participar em nossos 
seminários e explorar a verdade do Princípio Divino. Eu não teria vindo aqui se não trouxesse 
comigo coisas novas para lhes contar. Estou revelando uma nova verdade. Isto sozinho seria uma 
boa razão para vocês olharem para a profundidade desta mensagem.  

Eu espero que, como eu disse no início de nossa reunião, vocês considerem seriamente estas idéias, 
e orem para Deus. Ele responderá para vocês.  

Muito obrigado.  
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Capítulo 16  
O Portador do Padrão de Tradição 
10 de maio de 1974--Tóquio, Japão  

Em uma família, aquele que herda a tradição da família não é uma pessoa mais velha, mas um 
jovem. Aqueles que herdam a tradição do país também são os jovens. Isto era verdadeiro no 
passado, e é verdadeiro hoje também, que aqueles que herdam a tradição são os jovens. Por 
exemplo, na nação do Japão, se ninguém herdar a tradição japonesa corretamente, então a 
prosperidade do Japão estará arruinada no futuro, e o Japão naturalmente seguirá em uma direção 
mais difícil.  

Quem deveria assumir a responsabilidade pelo mundo e pelo estabelecimento do mundo ideal? A 
partir do ponto de vista da providência de Deus, é ardente desejo de Deus que os jovens devam 
assumir responsabilidade de estabelecer a tradição de Deus para o novo mundo.  

Quando olhamos para trás para a Idade do Velho Testamento, tais homens mais velhos como Noé, 
Abraão, ou Moisés estavam estabelecendo a tradição. Jacó foi uma exceção. Quando a era mudou 
para a Idade do Novo Testamento, encontramos as figuras centrais como pessoas mais jovens, como 
Jesus e João Batista. Eles eram aqueles que desejavam herdar a tradição do céu. Eles tentaram 
substancializar esta tradição no mundo durante seus 20 e 30 anos. Se a tradição ideal da nação de 
Deus centrada em João Batista tivesse sido estabelecida, então a tradição centrada em Jesus poderia 
ter se tornado a tradição padrão para todo o mundo.  

Jovens não são muito influenciados pela sociedade uma vez que eles escolhem sua própria direção. 
Se eles decidem algo em suas mentes e corações, eles fazem isso sem hesitação. Eles tendem a 
colocar meus ensinamentos em prática imediatamente. Especialmente jovens estudantes têm um 
forte desejo de se estabelecerem como pessoas centradas em Deus.  

Certamente, a esperança de Deus deve repousar sobre os jovens ao invés das pessoas mais velhas. 
Portanto, é o ponto de visto do princípio de que Idade do Completo Testamento comece centrada 
nos jovens.  

O propósito da tradição 

Devemos entender claramente o propósito para o qual a tradição está apontando. Antes de 
salvarmos nosso país, devemos salvar nossos próprios familiares. Antes de salvarmos nossa própria 
família, devemos nos salvar. Assim, primeiro de tudo, nossa meta deve ser a perfeição individual. 
Se a esperança de Deus está com os jovens na Idade do Completo Testamento do Unificacionismo, 
não é um erro dizer que vocês foram escolhidos como o centro da esperança de Deus para realizar 
Sua principal missão atualmente, e estabelecer o padrão central da tradição. Isto é verdadeiro não 
apenas no Japão. A maioria dos membros de todo o mundo do movimento de Unificação são jovens. 
Na América, a idade media está entre 23 e 25 anos. Se estes jovens oferecem suas vidas para este 
propósito, e se eles vivem suas vidas cotidianas com total comprometimento, a nova tradição 
certamente será edificada ao se seguir este tipo de vida. 

O Japão pode ter uma nova esperança para o futuro se tiver este tipo de jovens. Neste momento, é 
claro, o Japão deseja prosperidade para si mesmo. Mas se tem uma ardente resolução de criar um 
mundo melhor amanhã; e se for além da nação, de mãos dadas com os jovens da Ásia, com um 
único coração internacional; e se sua política permanece internacionalmente orientada para durar 
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um longo período de tempo; então o Japão não declinará, mas prosperará entre as nações da Ásia e 
emergirá naturalmente como uma nação central em nível mundial. Vocês têm uma missão de herdar 
tal tradição, e devem também edificar a tradição quando herdá-la.  

A partir deste ponto de vista, nós da Igreja de Unificação precisamos ter um sistema educacional 
que pode dirigir a educação e os ideais dos jovens rumo a uma perspectiva internacional.  

Vocês que estão reunidos aqui são todos jovens. Vocês ainda são puros e têm corações que não 
foram corrompidos por este mundo. Vocês devem ter uma nova resolução em seus corações. Se 
suas mentes e corpos estão unidos com nova resolução e confiança, e se tornam homens e mulheres 
perfeitos que são amados perfeitamente por Deus, quão grandemente Deus se alegrará! O mais 
elevado e maior desejo de Deus, que criou Adão e Eva no Jardim do Éden, é encontrar um homem e 
uma mulher perfeitos, um filho e uma filha que podem compreender o propósito de criação, e que 
estão qualificados para serem amados eternamente por Deus. Deus deve ter centrado toda Sua 
esperança em Seu filho e Sua filha no jardim, e sonhado com o futuro desenvolvimento do mundo a 
partir deles. Mas todas as Suas esperanças e sonhos foram destruídos pela queda. Após isso, no 
curso da providência de salvação, Deus viveu através da história da idade da geração mais velha, 
através da idade da geração adulta, e veio a dar boas vindas para a atual idade da geração jovem. 
Quanta esperança Deus teve por Adão e Eva antes da queda? Quando pensamos sobre este ponto, 
podemos compreender que a atual geração de jovens é exatamente o que esperaríamos para a Idade 
do Completo Testamento.  

A tradição de amar e ser amado 

É natural e em conformidade com o princípio para você amar a Deus da mesma forma como Ele 
ama você. Assim, quando você espera por Deus como o centro vertical de sua vida, e quando você é 
amado como Seu filho ou filha, então uma tradição de amor pode começar. Você não pode iniciar 
em direção à perfeição individual a menos que estabeleça esta tradição. A família é composta de 
indivíduos, por isso, antes de tudo, você deve ser amado por Deus como um indivíduo. Mas não 
apenas isso, pois você deve dar boas vindas para Deus como seus pais, e retornar com piedade filial 
o amor que você recebeu Dele. Você nem mesmo terá alcançado o ponto de início da perfeição 
individual até que o amor recíproco de pais e filho seja estabelecido na posição vertical.  

Vocês falam freqüentemente sobre isto, mas o que é perfeição individual? É estabelecer o absoluto 
relacionamento vertical de pais e filho através da fé. Você, como um filho também virá a amar Deus 
da mesma forma como Deus ama você. Deus e o filho são inseparáveis, sendo que o amor é 
estabelecido em tal relacionamento recíproco.  

Você não deveria clamar por si mesmo. Clame por Deus. Você deve fazer coisas a fim de 
estabelecer o harmonioso relacionamento de sujeito-objeto e uma esfera unificada. Você amplia a 
esfera de suas atividades a fim de fortalecer este relacionamento sujeito-objeto. Fazendo assim, o 
domínio de Deus é expandido para uma esfera mais ampla de Seu domínio.  

Quando está face a face com seu esposo ou sua esposa, você amplia sua esfera de domínio ao nível 
da família. Um homem para uma mulher, uma mulher para um homem – este relacionamento de um 
homem e uma mulher não é simplesmente um relacionamento para eles mesmos. A família é a 
esfera central de coração onde os membros estão fortemente conectados no nível horizontal, 
centrados em Deus. No relacionamento de esposo e esposa, uma esposa pode amar seu esposo, a 
quem Deus ama, da mesma forma como Deus o ama. Um esposo pode amar sua esposa, a quem 
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Deus ama, da mesma forma como Deus a ama. Quando eles podem plenamente abraçar este 
relacionamento de amar e ser amado centrado em Deus, eles se tornam uma unidade.  

Deus não está solitário quando Adão e Eva amam um ao outro. Ele sente o poder de Seu próprio 
amor. O relacionamento de amor absoluto e unidade de Adão e Eva é a realização substancial dos 
elementos no interior da mente de Deus. Portanto, quando Deus procura por eles, eles não O 
repelem, mas juntos formam uma atração dos elementos positivos e negativos.  

Ausência da tradição de amor verdadeiro 

A tradição da genuína felicidade centrada neste tipo de família nunca foi estabelecida na terra por 
causa da queda dos primeiros antepassados humanos. Conhecemos isto muito bem. É um fato 
inegável que nascemos como os descendentes da queda. Por isso, quando pensamos desta forma, 
não podemos dizer que nossos pais são pais do bem. Se este conceito é ampliado, a raça também 
não herdou o padrão de bondade. Sendo descendentes da queda, estamos em uma realidade a qual 
não se originou a partir de Deus, mas a partir de Satanás. Deve ser o desejo de todas as pessoas 
decaídas, mudarem desta realidade de morte.  

Não podemos facilmente resolver este problema por nossos próprios esforços. Mesmo se desejamos 
libertação, nós, que somos dominados por Satanás, não temos sabedoria superior àquela do arcanjo. 
É absolutamente impossível para nós, que temos menos poder do que Satanás, superarmos esta 
situação. A conclusão natural seria que a raça humana deve permanecer na realidade eterna da 
morte. Assim, se há alguém que pode mudar esta situação, não deve ser ninguém mais do que o 
bom Deus que é o inimigo de Satanás. Os inúmeros santos foram as mãos de Deus de salvação 
buscando alcançar esta miserável raça humana. Quando este fundamento de santos enviados por 
Deus é ampliado, as famílias, as sociedades e nações deste mundo satânico serão movidas. Portanto, 
é natural para Satanás fazer seu definitivo esforço para tentar destruir os santos, sábios e profetas de 
Deus. Estamos bastante familiarizados com a história dos profetas, santos e homens de retidão que 
vieram a este mundo, que foram perseguidos, e em muitos casos assassinados. A partir desse 
fundamento de morte e sacrifício, Deus tem conduzido Sua providência, alargando Sua esfera desde 
a esfera individual para as esferas da nova família, clã, tribo e mundo. Para esse propósito, Deus 
estabeleceu a religião.  

O cristianismo como porto seguro de Deus  

Atualmente, as esferas religiosas têm criado esferas culturais em nível mundial, e o desejo de Deus 
é uni-las em uma única esfera. É a providência de Deus mobilizar um movimento que possa unir 
este mundo das esferas de religião e cultura em uma única esfera, e trazê-las de volta ao mundo 
ideal de Deus de bondade. Aquele que é enviado para completar este plano é o Messias. 
Reciprocamente, este plano é o pensamento messiânico. Mas quando o Messias vem, ele não pode 
cumprir sozinho estas coisas. Sendo que o Messias está vindo, o fundamento inter-racial 
correspondendo a este ideal messiânico de ser criado. O cristianismo é a única religião que 
desenvolveu sua esfera cultural por todo o mundo. Porque o cristianismo pôde se tornar uma 
religião mundial? Porque não outras religiões? Teoricamente falando, é porque o cristianismo é a 
religião que melhor representa a vontade e o interior do coração de Deus. O cristianismo penetrou 
no núcleo da vontade e do coração de Deus, e preservou isto até o tempo atual. Deus ama o 
cristianismo, e sendo que Deus é um Deus em nível mundial, é natural que o cristianismo se 
desenvolva por todo o mundo. Deus deseja amor. De acordo com Jesus, Deus não é o Senhor do 
Julgamento das pessoas no céu e na terra, mas o Pai de Amor. Não há nenhuma outra religião além 
do cristianismo que entenda Deus desta forma.  
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"Ó Deus! Eu sou o único filho de Deus, que é onipotente, onisciente, eterno, único, absoluto e 
infinito." Por estas palavras, "único filho", você estaria qualificado a se tornar um messias para toda 
a humanidade. Que tipo de posição teria, se você dissesse que era o único filho de Deus? Porque 
Deus tem um coração de amor, você seria o único filho de Deus quando obtiver primeiro esse amor. 
Isso não é assim? Suponha que há alguém que pode tocar o núcleo de amor que está no profundo 
interior da mente do Pai, e pode mover Deus. Quem seria essa pessoa? [O filho único!] A partir 
deste ponto de vista, Jesus foi a única pessoa que estava qualificada para ocupar completamente o 
coração de Deus. Porque todas as pessoas desejam o coração de Deus, uma pessoa não pode ensiná-
los o mundo do amor de Deus a menos que ela tenha a experiência de ocupar o interior do coração 
de Deus. Portanto, esta é a qualificação do Messias.  

Experimente primeiro o amor de Deus  

Jesus é o único filho de Deus. Além disso, quando estamos salvos, embora as circunstâncias sejam 
diferentes, também podemos nos tornar filhos de Deus. Quando um galho é enxertado em um doce 
caquizeiro, esse galho pode também se tornar um doce caquizeiro. Após você ser salvo por Jesus, 
ele deixa de ser seu Salvador, e se torna seu irmão. Jesus se torna o noivo, e você se torna a noiva. 
Esta tradição de Jesus iniciou a partir do amor fraternal. Esta é uma declaração cósmica. Esta não é 
a tradição de fraternidade que temos visto na realidade decaída por aí, mas uma nova tradição. 
Vocês são as pessoas que estão fazendo isto. Assim neste ponto, precisamos implantar a nova 
tradição celeste de fraternidade. Isto não é meramente uma teoria; estamos historicamente 
avançando isto. Vocês devem edificar a nova tradição de fraternidade e também a nova tradição de 
esposo e esposa. Fazendo isso, a tradição de fraternidade nasce, e a tradição de noivo e noiva nasce 
também. Então, quando um casal é capaz de herdar a tradição de amor a partir de Deus, seus filhos 
serão inteiramente amados por Deus. Sendo que estes filhos não nascem dentro da realidade da 
queda, mas nascem na realidade não decaída do amor de Deus, eles não estão na posição de serem 
reivindicados por Satanás. Portanto, eles não têm pecado. Através deste nascimento de filhos sem 
pecado, o cristianismo devia ter determinado a tradição do relacionamento pais-filho.  

O tempo durante o qual esta promessa foi feita era o tempo do Novo Testamento. A promessa do 
Velho Testamento não foi cumprida, portanto, uma nova promessa foi dada no Novo Testamento. 
Esta foi uma promessa de que devemos nos tornar verdadeiros filhos de Deus, nos tornando 
verdadeiros irmãos e irmãs e herdando o verdadeiro amor. E essa promessa absolutamente será 
cumprida no tempo da Segunda Vinda. Como a teologia de Unificação chama esta idade? É 
chamada de Idade do Completo Testamento.  

Deus não faz apenas promessas. Ele avançou para a Idade do Completo Testamento a fim de 
cumprir esta maravilhosa promessa. Por isso, muitos filhos como Jesus devem nascer, e muitas 
noivas e noivos como Jesus devem nascer. Muitas famílias devem emergir com cônjuges ideais tal 
como Jesus deveria ter sido – que possam gerar filhos perfeitos. O mundo ideal de Deus começa 
aqui. Mas a partir de que ponto tudo isto começa? Começa a partir do indivíduo.  

Adão e Eva caíram antes de alcançar a perfeição, sendo motivados para o pecado por seus corações. 
Eles deram um passo para longe da direção de Deus e de Seu mandamento seguindo os ditames de 
seus corações enquanto seus corações ainda estavam imaturos. Jovens da Idade do Completo 
Testamento não são influenciados por seus ambientes, não importa quanto este seja corrompido por 
Satanás. Se eles são influenciados, então Satanás, que é o definitivo mestre do amor corrupto, virá a 
corromper o coração de toda humanidade no mundo. Para esse propósito, Satanás utiliza sua grande 
sabedoria.  
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Os comunistas dizem, "Cantem, dancem e desfrutem amor!" Então, o que acontece? Destruição. 
Satanás está tentando destruir o homem criando este tipo de ambiente.  

Por isso, a organização que os comunistas mais odeiam é a Igreja de Unificação. Eles tentam as 
pessoas através de sua propaganda -- "cante canções, dance e faça amor!" Mas aqueles que não se 
entregam, não importa o que eles digam, são os jovens da Igreja de Unificação.  

Ver Deus diretamente com seus olhos 

Primeiro de tudo, vocês devem estar face a face com Deus e herdar Seu amor vertical. Sendo que 
Deus é o Deus de características duais, Ele criou o homem porque Ele não pode receber estímulo 
estando sozinho. Alegria é produzida somente através de relacionamentos recíprocos; portanto, é 
necessário estímulo a partir de fora do ser Deus. Ele necessita da esfera estimulante de Seus objetos. 
E uma pessoa pode receber amor a partir de Deus, que é o mais elevado ser, somente quando ela 
está na posição recíproca. Fazendo assim, esta pessoa pode se tornar uma substancialização do 
caráter interno de Deus. Quando Deus sente tristeza, o homem deve também sentir tristeza. Desta 
forma, o homem e Deus serão inseparáveis. Estes são fatos imutáveis, não importa quanto você 
possa duvidar deles. Vocês foram criados para serem inseparáveis de Deus. Portanto, a perfeição do 
indivíduo significa o estabelecimento do relacionamento vertical absoluto entre você e Deus.  

Deus é invisível. Este Deus invisível criou Adão e Eva a fim de trazer a Sua própria imagem 
substancial. Deus existe no interior da mente de Adão e Eva, e quando Adão e Eva se tornam 
perfeitos e recebem totalmente o amor de Deus, Deus se torna o pai interno e Adão se torna o pai 
externo. A forma externa reflete a forma interna. Deus vê Sua própria forma no homem. Então Deus, 
como o pai da humanidade, assume a forma de Adão. E Eva se torna a mãe da humanidade. Adão e 
Eva são as formas substanciais de Deus no universo, e eles se tornam pais da humanidade e do 
mundo criado, o qual se assemelha a eles. Assim, através da forma de Adão e Eva, Deus permitiria 
que as pessoas conhecessem Sua existência por toda a história. Então não pode haver dúvida sobre a 
existência de Deus. Ele é sempre visível. Se a queda não tivesse ocorrido, Deus imediatamente 
apareceria quando o homem O chamasse. Se o homem atinge este nível, quem poderia dizer que 
Deus não existe? [Ninguém!] Se você demonstra sua máxima sinceridade, a mesma sinceridade é 
retornada. Este é um princípio universal. Por isso, quem tem que provar que seus pais são seus pais?  

Então o que Deus está desejando fazer é substancializar Sua forma neste estágio final dos Últimos 
Dias. Ele está tentando Se apresentar novamente como um homem perfeito que é completamente 
restaurado verticalmente e de coração. Conhecemos este homem como o Messias. Na Idade do 
Completo Testamento, Deus Se manifesta para todas as pessoas na forma dos Verdadeiros Pais, que 
estão no lugar de Adão aperfeiçoado e de Eva aperfeiçoada.  

Portanto, a Igreja de Unificação tem um poder que é maior do que qualquer poder secular. Através 
da Igreja de Unificação, nossos membros podem ver o Deus vivo diretamente com seus olhos, e 
experimentá-Lo com seus sentidos. Vocês entendem? Quantos de vocês acreditaram e viram Jesus 
no passado? Uma percentagem muito pequena. A menos que tenham fé por 20 ou 40 anos, vocês 
não poderiam ver o Jesus crucificado. Entretanto, na Igreja de Unificação, você pode vê-lo se ouvir 
o Princípio com sinceridade por uma semana. Que grande diferença é isto! Uma revolução cósmica 
começou. Não pudemos encontrar uma maneira de ver Cristo por todos os milhares de anos de 
história. Mas através do Princípio, descobrimos uma forma para experimentá-lo em uma semana. 
Este é verdadeiramente o maior milagre do movimento de Unificação.  
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Por trás deste milagre, há um período de 6.000 anos no qual Deus esteve avançando a cultura 
humana. Toda a indenização e sacrifício de 6.000 anos estão concentrados neste ponto do tempo. O 
fruto deste curso vitorioso é o relacionamento de amor entre pais e filho. 

Olhe para o mundo com a mesma tristeza de Deus  

Se você está ansioso para ver Deus ou para ver os Verdadeiros Pais em um sonho, a única forma é 
trabalhar por Deus com todo o seu coração. Você deve ter o tipo de coração como o de Deus que 
está disposto a derramar sangue pelo benefício de todas as pessoas. Você deve ter tal coração que 
até mesmo esqueceria de dormir, e deve chorar comigo. Este é o caminho mais rápido para alcançar 
Deus. O ensinamento da Igreja de Unificação é que devemos sacrificar coisas menores por Deus, 
pela humanidade e para o propósito maior. Deus quer restaurar o cosmos para Seu domínio. Isto é 
feito através do princípio de sempre servir o propósito maior. Deste modo, as vidas individuais em 
benefício da família, a família pelo clã, o clã pela raça, a raça pela nação, a nação pelo mundo, o 
mundo pelo cosmos e o cosmos para Deus. Você não pode se tornar um filho de Deus a menos que 
lute por Deus com a meta da vitória por Deus em nível cósmico pelo atingimento de todos estes 
padrões. Você não pode se tornar um filho de Deus a menos que tenha a confiança e deseje 
trabalhar pelo benefício de Deus e pelo benefício do cosmos. Vocês entendem isto, não entendem? 
[Sim!] Isto não é um assunto trivial.  

Cada um de vocês podem se tornar uma pessoa que tem tais experiências verticais. Na atual 
situação, quando Deus ainda não estabeleceu Sua nação, se você pode chamar por Deus e sentir a 
mesma tristeza que Ele sente, e se você pode olhar para o Japão e para o mundo com tal tristeza 
divina, mantendo sua missão e seu comprometimento para com Ele, então você é verdadeiramente 
um filho ou filha de Deus, mesmo se você está sozinho.  

Você deve manter sua mente ocupada com o desejo absoluto e a determinação para cumprir a 
vontade de Deus. Se a providência é prolongada por anos, décadas, séculos, não podemos imaginar 
quão grande será a agonia de Deus. Devemos manter um curso rumo à vitória. Se você se mantém 
um filho jovial, fazendo seu melhor enquanto se sacrifica por Deus, você pode salvar o Japão e 
dominar o futuro espiritual deste país. Você pode não conseguir muita atenção neste mundo, mas 
quando for para o mundo espiritual, você será alguém reverenciado por todas as pessoas como o 
representante de Deus. Deus está esperando que você se torne este tipo de jovem. Você deve 
estabelecer a tradição para o futuro. Deus deseja que nos tornemos tais pessoas que podem 
substancializar Seu ideal neste mundo. Tais pessoas devem ser os jovens da Igreja de Unificação. 

Jesus trilhou o caminho da cruz com dignidade 

Na tradição da Idade do Velho Testamento e da idade do Novo Testamento, devemos nos tornar 
filhos que podem derramar sangue, e até mesmo morrer, para consolar o coração de Deus: Na 
história da providência de Deus, quem estabeleceu a tradição para abrir este caminho no mundo? 
Foi Jesus. No Getsêmani, a razão pela qual ele orou com tal agonia sobre derramar sangue foi para 
deixar a verdadeira tradição de Deus na terra. Jesus foi o pioneiro deste caminho e estabeleceu esta 
tradição pela primeira vez. A religião é o caminho pelo qual herdamos a tradição de Jesus 
corretamente e a expandimos para o público do mundo. O cristianismo foi formado herdando a 
tradição de bondade e transmitindo esta tradição para os futuros seguidores.  

O cristianismo ensina uma realidade de coração, que é também uma realidade de esperança 
rumando em direção a um objetivo. A fim de entrar nesta única realidade, devemos voltar para Deus. 
Assim, como membros da Igreja de Unificação devemos apenas voltar para Deus. Nunca 
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poderemos entender a realidade do coração de Jesus, a menos que voltemos para a realidade do 
coração de Deus. Essa é também a única forma de podermos ao menos entender a tradição de Jesus 
ou do cristianismo, ou herdar a tradição de esperança para o futuro. O caminho que a Igreja de 
Unificação tem trilhado até agora é o caminho de volta para Deus e para reascender o espírito das 
igrejas com um novo entendimento da realidade de Deus e de Sua providência. Vocês entendem? 
[Sim!] Primeiro de tudo, devemos estabelecer este relacionamento vertical e nos tornarmos homens 
ideais através das orientações recebidas a partir de Deus.  

A humanidade perdeu três coisas na queda. Adão devia ser o filho de Deus e Eva devia ser a filha 
de Deus. Mas eles perderam sua filiação de coração com Deus. E eles perderam o amor que teriam 
como irmão e irmã centrados em Deus. Eva assassinou Adão espiritualmente. A despeito do fato de 
Adão ser seu irmão mais velho, Adão foi atraído por Eva e não pôde resistir a ela. Eles se tornaram 
pessoas do mal, não um irmão e uma irmã de bondade. O esposo e a esposa de bondade se tornaram 
o esposo e a esposa do mal através da queda. Eles perderam a realidade do coração de Deus e o 
amor em um único instante. Como eles podem restaurar este coração perdido? Para um homem 
assumir a responsabilidade para restaurar isto, ele deve ter o coração de um irmão mais velho. 
Assim, ele deve entrar no mundo do coração.  

Na realidade de coração, então, vocês são filhos para mim. Foi através da queda que o homem 
perdeu os três corações, que são: o coração de irmão e irmã, o coração de pais, e o coração de filhos. 
Deste modo, a perfeita restauração é impossível a menos que experimentemos de coração estas três 
coisas e as ressuscitemos.  

Santos devem derramar lágrimas por Deus 

A restauração horizontal do coração de Deus começa através de indenização. A Igreja de 
Unificação, que foi fundada para esse propósito, nunca pode ser entendida meramente estudando-a. 
As pessoas não podem entender porque a Igreja de Unificação foi fundada, porque seguimos em 
direções malucas, e porque seus membros trabalham com um só coração. Vocês trabalham de 
acordo com meu coração? [Sim!]  

Os homens estão na posição de arcanjos. Portanto, os corajosos homens da Igreja de Unificação 
devem ser capazes de sentirem falta de mim com lágrimas. Do contrário, eles não são os santos da 
Igreja de Unificação. Vocês devem ser como um filho com lágrimas em seus olhos. Eu peço isto, 
não em meu benefício, mas pelo benefício de Deus.  

Eu amo vocês, centrado no amor de Deus. Vocês amam Deus, vocês me amam, e amam uns aos 
outros. Com este fundamento de amor, vocês podem amar todas as pessoas do mundo.  

Vocês devem amar os outros membros como me amam. Meu desejo é que vocês amem os outros 
mais do que eu amo. Se vocês fazem assim, podem amar uns aos outros como irmãos e irmãs mais 
do que seus pais amam vocês como seus filhos. Se esta tradição se espalha por todo o Japão, este 
país nunca perecerá, mesmo se Deus o quisesse. Não seja uma pessoa cujas realizações estão em 
nível teórico, mas ao invés, seja uma pessoa que coloca seu coração em seu trabalho. Como um 
grupo, vocês devem amar uns aos outros como irmãos, como irmãs, como pais. Se você é esse tipo 
de pessoa, mesmo se disser para seus amigos não virem vê-lo, eles estarão ansiosos em vê-lo, que 
virão de qualquer maneira. Eu sou assim. Meus amigos e colegas mais próximos estavam todos 
perto de mim. Porque eles vinham? Eles não tinham mais ninguém a quem recorrer para buscar 
conselhos. Vocês devem herdar a realidade do coração de Deus. Vocês têm a teoria, e quando a 
praticam, podem se tornar uma unidade com Deus. Vocês devem estabelecer tal tradição. 
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Aqueles bravos soldados da Unificação que desejam trabalhar em direção a este propósito 
novamente com resolução e que desejam reviver esta tradição de Deus entre todas as pessoas, por 
favor, levantem suas mão. Eu acredito em vocês.   
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Capítulo 17  
O Novo Futuro do Cristianismo 
18 de setembro de 1974 -- Nova York, Nova York  

Senhoras e senhores, eu estou muito feliz em estar aqui esta noite. Agradeço-lhes por terem vindo. 
Estamos reunidos nesta impressionante edificação do Madison Square Garden esta noite em nome 
de Deus.  

Meu tópico esta noite é "O Novo Futuro do Cristianismo." Mas antes que eu comece a mensagem 
desta noite, eu gostaria de fazer uma observação pessoal. Eu não vim aqui para repetir o que vocês 
já sabem. Eu tenho que revelar para vocês coisas novas. Eu quero compartilhar com vocês uma 
revelação de Deus. 

Há somente um Deus, somente um Cristo e somente uma Bíblia. Entretanto, atualmente, apenas no 
mundo cristão há mais de 400 denominações diferentes, todas olhando para a Bíblia de diferentes 
pontos de vista, e com muitas interpretações diferentes.  

No que estamos interessados não é a interpretação humana da Bíblia, mas como Deus interpreta a 
Bíblia, e qual é realmente a vontade de Deus. Portanto, nenhuma pessoa por si mesma é capaz de 
nos satisfazer. Essa informação deve vir de Deus, na forma de revelação.  

E eu quero compartilhar essa revelação com vocês esta noite. Sendo que esta mensagem veio de 
Deus, e sendo que ela é do ponto de vista de Deus, o conteúdo naturalmente pode ser diferente do 
entendimento humano. Portanto, ela pode ser novidade para vocês. Mas o que necessitamos são 
novas idéias – idéias de Deus, porque o homem já esgotou todas as suas próprias idéias. Essa é a 
razão para minha vinda para lhes falar esta noite.  

Por isso eu peço a cada um de vocês para abrir sua mente e abrir seu coração, para que o espírito de 
Deus possa falar diretamente para você.  

Por 2.000 anos, os cristãos do mundo têm esperado por um culminante grande dia, como 
profetizado na Bíblia, -- o dia da Segunda Vinda do Senhor. Sendo que esta tem sido a promessa de 
Deus, a Segunda Vinda de Cristo definitivamente será realizada.  

Porque o Senhor está vindo uma segunda vez? Ele está vindo para consumar a vontade de Deus.  
Então, o que é a vontade de Deus? Sabemos claramente o que é a vontade de Deus?  

Deus é imutável, eterno, único e absoluto. E Ele tem uma vontade, a qual é também eterna, imutável, 
e absoluta. No início, Deus tinha um propósito definido para a criação do universo e este mundo. 
Esse propósito era a razão para a criação. E Deus começou a criação do universo e do homem para 
cumprir esse propósito.  

De acordo com a Bíblia, após o primeiro homem e a primeira mulher serem criados – Adão e Eva – 
Deus deu a eles um mandamento. Esse mandamento era que 'da árvore do conhecimento do bem e 
do mal, dessa não comerás; porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás'. (Gen. 2:17)  

Deus pediu que eles obedecessem Seu mandamento. Deus estava insinuando que pela obediência de 
Adão e Eva à lei, Seu propósito seria realizado. Entretanto, Deus deixou muito claro as 
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conseqüências da desobediência. Ele disse, "no dia em que dela comeres, certamente morrerás". O 
fruto da desobediência foi a morte.  

Entretanto, Adão e Eva desobedeceram a Deus. O resultado foi a queda do homem. A morte 
espiritual veio para a humanidade, e o propósito de Deus não foi realizado. A queda do homem 
significa o seu desvio do estado original pretendido por Deus. Adão e Eva se apartaram do 
cumprimento do propósito de sua criação. Eles fizeram uma escolha errada, criando o oposto ao que 
Deus originalmente pretendia.  

Após sua desobediência, Deus não teve outra escolha a não ser expulsar este homem e esta mulher 
do Jardim do Éden. O Jardim do Éden é uma expressão simbólica do Reino de Deus na terra. Adão 
e Eva jamais saborearam a cidadania no Reino de Deus, por isso eles foram expulsos para a 
realidade não divina, o inferno vivo – o qual foi sua própria criação.  

Reino do Céu na terra 

Se Adão e Eva tivessem obedecido a Deus, eles teriam realizado o Reino do Céu na terra. Como 
seria esse Reino? Adão e Eva foram criados sem pecado, com o potencial para a perfeição. E eles 
deviam crescer até a perfeição pela obediência à lei de Deus. Enquanto estavam crescendo na 
plenitude de um homem e uma mulher aperfeiçoados, seu relacionamento devia ser de irmão e irmã. 
Eles estavam destinados a estabelecer a verdadeira tradição de fraternidade entre irmão e irmã.  

O que é perfeição? Perfeição é a total união do homem com Deus. Um homem está destinado a ser 
o templo de Deus, no qual o espírito de Deus reside. Tal homem é divino, como Deus é divino; esse 
homem é santo, como Deus é santo.  

Jesus foi o primeiro homem perfeito. Esta perfeição é o estado do qual Jesus estava falando quando 
ele disse,  

' Crede-me que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim'. (João 14:11)  

Quando você se torna uma unidade com Deus, o poder divino de Deus passa a ser seu, e você será 
perfeito como Deus é perfeito. Portanto, Jesus estabeleceu como meta para o homem, ser perfeito 
como Deus é perfeito, quando ele disse,  

'Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial'. (Mateus 5:48) Deus criou um 
masculino e um feminino. Por quê? Após alcançar o estado de sua perfeição, Deus queria trazê-los 
para ser um casal celeste, através da bênção do matrimônio celeste. Deus pretendia começar Seu 
Reino com Adão e Eva como os primeiros esposo e esposa.  

Se isso tivesse se tornado uma realidade, então a bênção de Deus de ser frutífero e multiplicar teria 
sido realizada. Ele teria dado a eles o poder de multiplicar filhos de Deus. E esses filhos seriam sem 
pecado e perfeitos. Até mesmo o que eles poderiam ser? O pecado nunca teria sido introduzido na 
raça humana. Tendo filhos, Adão e Eva teriam se tornado o Verdadeiro Pai e a Verdadeira Mãe 
centrados em Deus – os Verdadeiros Pais da humanidade.  

Se Adão e Eva tivessem formado esta primeira família centrada em Deus, a partir deles teria 
surgido uma tribo centrada em Deus, uma nação centrada em Deus, e um mundo centrado em Deus, 
regido apenas por Deus. Então a perfeição teria reinado desde o início e para toda a eternidade.  
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Onde Deus criou Adão e Eva? No ar, ou no espaço? Não, Ele os criou exatamente aqui na terra. 
Portanto, a prosperidade da família de Adão deveria trazer a realização do ideal de Deus aqui na 
terra, e Deus teria se tornado o centro da humanidade. Isto teria sido com certeza o Reino de Deus 
na terra, no qual Deus reside com os homens e mulheres.  

Se isso tivesse sido realizado no início, não haveria nenhuma grande divisão de raças e idiomas. 
Todos pertenceríamos a uma única raça de Adão sob a única tradição de Adão. E o único idioma de 
Adão seria nosso idioma universal. Como conseqüência, o mundo inteiro seria uma única nação sob 
Deus.  

Assim, no plano de Deus, todos os homens estão destinados a nascerem no Reino de Deus na terra. 
Devemos desfrutar a vida celeste na terra. E então, quando terminar nossa vida física na terra, 
devemos ser elevados para o Reino de Deus no céu espiritual, onde deveremos viver eternamente. 
Esse era o plano original de Deus.  

Não poderia haver Satanás, e nenhum inferno nesse mundo. Deus não criaria inferno para Seus 
próprios filhos. Nenhum bom pai construiria uma prisão para seu filho recém nascido. Porque Deus 
necessitaria de um inferno para Seus filhos? Apenas o céu era a vontade original de Deus. Por causa 
do pecado, entretanto, as pessoas perderam seu valor original e se tornaram lixos humanos. O 
inferno é como uma lata de lixo. Mas isto foi necessário somente após a queda do homem.   

Reino do inferno – paraíso perdido  

Então, examinemos o estado das pessoas decaídas e do mundo decaído. Lemos em João que Jesus 
disse,  

'Vós tendes por pai o Diabo'. (João 8:44)  

Pela Queda, o homem se colocou sob a falsa paternidade de Satanás. O homem trocou de pai. 
Deixamos nosso verdadeiro pai, Deus, e nos unimos com o falso pai, Satanás. O primeiro homem e 
a primeira mulher se tornaram os filhos de Satanás. Sob a falsa paternidade de Satanás, Adão e Eva 
se uniram totalmente fora da lei sem a bênção de Deus e sem Sua permissão. E quando eles 
multiplicaram filhos, todos eles vieram a estar sob o mesmo falso pai. Todos eles nasceram como os 
filhos do pecado, não como os filhos de Deus. Portanto, a multiplicação de filhos de pecado de uma 
geração para outra desencadeou este decaído mundo pecaminoso.  

Porque Deus não está no centro, este é um mundo de pecado, um mundo de desconfiança, um 
mundo de crime e um mundo de guerra. E nós, as nações e as sociedades deste mundo podemos 
destruir uns aos outros e não sentir pesar por isso. Este é o reino do inferno na terra.  

O mestre deste mundo na realidade, não é Deus, mas Satanás. Este é o motivo pelo qual João 12:31 
indica que Satanás é o regente deste mundo. Sabemos que este universo foi criado por Deus. 
Sabemos que Deus nos criou. Mas Deus está há muito tempo sem ser o mestre, porque as pessoas 
trocaram os mestres. O homem traiu Deus e se uniu com um falso mestre, Satanás. Este Satanás se 
tornou o pai da humanidade.  

A queda do homem trouxe grande aflição ao coração de nosso Pai Celestial. Deus perdeu tudo 
quando Seu povo se voltou contra Ele. Esse é o motivo pelo qual lemos no Gênesis,  
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Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. (Gen. 
6:6)  

Deus estava aflito porque exatamente o oposto de Sua vontade se tornou a realidade. Se a intenção 
de Deus tivesse sido realizada, Ele teria sentido alegria. Se as conseqüências da queda fossem o 
resultado do plano do próprio Deus, porque Deus deveria estar com Seu coração aflito? Porque Ele 
teria se arrependido em ter feito o homem?  

Salvação é restauração 

O Deus Todo-Poderoso é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Seu coração é compassivo e 
Ele se afligiu pela morte em vida de Seus filhos.  

Ele sabe que nenhuma pessoa é capaz de quebrar suas correntes e obter liberdade do pecado por si 
mesma. Ele sabe que somente um único poder pode trazer a salvação para as pessoas – o próprio 
Deus. E Deus, em Sua misericórdia, está determinado para salvar este mundo.  

O que é salvação? Salvação é simplesmente restauração. O que faz um médico para salvar seu 
paciente? Ele restaura o paciente ao estado normal de saúde. Isso é uma cura. O que você faria para 
salvar uma pessoa se afogando?Você a salvaria trazendo-a para fora da água e restaurando-a para a 
terra seca. Isso é um resgate.  

Da mesma forma, a salvação de Deus para o homem é simplesmente restaurar o homem de um 
estado anormal de desvio para o estado original de bondade.  

Assim, salvação é equivalente a restauração. Deus restaurará o reino do inferno para o Reino do 
Céu.  

Deus fez claramente Sua determinação na Bíblia:  

'Sim, eu o disse, e eu o cumprirei; formei esse propósito, e também o executarei'. (Isaías 46:11)  

Deus não disse que Ele poderia fazê-lo. Ele disse que Ele fará, demonstrando Sua determinação 
absoluta em restaurar o homem e o mundo ao desígnio original.  

Como? Através do Messias. Para restaurar a humanidade, Deus enviou Seu único filho, Jesus Cristo, 
para este mundo como o Salvador – como o Messias. Dois mil anos atrás, Jesus Cristo veio ao 
nosso mundo como o autor da vida. Ele veio para transformar todas as pessoas pecadoras em 
pessoas como Cristo. Ele veio para restaurar o Reino do Céu na terra.  

Portanto, Jesus Cristo proclamou como seu primeiro evangelho,  

'Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus'. (Mateus 4:17)  

Com a vinda de Jesus Cristo, as pessoas verdadeiramente estavam no limiar do Reino do Céu.  
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Preparação para o Messias 

Entretanto, antes de Deus enviar Seu filho para restaurar o mundo, Ele teve que preparar o caminho 
passo a passo, iniciando com um indivíduo e expandindo para uma nação, a fim de estabelecer um 
fundamento de fé sobre o qual o Messias poderia vir.  

Isso porque este mundo era o mundo de Satanás. Se o Messias viesse a esta terra sem um 
fundamento de preparação, o mundo satânico o destruiria. Assim, Deus trabalhou diligente e 
caprichosamente para estabelecer uma nação, uma soberania sobre a qual Ele poderia ter o controle. 
A nação de Israel era o resultado dessa preparação para o Messias.  

Deus preparou a nação de Israel como a "local de pouso" para o Messias. Sobre o fundamento de fé 
de Israel, Deus pôde enviar Seu definitivo campeão, o Messias.  

Da mesma forma, o cristianismo de hoje é o local de pouso paralelo do Messias para sua Segunda 
Vinda. E os cristãos estão destinados a formar um fundamento de fé para o retorno do Messias no 
momento final da realização.  

Hoje, como nunca antes em nosso atribulado mundo, o Messias é nossa esperança! A Missão do 
Messias é restauração – tirar a sofredora humanidade decaída deste mundo do mal e restaurar o 
homem para a perfeição e bondade original de Deus. Ele deve destruir a má soberania de Satanás 
sobre este mundo e estabelecer a soberania de Deus.  

Jesus Cristo veio como o Messias há 2.000 anos atrás para este propósito – restaurar o Reino de 
Deus. Atualmente estamos esperando pela Segunda Vinda de Cristo. O propósito dessa Segunda 
Vinda é exatamente o mesmo – a restauração do Reino original de Deus. Esse é o único propósito e 
a única vontade de Deus.  

Os cristãos de hoje é o povo escolhido de Deus. Os cristãos são os colaboradores da obra de Cristo. 
Assim estamos em uma posição de preparar um fundamento para o Senhor, para recebê-lo e aceitá-
lo quando ele chegar, e participar em sua missão de destruir Satanás da face da terra, e trazer toda a 
humanidade para a salvação.  

Mas atualmente, os cristãos não estão seguros sobre a vontade de Deus. Estamos mais interessados 
em nossa própria salvação pessoal, nosso próprio céu em algum lugar, e a garantia de nosso próprio 
pequeno nicho lá em cima. Mas essa não é a forma que Deus pretendia que os cristãos fossem.  

Onde está você, meu Davi?  

Deus está procurando por seus campeões entre os cristãos do mundo de hoje. E a obra de Deus 
necessita de um espírito sacrifical. Quantos cristãos estão agora dizendo, "Utilize-me como um 
cordeiro sobre Seu altar, e faça de mim um sacrifico para salvar este mundo"? Deus está buscando 
um espírito de autonegação. Deus está buscando pelas pessoas capazes de carregar a cruz pelo 
século XX. E os cristãos de hoje estão surdos a este chamado.  

Ao invés, os cristãos de hoje estão clamando pelo "meu céu," "minha salvação." E quanto a Deus? 
E quanto ao resto do mundo? Você será capaz de manter seu pequeno pedaço de céu quando o resto 
do mundo está se esmigalhando? Não. Se, por outro lado, o mundo inteiro fosse salvo, sua própria 
salvação já não estaria incluída?  
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Atualmente, se as igrejas cristãs insistirem na mesma forma centrada no indivíduo, o espírito do 
cristianismo está destinado a declinar. Antes que clamemos por nossa salvação, vamos clamar pela 
realização da vontade de Deus. Devemos liberar Deus de Sua tristeza, de Sua angústia. Quando 
resolvemos o problema de Deus, o problema do homem estará automaticamente resolvido.  Então o 
fervor cristão verdadeiramente reascenderá para o benefício do triste coração de Deus, e não para 
nós mesmos.  

Em seus 2.000 anos de história, os cristãos tiveram grandes oportunidades para trazer todo o mundo 
para Deus. Mas os cristãos simplesmente não conheciam com clareza a vontade de Deus. Eles não 
agiram quando a oportunidade bateu à porta.  

Essa mesma oportunidade está batendo à porta mais uma vez.  Desta vez a oportunidade veio para a 
América. Se atualmente os cristãos da América reconhecem a vontade de Deus para o presente 
momento e agem em conformidade, podemos girar o mundo de cabeça para baixo colocando o lado 
certo para cima, e trazer o céu para a terra. A hora da Segunda Vinda de Cristo está próxima, 
contudo estamos aguardando os sinais destes tempos.  

Ao invés de continuarmos pedindo e orando, 'Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na 
terra como no céu,' (Mateus 6:10) agora podemos agir baseados na vontade de Deus, e fazer desse 
céu, uma realidade aqui mesmo em Nova York, porque já chegamos na hora agendada por Deus 
para a realização.  

Cada um de nós é parte do corpo de Cristo, por isso quando Cristo vem, somos as extensões de seu 
corpo vivo. Se cada um de nós está disposto e pronto para pregar nosso corpo na cruz a fim de ter 
nosso mundo reavivado, então transformaremos realmente este mundo no Reino do Céu. Viver e 
morrer por Deus e Cristo – este é o privilégio de ser um cristão!  

Lembrem-se, a vontade de Deus é salvar o mundo inteiro – não apenas os cristãos, nem apenas as 
igrejas. Há um versículo na Bíblia universalmente conhecido, que nos ensinavam enquanto crianças 
na escola dominical:   

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que 
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3:16)  

A ênfase aqui está na palavra "mundo." Deus amou o mundo, não apenas a igreja, nem apenas os 
cristãos, muito menos um povo em particular, mas o mundo inteiro. Por essa razão – para salvar 
este mundo – é enviado o Messias.  

Se você fizer ao nosso Senhor a pergunta, "Você é o Salvador somente dos cristãos?" Ele 
responderia: "Não! Eu sou o Salvador de toda a humanidade."  

Se você perguntasse para Deus, "Você é o Deus dos cristãos?" Deus diria: "Não! Eu sou o Deus do 
universo, o Deus de toda a criação, o Deus de todas as pessoas."  

Dois mil anos atrás, as pessoas estavam esperando a vinda do Messias, mas apenas por razões 
autocentradas. Elas pensavam que o Messias estava vindo como um tipo de conquistador militar 
para vingá-los e derrotar o Império Romano, e exaltar Israel com grande glória e poder em um 
sentido mundano. E elas simplesmente não entenderam o ponto essencial.  
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Pelo contrário, o Messias estava vindo para Israel a fim de conduzir o povo como um sacrifício para 
atingir o restante do mundo, para trazer o mundo inteiro para a salvação de Deus.  

Deus se determinou a restaurar o mundo inteiro, e trazer todas as pessoas para o bem e a perfeição. 
Se Deus não pudesse fazer isso, Ele seria um Deus derrotado. Derrotado por quem? Por Satanás! 
Então, Deus não seria Deus.  

Imaginem-se na posição de Deus. Quando Deus olha para os cristãos do mundo atual, eu não acho 
que Ele esteja satisfeito. Ele prevê uma grande batalha a ser enfrentada e vencida. Deus deve ter 
uma confrontação com o formidável poder do inimigo, o poder de Satanás, o poder do pecado.  

Por isso, Deus necessita de um Davi dos dias modernos para confrontar este Golias, Satanás. Vocês 
não ouvem Deus clamando, "Onde está meu Davi? Onde você está, meu Davi?" E Deus espera que 
os cristãos de hoje respondam: "Sim, meu Senhor! Eu sou Seu Davi. Sua vontade será feita!"  

Mas os cristãos deste mundo parecem estar em sono profundo. E o punhado de cristãos que está 
acordado, está ocupado lutando entre eles mesmos. O tempo da colheita chegou ao seu outono 
cósmico, mas Deus não tem trabalhadores para enviar aos campos.  

Desde a queda do homem, Deus tem empreendido uma guerra divina contra o poder de Satanás. 
Essa guerra não terminou. A batalha final ainda está por vir. Cristo está vindo pela segunda vez, 
como o chefe em comando, para empreender essa batalha final. E essa hora chegou. Mas mesmo 
assim, nenhum soldado celeste está pronto. Os cristãos estão adormecidos.  

Por muito tempo, Deus tem apenas sido capaz de se ocupar em "guerrilhas" contra Satanás, não em 
uma guerra total. Entretanto, Deus tem se preparado para um grande dia, o "Dia D" celeste – 
quando Deus pode lançar toda a ofensiva. Esse dia é o dia do retorno de Cristo. Esse Dia D de Deus 
está próximo! A Bíblia é o registro da paciente preparação de Deus na condução da humanidade 
para essa batalha final. A realização da Bíblia é a vinda do Senhor – o retorno de Cristo para esse 
Dia D.  

A Bíblia é uma mensagem codificada 

O que é a Bíblia, mais precisamente? A Bíblia tem sido um livro de mistério. Entretanto, a Bíblia 
contém a mensagem de Deus para você e para mim.  

A Bíblia não utiliza linguagem plana, mas está escrita em símbolos e parábolas. Vocês sabem por 
que Deus apresentou a Bíblia em símbolos e parábolas? Porque Ele não falou claramente a verdade?  

Deus tinha que tratar com o mundo do mal. Por todas as idades, Deus tem colhido com Suas 
próprias mãos Seus trabalhadores, ou campeões, a partir deste mundo mal. Abraão foi um destes 
campeões. Noé foi também um destes campeões.  

E os campeões de Deus estavam sempre em absoluta minoria no mundo mal. Se Deus revelasse 
muito aberta e amplamente Sua estratégia, o inimigo utilizaria essa informação contra os campeões 
de Deus. Assim, a Bíblia foi escrita como uma mensagem codificada, e assim somente os agentes 
ou campeões de Deus poderiam decifrá-la.  

Deixem-me fazer uma analogia. Para preservar sua segurança, a América envia muitos agentes para 
o outro lado do mar a fim de coletar informações vitais referente aos potenciais inimigos. Quando o 
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quartel general na terra natal está se comunicando com seus agentes do outro lado do oceano, 
particularmente quando estão em território inimigo, ele se comunicaria aberta e claramente? Não. 
Ninguém seria tão ingênuo. Ele se comunicaria em mensagens codificadas – mensagens secretas – 
assim esse inimigo não poderia decifrá-las.  

Por toda a história, pessoas de retidão enfrentaram apenas sofrimento nesta terra, simplesmente 
porque elas estavam em território inimigo, e Satanás não quer que os agentes de Deus prosperem. 
Sempre que as forças de Satanás descobrem os representantes de Deus, elas tentam destruí-los.  

Devemos compreender que Deus teve que dar Suas instruções em mensagens codificadas. Assim a 
Bíblia está escrita em símbolos e parábolas. De certo modo, a Bíblia estava destinada a ser 
misteriosa. Então como podemos conhecer o verdadeiro significado desses símbolos e parábolas?  

De certo modo, é simples. Se você é um agente enviado por seu quartel general, e quer decifrar uma 
mensagem codificada, então, ou você deve ter um livro de códigos, ou se comunicar diretamente 
com seu quartel general na terra natal.  

Justamente por isso, o significado dos símbolos e parábolas na Bíblia somente podem ser 
esclarecidos quando nos comunicamos com nosso "quartel general original" -- Deus. Esta é 
verdadeiramente a única forma segura de podermos conhecer o significado definitivo da Bíblia.  

Dois mil anos atrás, nosso Senhor Jesus Cristo trouxe o esboço para o Reino do Céu na terra. 
Entretanto, ele não pôde falar claramente sobre seu plano, nem mesmo para seus discípulos. Jesus 
falou em figuras e parábolas. Por quê?  

Jesus conhecia as circunstâncias adversas nas quais ele teria que trabalhar. Havia pressão política a 
partir do Império Romano. Havia uma monarquia vigorando, que se opunha a qualquer mudança. E 
havia um forte e tradicional sistema religioso. Tudo isto poderia ser direcionado contra a edificação 
do Reino de Deus.  

Jesus veio ascender o fogo da revolução nas pessoas, que mudaria a estrutura e a vida da nação 
inteira. Mas ele não pôde falar claramente sobre isto nem mesmo para seus discípulos. Ao invés, ele 
teve que falar em figuras e parábolas, dizendo:  

'Quem tem ouvidos para ouvir, ouça'. (Lucas 14:35)  

Se você tentar interpretar a Bíblia literalmente, palavra por palavra, letra por letra, sem entender a 
natureza da mensagem codificada na Bíblia, você estará capacitado a cometer um grande engano.  

Portanto, neste dia, nesta hora, o que os cristãos do mundo necessitam é uma revelação de Deus. 
Deus deve nos revelar Seu plano; Ele deve nos contar Seu plano, e nos dar instruções sobre o que 
fazer neste momento. Deus realmente prometeu o que está dito em Amós, 'Certamente o Senhor 
Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas'. (Amós 3:7)  

Esta noite eu estou aqui no Madison Square Garden não em conformidade com minha própria 
vontade, mas em obediência à vontade divina de Deus. Deus me chamou como Seu instrumento, 
para revelar Sua mensagem para Sua providência nos dias atuais, para que possa haver muitas 
pessoas preparadas para o dia do Senhor.  
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Esta noite estarei concentrado na revelação divina referente à vinda do Senhor do Segundo Advento 
– a questão mais importante de nosso tempo. E a fim de entender isto mais claramente, devemos 
primeiramente conhecer as circunstâncias da vinda de Jesus Cristo há 2.000 anos atrás.  

Jesus não veio para morrer 

Há um quebra-cabeça histórico que não foi resolvido.  

Por 4.000 anos antes da vinda de Jesus Cristo, Deus esteve preparando as pessoas para o Messias, 
como expliquei anteriormente. Através de Seus profetas, Deus esteve prevenindo o povo para se 
prepararem para o Messias. Deus esteve trabalhando para construir expectativa, e realmente houve 
grande fervor messiânico em Israel. E na hora indicada, Deus cumpriu Sua promessa. O Filho de 
Deus, Jesus Cristo, veio para seu próprio povo no momento indicado.  

Então o que ocorreu? A história é a testemunha de que não o reconhecemos. Nós o rejeitamos, nos 
rebelamos contra ele, e finalmente o crucificamos na cruz. Por quê?  

As igrejas cristãs dizem, "Bem, a resposta para essa questão é simples, Deus enviou Jesus Cristo 
para morrer na cruz. A crucifixão era a vontade predestinada de Deus desde o início".  

Então me deixe perguntar a esses cristãos, "O que vocês farão, quando Jesus Cristo retornar nos 
dias de hoje?" Todos os cristãos indubitavelmente responderão, "Nós o receberemos! Daremos as 
boas vindas a ele! Nos uniremos com ele! Seguiremos ele!" Deixe-me perguntar novamente, "Vocês 
o crucificarão quando ele aparecer?" Sua resposta será, "Não!"  

Se isso é assim, então e quanto ao povo de 2.000 anos atrás? Se eles tivessem aceitado – como 
vocês fariam nos dias de hoje – eles ainda o teriam crucificado? Não! Isto foi um erro! Foi por 
ignorância que crucificamos Jesus Cristo.  

Era a vontade de Deus que Seu povo aceitasse o Messias. Mas ao invés, nós o crucificamos. E então 
os cristãos "transferem a responsabilidade" dizendo que era a vontade de Deus. Ridículo! Isto não é 
aceitável para nossa lógica. Alguma coisa terrivelmente errada deve ter acontecido. O que foi?  

Ignorância assassinou Jesus  

O povo não soube quem era Jesus de Nazaré. Eles não o conheceram como o Filho de Deus. Se eles 
tivessem conhecido claramente que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, não o teriam crucificado.  

Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. (João 1:11) Nenhum dos príncipes deste mundo 
compreendeu; porque se tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. (I Cor. 
2:8)  

Se eles ao menos tivessem entendido quem ele era, não teriam crucificado o Senhor da glória. Isto 
foi um erro. Foi a ignorância e a cegueira que assassinou Jesus Cristo!  

Os cristãos do mundo não compreenderam a verdade sobre o que realmente ocorreu no tempo de 
Jesus. Se o único propósito de Deus ao enviar Seu filho era tê-lo pregado na cruz, então porque em 
primeiro lugar, Deus despenderia o tempo para preparar o povo? Teria sido mais fácil para Deus 
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enviar Seu filho entre os descrentes, ou mesmo entre os selvagens. Eles o teriam assassinado mais 
rapidamente, e a salvação teria vindo mais rápido.  

Escravos das letras do Velho Testamento  

Então a questão é, porque o povo não soube quem era Jesus? Acreditem ou não, a primeira razão 
pela qual o povo de Deus não reconheceu Jesus como o Messias foi por causa do Velho Testamento. 
Isto pode causar surpresa para vocês. Mas o povo interpretava literalmente o Velho Testamento. 
Eles não compreendiam que a Bíblia estava em código. Eles não procuraram por um dicionário de 
códigos. Ao invés, eles tomaram a Bíblia literalmente, palavra por palavra, letra por letra. Em outras 
palavras, eles se tornaram escravos das letras do Velho Testamento.  

Deixe-me dar-lhes uma evidência. O Livro de Malaquias no Velho Testamento tem um propósito 
paralelo ao do Livro do Apocalipse no Novo Testamento. Isto demonstra claramente o plano e a 
última descrição de como o Messias viria. Em Malaquias, você encontrará estas palavras: 

'Vou mandar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, e ele converterá 
o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais'. (Mal. 4:5-6)  

Quem era Elias? Ele foi um grande profeta de Israel que havia vivido aproximadamente 900 anos 
antes de Jesus Cristo, e que ascendeu ao céu em uma carruagem de fogo em um turbilhão de vento, 
de acordo com o Velho Testamento. Por isso as pessoas acreditavam que Elias retornaria 
literalmente do céu azul em uma carruagem de fogo e anunciaria o Filho de Deus: Isto é o que o 
povo esperava.  

Mas Elias veio? O problema foi que Elias não retornou da maneira como o povo esperava. O povo 
nunca ouviu qualquer coisa sobre seu retorno milagroso. Entretanto, um dia eles ouviram uma 
extraordinária declaração. Um jovem de Nazaré, cujo nome era Jesus, estava sendo proclamado por 
seus seguidores como o Messias, o Filho de Deus. Esse era realmente um anúncio incrível.  

E qual foi a reação imediata do povo? "Impossível!" eles disseram. "Como Jesus de Nazaré poderia 
ser o Filho de Deus? Não ouvimos nada sobre Elias." Sem Elias, sem Messias.   

A fim de aceitar Jesus Cristo como o Filho de Deus, eles teriam que desconsiderar seus 4.000 anos 
de tradição e desprezar sua Bíblia. Mas ninguém estava disposto a fazer isso.  

O povo daquele tempo verdadeiramente entendeu errado Jesus, o Filho de Deus. Eles diziam para 
ele,  

'Não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia; e porque, sendo tu 
homem, te fazes Deus'. (João 10:33)  

E eles apanharam pedras, prontos para apedrejar Jesus Cristo, o Messias.  

Além disso, quando Jesus executou muitas obras poderosas e milagres, o povo não honrou Jesus. 
Ao invés, eles diziam:  

'Este não expulsa os demônios senão por Belzebu, príncipe dos demônios'. (Mateus 12:24)  
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Que tragédia! Jesus Cristo, o Filho de Deus, o príncipe da paz, foi depreciado e renegado como o 
príncipe dos demônios!  

Poncius Pilatos, o governador de Roma, não queria crucificar Jesus, porque ele não pôde encontrar 
qualquer falta nele. Entretanto, o próprio povo de Jesus foram aqueles que estavam gritando, 
"Crucifica-o! Crucifica-o!"  

O povo que Deus havia preparado para recebê-lo queria que Jesus fosse assassinado, e pediram que 
o criminoso Barrabás fosse liberto ao invés dele. Essa era a vontade de Deus? Não! Jesus Cristo foi 
a vítima da ignorância e cegueira de seu próprio povo. E eles interpretaram mal a profecia – eles 
interpretaram mal o Velho Testamento.  

Imaginem que Elias tivesse vindo de uma maneira sobrenatural, em uma carruagem de fogo a partir 
do céu, como o povo esperava. Isto teria criado uma grande sensação. E imaginem Elias aparecendo 
diante da multidão e proclamando, "Este homem, Jesus de Nazaré, é realmente o Filho de Deus". 
Então eu asseguro que todos teriam se ajoelhado e o adorado ali mesmo. Então quem teria ousado 
crucificar Jesus Cristo?  

Entretanto, esse tipo de milagre não era o significado da profecia.  

A profecia de Malaquias da vinda de Elias foi realmente um obstáculo para o sucesso no ministério 
de Jesus. Quando os discípulos de Jesus foram por todo Israel ensinando o evangelho e 
proclamando Jesus como o Filho de Deus, o povo repudiava suas palavras, dizendo, "Se seu mestre 
é o Filho de Deus, onde está Elias? As Escrituras dizem que Elias deve vir primeiro." 

João Batista era Elias 

Os discípulos de Jesus não estavam bem preparados para responder a esta questão. De fato, eles não 
conheciam sobre o Velho Testamento. Afinal de contas, eles eram humildes pescadores da Galiléia 
e coletores de impostos. Assim, os discípulos envergonhados decidiram um dia ir até Jesus para 
pedir sua ajuda neste assunto. Um relato aparece em Mateus:  

Perguntaram-lhe os discípulos: Por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha 
primeiro? Respondeu ele: Na verdade Elias havia de vir e restaurar todas as coisas; digo-vos, porém, 
que Elias já veio, e não o reconheceram; mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o 
Filho do homem há de padecer às mãos deles. Então entenderam os discípulos que lhes falava a 
respeito de João, o Batista. (Mateus 17:10-13)  

Isto foi um choque para os discípulos. E então, eles entenderam, de acordo com a Bíblia, que Jesus 
estava falando a eles sobre João Batista.  

João Batista era Elias? Sim, Jesus disse isso. Mas o povo nunca foi convencido. Eles diziam, 
"Ultrajante!"  

Vamos imaginar que podemos transportar estes eventos para nosso tempo. João Batista de 2.000 
anos atrás era uma pessoa de tremenda influência, desfrutando grande prestígio em todo Israel como 
um grande homem de Deus – tal como o Billy Graham de hoje, um grande líder cristão.  

Digamos que algum jovem desconhecido repentinamente aparecesse e começasse a se proclamar 
para o mundo como o Filho de Deus. Como um estudioso das escrituras, você perguntaria a ele, "Se 



 185

você é o Filho de Deus, onde está o Elias prometido?" Se este homem dissesse, "Você não sabe que 
Billy Graham é Elias?" Qual seria sua reação? Você indubitavelmente diria, "Impossível! Como 
Billy Graham pode ser Elias? Ele não veio do céu azul. Nós sabemos que ele veio da Carolina do 
Norte!"  

Você não poderia aceitar isso, poderia? Exatamente este tipo de descrença confrontou nosso Senhor 
Jesus Cristo. O povo não pôde aceitar João Batista como Elias, simplesmente porque ele não veio 
do céu. O povo de 2.000 anos atrás foi teimoso em sua crença na profecia de que o retorno de Elias 
deveria ser realizado literalmente, que ele deveria vir do céu. Eles foram vítimas da letra do Velho 
Testamento.  

João Batista, homem de falha  

Contudo, Jesus Cristo continuou a pregar com poder e autoridade a despeito da teimosia da opinião 
pública. O povo não podia dispensar tal homem rapidamente. Eles queriam estar seguros de si. 
Assim, eles decidiram ir até o próprio João Batista e lançar-lhe suas questões de uma vez por todas. 
Eles perguntaram para João,  

Quem és tu? Ele, pois, confessou e não negou; sim, confessou: Eu não sou o Cristo. Ao que lhe 
perguntaram: Pois que? És tu Elias? Respondeu ele: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. 
(João 1:19-21)  

João Batista negou tudo. Ele disse, "Eu não sou Elias." Ele até mesmo negou o título de profeta. 
Todos sabiam e o reconheciam como um profeta de Deus, mas ele disse, "Eu não sou profeta." Por 
quê? Ele avaliou a situação e sabia que Jesus Cristo era tratado por sua própria sociedade como um 
desterrado. Jesus parecia ser um perdedor, e João decidiu não apoiar Jesus. Ele pensou que seria 
melhor negar tudo.  

Fazendo assim, João Batista empurrou Jesus para um canto, fazendo-o parecer um grande impostor 
sem defesa. Após a negativa de João, Jesus não teve nenhum recurso adicional neste ponto.  

Então porque Jesus foi crucificado? Primeiro, ele se tornou a vítima da interpretação do Velho 
Testamento. Segundo, Jesus foi rejeitado e finalmente crucificado por causa da falha da missão de 
João Batista. Podemos ler em Mateus que João Batista, esperando na prisão ser decapitado, enviou 
dois de seus próprios discípulos até Jesus para fazer a seguinte pergunta:  

'És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro?' (Mateus 11:3)  

Esta é a pergunta de um homem que tinha fé em Jesus como o Filho de Deus? João Batista tinha 
anteriormente testificado sobre Jesus no Rio Jordão:  

'Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus'. (João 1:34)  

Contudo, esta mesma pessoa, com a mesma língua, estava agora confrontando Jesus ao perguntar, 
"Você é realmente o Messias, ou devemos procurar por outro?" Quão desanimadora essa pergunta 
deve ter sido para Jesus! Que homem de pouca fé era João Batista!  

A missão de João Batista era muito importante para a realização da missão do Messias. Deus enviou 
João especificamente,  
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. . . a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. (Lucas 1:17)  

Essa era a responsabilidade de João, como o precursor de Cristo.  

Jesus confiava muito no sucesso da missão de João Batista. Quando este mesmo João Batista enviou 
seus discípulos até Jesus para perguntar a ele, "Você realmente é o Messias?" foi muito doloroso 
para Jesus como se ele tivesse sido apunhalado com uma faca. Fúria o dominou. Jesus se recusou 
em responder com sim ou não para esta impossível pergunta. Ao invés, ele disse,  

'E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim'. (Mateus 11:6)  

Esta foi a consolação de Jesus para João, quando ele viu que João estava falhando. Jesus estava 
realmente dizendo, "Pobre João, homem de falha. Você já não tem mais fé em mim. Você está 
ofendendo ao Filho de Deus. Sinto muito por você, João."  

E então Jesus falou para a multidão sobre João com indignação, dizendo,  

'Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem 
trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam vestes luxuosas estão nas casas dos reis. Mas 
por que saístes? Para ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta.' (Mateus 11:7-9)  

João era mais do que um profeta, porque ele veio para dar testemunho diretamente de Jesus Cristo, 
o Filho de Deus. Ele nasceu para esta extraordinária missão. Deus confiou esta gloriosa 
responsabilidade para João. Que honra para um homem ser chamado "mais do que um profeta" por 
Jesus! Contudo João falhou em viver por esta honra. Portanto, Jesus disse em Mateus,  

'Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João, o 
Batista; mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele'. (Mateus 11:11)  

João havia caído ao ponto onde até mesmo o menor no Reino do Céu era maior do que ele. O 
significado da afirmação de Jesus havia permanecido um mistério. Os cristãos não haviam 
entendido seu verdadeiro significado porque não tinham compreendido que João Batista era um 
homem que falhou em sua missão. Esta noite conhecemos o verdadeiro significado.  

João Batista foi o maior entre aqueles nascidos de mulheres por causa de sua missão, que era 
testificar o Filho de Deus. Todos os profetas no passado tiveram a mesma missão. Mas os profetas 
que vieram antes de João Batista nasceram para testificar o Messias com uma distância de tempo 
entre eles e o Senhor.  

João nasceu como um contemporâneo de Jesus Cristo, assim ele tinha o privilégio de testemunhar o 
Cristo vivo quando ele apareceu em pessoa. Desde muito tempo sua missão foi concebida, João 
Batista tinha a maior e mais gloriosa missão de todas. Assim, Jesus disse que ele era o maior entre 
aqueles nascidos de mulheres.  

Entretanto, ao conduzir sua missão, João foi o menor; ele foi o mais miserável entre todos os 
fracassados. Todos os profetas que haviam vivido antes dele estavam assistindo a partir do mundo 
espiritual. Eles sabiam quem era Jesus Cristo. Mas João não sabia. Ele duvidou. Ele se tornou cético 
e finalmente cego para a identidade de Jesus. No final, ele falhou em manter seu próprio testemunho 
sobre o Filho de Deus. Ele se tornou um homem de falha, e por isso, o menor no Reino do Céu.  
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Eu lhes darei outra irrefutável prova da falha da missão de João Batista. O povo disse para João,  

'Rabi, aquele [Jesus] que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está 
batizando, e todos vão ter com ele'. (João 3:26)  

Então João respondeu,  

'É necessário que ele cresça e que eu diminua'. (João 3:30)  

Os cristãos interpretaram isto com o significado de que João era verdadeiramente um homem 
humilde e um grande profeta. Eles acreditam que João tinha tanta humildade, que Jesus deveria 
crescer, enquanto ele mesmo deveria diminuir.  

Ao contrário, esta é a prova da arrogância de João Batista. Se João tivesse tomado Jesus seriamente 
como o Filho de Deus, ele não teria outra escolha a não ser, se tornar uma unidade com Jesus e 
segui-lo com todo zelo, faça chuva ou faça sol. Ele teria crescido ou diminuído junto com Jesus, 
desfrutando do mesmo destino. Esta passagem demonstra que João, de fato, não seguiu Jesus. Ele 
assumiu um curso independente e abandonou Jesus. Realmente, ele não encarou Jesus com 
seriedade.  

João Batista finalmente foi decapitado. Ele poderia ter sido um mártir glorioso ao ser decapitado 
executando sua missão determinada: testemunhando e proclamando ao mundo que Jesus Cristo era 
o Filho de Deus! Mas ele foi decapitado meramente por estar envolvido no escândalo amoroso da 
família do Rei Herodes. Esse assunto não tinha nada com os assuntos de João. Atender ao Filho de 
Deus era sua única responsabilidade. Mas João abandonou esta missão divina e sofreu sem sentido, 
tendo uma morte vergonhosa. Esta verdade deve ser dita, embora seja dolorosa.  

Por isso, Jesus disse sobre João,  

'E desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o 
tomam de assalto'. (Mateus 11:12)  

Isto significa que por causa da falha da missão de João Batista, o reino anunciado por Jesus Cristo 
sofreu e foi deixado aberto para competição. Quando um campeão de Deus falha em sua missão, 
alguém deve tomar essa missão e fazer grande esforço para cumpri-la. Assim, homens de fé 
violenta – como Pedro – assumiram a posição de João pela força e por seu próprio mérito.  

Entretanto, se João Batista tivesse sido um homem de grande fé, o que teria resultado? Ele 
realmente teria se tornado o discípulo chefe do Filho de Deus, Jesus Cristo. Se Jesus tivesse se 
tornado rei, João Batista teria sido o primeiro ministro. Essa era a posição que Deus determinou 
para João.  

Então, nesse caso, os 12 apóstolos, os 70 discípulos, e as 120 pessoas escolhidas por Jesus teriam 
vindo dos próprios seguidores de João. João teria servido como um mediador para trazer unidade 
entre o povo escolhido de Israel e o Filho de Deus. Quem teria ousado crucificar Jesus sob essas 
circunstâncias? Ninguém! A crucifixão nunca teria ocorrido.   

Estou certo de que muitas pessoas que lêem a Bíblia devem ter imaginado sobre João, "Se ele era 
tão grande homem, porque ele não se tornou o discípulo chefe do Filho de Deus?" O próprio Jesus 
indicou a missão que João Batista viria para cumprir:  
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'Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João; e, se quereis dar crédito, é este o Elias que 
havia de vir'. (Mateus 11:13)  

João Batista representava a consumação do Velho Testamento, da lei e dos profetas. Ele era o 
príncipe da velha era. Jesus Cristo veio como o príncipe da nova era. Se ele tivesse sido apoiado por 
João Batista, ele poderia ter se colocado sobre um firme fundamento da Idade do Velho Testamento. 
Então a nova era poderia ter florescido no solo fértil das realizações da velha era. O Filho de Deus 
poderia ter estabelecido seu glorioso reino de uma vez. E João Batista teria sido a pedra angular 
desse reino.  

Se João Batista tivesse seguido Jesus, os distintos líderes daquela sociedade teriam sido os 
primeiros a aceitarem Jesus Cristo como o Filho de Deus. Então quem teria crucificado o Senhor da 
glória?  

Quando Deus enviou Seu único Filho para este mundo a fim de estabelecer Seu reino na terra, vocês 
não acham que Ele queria ser seguido pelas pessoas mais capazes de sua era? Vocês acham que 
Deus queria apenas os desterrados da sociedade para seguir Jesus? De jeito algum. A simples falha 
de João Batista quebrou o elo entre o Filho de Deus e o povo. E como resultado, apenas pescadores, 
coletores de impostos, meretrizes e leprosos seguiram Jesus Cristo. Isto trouxe grande aflição para o 
coração de Deus.  

Se o Senhor está retornando para o mundo de hoje, não é mais lógico que toda a liderança do 
cristianismo – os bispos, os cardeais, o papa, e todos os evangelistas e grandes ministros do mundo 
– deve se tornar o primeiro grupo a recepcionar o Cristo? Se eles seguissem o Senhor e se 
tornassem seus primeiros discípulos, o estabelecimento de seu reino seria infinitamente mais fácil.  

Você pode dizer, "Reverendo Moon, com que autoridade você está falando? O que o faz tão 
seguro?" Eu tenho a autoridade para dizer estas coisas. Deus me mostrou a verdade. Eu encontrei 
Jesus. O próprio Jesus me mostrou estas verdades. E eu encontrei também João Batista no mundo 
espiritual. Ele mesmo testificou a verdade deste testemunho. Após estas extraordinárias 
experiências espirituais, quando retornei para a realidade deste mundo, a mesma Bíblia que eu tinha 
lido passou a ter um significado inteiramente novo.  

Mesmo se você não pode aceitar agora estas coisas como a verdade, você deve ao menos adiar o 
julgamento. Um dia todos nós conheceremos a verdade. Eventualmente todos iremos morrer. Todos 
terminaremos indo para o mundo espiritual, onde a verdade é como a luz do sol. Ninguém pode 
escapar dela. Nesse dia todos nós veremos toda a verdade.  

Entretanto, abençoado é quem pode ser humilde o suficiente para aceitar a verdade enquanto tem a 
oportunidade aqui na terra. Seu conhecimento da verdade de Deus aqui na terra determinará sua 
vida eterna.  

Jesus esperado nas nuvens do céu 

Há uma terceira razão vital pela qual Jesus não foi aceito como o Messias. Dois mil anos atrás o 
povo esperava o Filho de Deus vindo das nuvens do céu, de acordo com a profecia de Daniel:  

'Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu um como 
filho de homem'. (Dan. 7:13)  
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Mas Jesus Cristo não apareceu milagrosamente nas nuvens do céu.  

Ele nasceu de uma mulher, Maria, a esposa de José. O povo disse, "Bem, como pode este Jesus ser 
o Filho de Deus? Ele é apenas um homem, tal como você e eu." Esta foi outra razão opressiva pela 
qual o povo rejeitou Jesus.  

Alguns poderiam contestar que essa profecia de Daniel não foi planejada para a primeira vinda de 
Jesus Cristo, mas ao invés, para a vinda do Senhor do Segundo Advento. Mas eu digo que este não 
é o caso, porque Jesus testificou que todas as profecias e a lei dada anteriormente a João Batista 
estavam destinadas a serem cumpridas no tempo de Jesus Cristo. (Mateus 11:13).  

Por isso, as profecias da vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu eram destinadas para a vinda 
de Jesus Cristo há 2.000 anos atrás. Nesses dias não havia nenhum Novo Testamento, e o 
pensamento sobre a Segunda Vinda do Senhor nem mesmo estava na mente de Deus.  

Esta profecia de Daniel acarretou muitas dificuldades para o ministério de Jesus. Por exemplo, 
podemos ver que o apóstolo João adverte no Novo Testamento,  

Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em 
carne. Tal é o enganador e o anticristo. (II João 7)  

Isto é o que João estava dizendo há 2.000 anos atrás sobre aqueles que descreram em Jesus Cristo, o 
rejeitando simplesmente porque ele era um homem na carne. Eles não aceitaram Jesus, mas 
continuaram esperando uma aparição sobrenatural nas nuvens. João condenou estas pessoas nas 
piores condições, dizendo, "tal é o anticristo."  

Estas verdades históricas permaneceram ocultas do mundo cristão. Hoje, pela primeira vez, todas 
estas circunstâncias do ministério de Jesus estão sendo trazidas à luz.  

Sim, nosso Senhor Jesus Cristo veio para cumprir a missão de trazer o Reino de Deus para a terra. 
Mas nós não o entendemos. Cometemos uma grande tragédia. Então, mais tarde, reivindicamos que 
essa era a vontade de Deus. Quão irônico!  

A convicção de que Jesus veio para morrer na cruz se tornou o maior fundamento do cristianismo. 
Mas esta crença enganosa tem estado perfurando o coração de Deus continuamente pelos últimos 
2.000 anos. O coração de Deus foi magoado quando Adão se rebelou contra Ele, e novamente 
quando Seu Filho foi pregado na cruz no Monte do Calvário. Tristemente entendemos mal tanto 
Deus como Cristo.  

Então, porque esta verdade está sendo revelada neste momento particular? Porque o tempo da 
Segunda Vinda de Cristo está próximo. E Deus não quer que os cristãos cometam o mesmo erro 
cometido no tempo de Jesus.  

Somente com a clara revelação da verdade a partir do Pai Celestial, todas as igrejas cristãs podem se 
tornar uma unidade. Sim, a verdade nos faz uma unidade. Se conhecermos a verdade, essa verdade 
nos libertará de nossa crença enganosa e de nossa desunião. E a clara verdade de Deus está sendo 
revelada agora.  

 



 190

Crucifixão – missão secundária de Jesus  

A crucifixão não era a missão original do Filho de Deus, mas representou uma alteração de seu 
curso planejado. Era uma missão secundária. Ela foi decidida no Monte da Transfiguração. Um 
relato disto aparece em Lucas.  

E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com 
glória, e falavam da sua partida que estava para cumprir-se em Jerusalém. (Lucas 9:30-31)  

Quando Pedro, o discípulo chefe de Jesus, foi informado por Jesus o que sofreria em Jerusalém, e 
que seria crucificado, Pedro protestou violentamente, como lemos em Mateus:  

'Tenha Deus compaixão de ti, Senhor; isso de modo nenhum te acontecerá'. (Mateus 16:22)  

Então Jesus repreendeu-o dizendo,  

'Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo; porque não estás pensando nas coisas que 
são de Deus, mas sim nas que são dos homens'. (Mateus 16:23)  

Os cristãos freqüentemente citam esta passagem particular como prova de que Jesus veio para 
morrer na cruz. Muitos explicam, "Olhe o que Jesus disse. Ele disse que veio para morrer. Esse é o 
motivo pelo qual ele repreendeu Pedro e o chamou de Satanás, porque Pedro se opôs à ida de Jesus 
para a cruz."  

Mas essa interpretação carece de um ponto vital. Jesus repreendeu Pedro após ele saber que Deus 
havia mudado Seu plano e alterado a missão de Jesus. Sendo que o povo rejeitou Jesus, Deus soube 
que Jesus não poderia executar sua missão primária, o estabelecimento do reino na terra, o qual 
requeria a cooperação do povo.  

Naquele ponto em seu ministério, Deus então pediu para Jesus cumprir somente a meta limitada da 
salvação espiritual. Por isso, Jesus começou a preparação para esta meta secundária. E o pobre 
Pedro não sabia nada sobre esta mudança na missão de Jesus Cristo.  

Jesus chamou Pedro de "Satanás" porque as palavras aparentemente confortadoras de Pedro não 
tinham nenhuma relevância para a vontade de Deus nesse ponto. Pedro falou a partir da ignorância 
e da cegueira. Mas Jesus não podia arriscar em perder esta missão secundária – pois assim, sua 
vinda teria sido completamente em vão.  

Aceitar Jesus teria trazido o Reino de Deus. 

Consideremos realmente o que teria ocorrido se Jesus tivesse sido aceito pelo povo de Israel. 
Realmente, ele se tornaria o rei de Israel; ele teria unido seus discípulos com todos os descendentes 
de Abraão, as 12 tribos de Jacó, e também todas as tribos árabes. Todos eles teriam se tornado uma 
família do Filho de Deus.  

Jesus Cristo teria estabelecido uma soberania celeste centrada na nação de Israel. A constituição do 
Reino de Deus teria sido promulgada em seu tempo. Uma nação invencível teria sido estabelecida, 
com a soberania de Deus encabeçada pelo último Adão -- Jesus Cristo – como rei. Até mesmo o 
Império Romano teria sido humilhado diante do Reino de Deus. Esta foi a predição de Isaías:  
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Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o 
estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre; o zelo do Senhor dos 
exércitos fará isso. (Is. 9:7)  

Após a morte de Jesus, seus discípulos marcharam em direção a Roma de mãos vazias, sofrendo e 
derramando seu sangue. E dentro de 400 anos, o Império Romano desmoronou diante deste exército 
desarmado. Se Jesus Cristo não tivesse sido crucificado, mas comandado pessoalmente este santo 
exército, todo o Império Romano teria sido subjugado sob a soberania de Deus durante o tempo de 
vida do próprio Jesus.  

Naqueles dias, o grande Império Romano era o centro do mundo. O plano de salvação de Deus era 
para restaurar o mundo inteiro. Assim, Deus preparou Roma em um papel central para que, uma vez 
que o reino viesse para Roma, ele poderia ser espalhado facilmente para todo o mundo. Se Jesus 
tivesse sido capaz de estabelecer seu reino no Império Romano, então através do poder e influência 
de Roma, as pessoas em todo canto do globo ouviria seu evangelho enquanto ele vivesse na terra.  

Assim, em seu tempo de vida, Jesus teria estabelecido o Reino do Céu na terra como uma realidade. 
A nação de Israel teria sido o centro glorioso de seu reino. Então, não haveria nenhum cristianismo 
dividido como temos hoje – nenhum Catolicismo Romano, nem Presbiterianismo, nem Metodismo, 
nem Igreja de Cristo. Nenhumas destas igrejas seriam necessárias. Você não precisa mais de um 
veículo, quando já tiver alcançado seu destino. 

Vocês e eu já seríamos cidadãos do Reino do Céu. Não teria ocorrido a sangrenta história do 
cristianismo – nem mártires. E não haveria nenhuma razão para a Segunda Vinda. Um médico é 
desnecessário se não há pacientes para curar.  

Entretanto, a triste realidade é que Jesus Cristo se deparou com rebelião. Sem a obediência de Adão 
e Eva, Deus não pôde cumprir Seu ideal no Jardim do Éden. E sem a cooperação do povo, Jesus 
Cristo não pôde estabelecer seu reino na terra.  

Crucifixão trouxe somente salvação espiritual  

Assim, Jesus focou em sua missão secundária, a salvação espiritual. Devido ao pecado e a cegueira 
do povo, Deus permitiu que Seu filho fosse um sacrifício. Esse era o significado da crucifixão. Deus 
permitiu que Jesus morresse na cruz como um resgate pago para Satanás. Em troca, sobre a 
ressurreição de Jesus, Deus pôde reivindicar as almas das pessoas, embora a redenção do corpo não 
tenha sido possível.  

Portanto, a vitória de Deus não foi na cruz, mas na ressurreição. A ressurreição trouxe a salvação 
que o cristianismo oferece.  

Na crucifixão de Jesus, o cristianismo foi crucificado também. Na hora da tribulação do Senhor, 
ninguém permaneceu fiel. Todos traíram Jesus. Até mesmo Pedro negou Jesus Cristo.  

Mas com a ressurreição de Jesus, o cristianismo também ressuscitou. Então por 40 dias, Jesus 
reuniu e sedimentou os fragmentos do cristianismo. Esse foi o início do cristianismo de hoje.  

Sim, nossa salvação vem a partir da ressurreição vitoriosa de Jesus. Esta é a vitória de Cristo, e o 
poder de Satanás nunca pode influenciá-la. Mas o corpo de Jesus Cristo foi dado como um 
sacrifício e um resgate. Ao desistir de seu corpo, Jesus desistiu do corpo da humanidade. Nossa 
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salvação está limitada a uma redenção espiritual, porque a redenção do corpo permanece irrealizada 
desde 2.000 anos atrás. E nosso mundo ainda sofre sob o poder de Satanás. O pecado aflige e 
domina este mundo através de nossos corpos.  

Por isso, Paulo lamentou em angústia,  

Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte?  Graças a Deus, por Jesus 
Cristo nosso Senhor! De modo que eu mesmo com o entendimento sirvo à lei de Deus, mas com a 
carne à lei do pecado.  (Rom. 7:24-25)  

Paulo estava vivendo na graça do Senhor. Mesmo assim, ele confessou que podia servir a Deus 
somente com sua mente, enquanto sua carne servia a lei do pecado. Seu corpo ansiava ser redimido; 
ele ainda se angustiava pelo pecado.  

E é assim conosco também. Aceitando Cristo, recebemos a salvação espiritual. Mas nossos corpos 
servem a lei do pecado sob o domínio de Satanás – até que Cristo retorne e nos liberte do domínio 
do pecado. Somente o Senhor do Segundo Advento pode dar total salvação: a salvação espiritual e 
também a redenção de nossos corpos.  

O poder do cristianismo está limitado à salvação espiritual. Diferentemente da nação de Israel, o 
cristianismo não tem nenhuma base física. Por isso o domínio de Deus no cristianismo é somente 
como um reino espiritual.  

Portanto, nossa grande esperança é a segunda Vinda do Messias. Esta é a esperança da América, a 
esperança do mundo. A América – está nação unicamente cristã – deve despertar agora e se 
aprontar para o dia de sua vinda.  

O cristianismo americano está na posição espiritual de Israel de 2.000 anos atrás. A América está 
destinada a servir como o local de pouso para o Messias no século XX. Deus quer alcançar todas as 
pessoas, e escolheu alcançar primeiramente a América, e através dela, alcançar o mundo.  

O papel da América é paralelo ao papel do Império Romano de 2.000 anos atrás. Tal como Roma 
era o centro do mundo, a América é o centro do mundo dos tempos modernos. Jesus estava de olho 
em Roma. E quando Cristo retorna, ele estará de olho na América.  

Oração no Jardim do Getsêmani  

Em nossa ignorância, nós cristãos carecemos do verdadeiro espírito da oração de Jesus no Jardim do 
Getsêmani. Lá Jesus falou a seus discípulos:  

'A minha alma está triste até a morte; ficai aqui e vigiai comigo.  E adiantando-se um pouco, 
prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice; 
todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres.' (Mateus 26:28-39)  

Ele orou desta maneira não apenas uma vez, mas três vezes. Ele estava triste até a morte. Muitos no 
mundo cristão acreditam que Jesus orou desta maneira por causa da fraqueza humana, recuando de 
sua missão de morrer na cruz. Nada pode estar além da verdade!  
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Sob os tiranos romanos centenas de milhares de cristãos foram martirizados. Eles nunca disseram, 
"Por favor, passe de mim este cálice."  

Quando o próprio Simão Pedro estava para ser crucificado, ele disse aos seus perseguidores, "Eu 
são sou digno de morrer da mesma maneira como meu Senhor. Faça-me um favor! Crucifiquem-me 
de cabeça para baixo." Ele nem mesmo disse, "Por favor, passem de mim este cálice."  

Quando Estevão, o primeiro mártir cristão, estava sendo apedrejado até a morte, ele não disse, 
"Passe de mim este cálice." Ao invés, ele morreu pacificamente, orando por seus perseguidores. 

Tal bravura não está limitada à Bíblia. Nathan Hale, um jovem oficial capturado na Guerra 
Revolucionária Americana, disse enquanto estava para ser executado, "Eu só me arrependo que 
tenha uma única vida para dar por meu país." Ele não disse, "Por favor, passe de mim este cálice."  

Vocês acham que o Messias, o Filho de Deus, era mais fraco do que todas estas pessoas – 
especialmente se você acha que ele veio pelo único propósito de morrer na cruz pela salvação do 
mundo? Não! Se esse fosse o caso, ele seria desqualificado como um Messias. Não entendemos o 
Senhor Jesus.  

A oração no Jardim do Getsêmani não foi proferida a partir de qualquer preocupação egoísta ou 
medo da morte. Jesus Cristo, nosso Senhor, estava pronto para morrer mais de mil vezes se isso 
fosse a única forma de trazer a salvação da humanidade.  

A preocupação de Jesus era por sua missão. Ele se afligiu pelo sofrimento de seu Pai Celestial. Ele 
estava angustiado porque podia prever as terríveis conseqüências de sua crucifixão. Jesus sabia 
muito bem que sua crucifixão não era a vontade definitiva de Deus. Ele sabia que sua morte adiaria 
a realização do Reino do Céu mais 2.000 anos, e que enquanto isso a humanidade sofreria 
terrivelmente.  

Ele sabia que milhões de futuros seguidores teriam que sofrer, derramando seu sangue e sendo 
martirizados como ele havia sido martirizado. Ele sabia que Israel seria abandonada e devastada. E 
além de tudo, ele desejava trazer vitória e realização gloriosa para o trono de seu Pai no céu, e não 
retornar sozinho através da crucifixão. Ele esperava por uma volta triunfante ao lar.  

Por isso, no Jardim do Getsêmani, Jesus fez seu final apelo desesperado a Deus: "Mesmo nesta hora, 
há qualquer forma possível de que eu possa permanecer na terra para realizar minha missão?" Se 
formos nos tornar os verdadeiros seguidores de Cristo, devemos compreender a aflição e angústia 
que Jesus Cristo sofreu.  

Além disso, se a crucifixão fosse a plena vontade de Deus, então Judas – o traidor de Jesus – 
deveria ser considerado como um herói e premiado com uma medalha celeste, porque alguém teve 
que entregar o Filho de Deus para o inimigo para ser crucificado. Contudo, Jesus disse sobre Judas,  

'Em verdade o Filho do homem vai, conforme está escrito a seu respeito; mas ai daquele por quem o 
Filho do homem é traído! Bom seria para esse homem se não houvera nascido.' (Mateus 26:24)  

E porque Jesus gritaria na cruz,  

'Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?' (Mateus 27:46)  
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Se sua crucifixão fosse a vontade de Deus, Jesus estaria regozijado. Ele teria gritado, "Deus, Eu 
estou honrado! Alegre-se, Pai, eu sou vitorioso!"  

O cristianismo de hoje tem preservado a visão tradicional de que Jesus veio simplesmente para 
morrer na cruz. Assim é como os cristãos entendem o assassinato do Filho de Deus!  

Como a Segunda Vinda será realizada 

Hoje, as pessoas não podem acreditar em nada que seja menos lógico. Deus é a verdade, e a verdade 
é lógica. Não pode haver perfeição na ignorância.  

Somente a oração dos cristãos não pôde levar Neil Armstrong para a lua. A verdade científica era 
necessária. Eu mesmo também fui um estudante de ciência, e sei que Deus é também o Deus de 
ciência. A mensagem de Deus deve ser científica, lógica, e convincente para os homens do século 
XX.  

Deixe-me agora vir ao ápice do tema desta noite discutindo como a Segunda Vinda de Cristo será 
realizada.  

Lemos no Evangelho,  

'Eles verão vir o Filho do homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória.' (Mateus 
24:30)  

E no Apocalipse lemos:  

Eis que vem com as nuvens. (Apoc. 1:7)  

Mas, por outro lado, Paulo escreveu, "que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite." (I Tess. 
5:2)  

Uma profecia descreve o Senhor aparecendo com as nuvens do céu, e na outra ele aparece 
furtivamente como um ladrão na noite. Estas duas profecias estão em conflito. Se ele vem como um 
ladrão, ele não pode ao mesmo tempo aparecer nas nuvens. Deveríamos escolher uma profecia e 
lançar fora a outra?  

O povo de 2.000 anos atrás não sabia que a mensagem de Deus estava em símbolos. Ao interpretá-
la literalmente, eles cometeram um grave erro. E quando os cristãos lêem o Novo Testamento, não 
devem cometer o mesmo engano. Devemos ler a Bíblia no espírito de Deus, e descobrir o 
verdadeiro significado de seus símbolos e parábolas.  

Dois mil anos atrás, todos esperavam que Elias aparecesse do céu azul, mas ele não veio dessa 
forma. Da mesma forma, eles esperavam que o Messias viesse das nuvens do céu, mas ele não veio 
dessa forma. Hoje, os cristãos esperam a chegada do Senhor do Segundo Advento nas nuvens. Mas 
vocês têm qualquer garantia que tais expectativas não serão desapontadas neste tempo?  

Sejamos humildes e abramos a mente suficientemente para aceitar ambas as possibilidades – sua 
vinda nas nuvens do céu, e sua vinda como um ladrão de noite. Se você fixar sua mente apenas na 
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vinda do Senhor nas nuvens, e ele vem como o Filho do Homem na carne, provavelmente você 
cometerá o mesmo crime como o povo de 2.000 anos atrás.  

Entretanto, se você é humilde e capaz de aceitar o Senhor como o Filho do Homem na carne – a 
qual é a única forma dele poder vir como um ladrão – você ganha de qualquer forma. Você estará 
certo de encontrar o Senhor qualquer que seja a forma que ele venha.  

Se você sentisse falta do Senhor, seria somente porque ele veio como um ladrão. Se ele vem nas 
nuvens, você não teriam com o que se preocupar. Todo olho o veria. As redes de televisão 
seguramente fariam isso!  

Mas eu devo adverti-los que Deus não enviará Seu Filho literalmente com as nuvens do céu. Se 
você está contemplando o céu e esperando pela Segunda Vinda do Senhor, você ficará desapontado. 
Ele virá, mais uma vez, como um homem na carne.  

Esta é a revelação de Deus. Deixem-me testificar isto lendo as significantes profecias da Bíblia. Em 
Lucas lemos,  

Sendo perguntado pelos fariseus quando o reino de Deus viria, ele [Jesus] respondeu a eles, 'O reino 
de Deus não vem com aparência exterior' (Lucas 17:20)  

Todos poderiam ver as nuvens do céu. Mas Jesus disse que não observaríamos a vinda do reino. O 
povo viu a vinda do Messias há 2.000 anos atrás? Não, eles não viram, porque ele veio como o 
Filho do Homem na carne. A seguir examinaremos uma extraordinária afirmação de Jesus Cristo.  

Muitas pessoas perguntam, "A Bíblia realmente diz isso?" Olhem em Lucas, onde Jesus disse,  

'Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas, e que seja rejeitado por esta geração.' 
(Lucas 17:25)  

Se o Senhor está vindo com as nuvens do céu, em poder e grande glória, com as trombetas dos 
anjos, quem ousaria rejeitá-lo ou causar-lhe sofrimento? Vocês o fariam? Estas são palavras de 
Jesus: Ele sofrerá e será rejeitado, porque ele está vindo como o Filho do Homem na carne. Por isso, 
as pessoas terão um tempo difícil ao reconhecê-lo como o Cristo.  

As igrejas cristãs e os cristãos devotos estão esperando a vinda do Senhor nas nuvens do céu. Todos 
eles estão olhando para cima, esperando por sua aparição. Mas se essa expectativa não for 
verdadeira, e o Senhor aparecer inesperadamente como o Filho do Homem na carne – como Jesus 
veio a este mundo na primeira vez – então o que ocorrerá?  

Primeiramente o povo o rejeitará e causará sofrimento a ele. Não haverá fé na terra. Não haverá 
aceitação inicial de Cristo. Muitos cristãos pegarão pedras para atirar nele. Muitos cristãos o 
chamarão de blasfemo, um herege, um homem possuído por demônios. Essas foram as mesmas 
agressões lançadas contra Jesus há 2.000 anos atrás.  

Em Lucas lemos,  

Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do homem. Comiam, 
bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e 
os destruiu a todos. (Lucas 17:26-27)  
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Esta é a descrição dos dias do Filho do Homem. E isto ocorrerá quando o Senhor vem como o Filho 
do Homem na carne.  

A vinda de Jesus como um homem anunciará o Reino do Céu. Mas ninguém o atenderá. De fato, as 
pessoas rirão dele, o ridicularizarão, e o perseguirão, e farão todo tipo de mal contra ele.  

E enquanto isso, o mundo continuará de seu modo habitual, em negócios carnais – comendo, 
bebendo, casando – até o dia em que o Senhor é levantado ao trono de julgamento. Quando o 
mundo o reconhece como o Senhor do Julgamento, será muito tarde! A arca estará fechada. O 
julgamento já estará próximo. 

Agora, quero que considerem outra passagem:  

'Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo quando vier o Filho do homem, porventura achará 
fé na terra?' (Lucas 18:8)  

Jesus questionou se haveria fé na terra quando Cristo retornasse. Por quê?  

A história pode se repetir. Dois mil anos atrás havia tremenda fé. O povo orava nas sinagogas de 
manhã, ao meio-dia e à noite. Eles liam constantemente as Escrituras, escrevendo-as em suas 
lapelas, recitando-as todos os dias. Eles guardavam os Dez Mandamentos e todas as leis. Eles 
traziam seus dízimos ao templo. Eles jejuavam e jejuavam.  

Entretanto, quando o Filho de Deus apareceu, eles falharam em reconhecê-lo, e o condenaram para 
a cruz. Jesus encontrou alguma fé? Aos olhos de Jesus Cristo, não houve absolutamente nenhuma fé 
na terra.  

Assim, quando ele retorna como o Filho do Homem na carne, pode também não haver fé na terra. 
Milhões de cristãos e milhares de igrejas podem nunca ver o Filho do Homem vindo, porque sua 
vinda será na carne.  

Agora, finalmente, vamos ler Mateus,  

'Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome 
não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi 
claramente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a iniqüidade.' (Mateus 7:22)  

O que isto significa? Porque estes devotos cristãos, que estão clamando em nome do Senhor, 
deveriam ser condenados como praticantes de iniqüidade? Que erro eles teriam cometido?  

Por toda a história muitos crimes e pecados têm sido cometidos em nome do Senhor, em nome de 
Deus.  

Não há melhor exemplo disto do que o que ocorreu no tempo de Jesus. As pessoas que conspiraram 
para assassinar Jesus Cristo – e finalmente tiveram sucesso em crucificá-lo na cruz – eram as 
mesmas pessoas que estavam fielmente seguindo a palavra de Deus dia e noite. Mas quando o Filho 
de Deus veio até eles, eles cometeram o pior crime da história. Eles assassinaram o único Filho de 
Deus, e fizeram isto em nome do Senhor!  
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Da mesma forma, quando Cristo vier novamente até nós como um homem na carne, como podemos 
estar seguros de que os cristãos de hoje não serão os primeiros a atirarem pedras no Cristo que 
retorna? Hoje temos a mesma responsabilidade como o povo de 2.000 anos atrás. Não importa quão 
grandiosa sejam nossas obras ou nossas orações, quando Deus enviar Seu Filho, se não o 
reconhecermos e não nos unirmos com ele, ele nos dirá, "Apartai-vos de mim, vós que praticais a 
iniqüidade."  

Se é até mesmo verdadeiro que essa história se repete, então os cristãos de hoje poderiam se tornar 
os piores inimigos do Cristo em seu retorno. Eles podem tentar crucificá-lo novamente em nome do 
Senhor.  

Entretanto, embora a rejeição e perseguição inicial possa ser muito severa, Cristo não está 
retornando para ser crucificado novamente. O Senhor do Segundo Advento será vitorioso, e 
finalmente será elevado ao trono de julgamento, e julgará o mundo como o Senhor do Julgamento.   

Quando ele é elevado ao trono, então todo olho o verá. Estará inegavelmente claro quem é ele. E 
aqueles que previamente o acusaram e o rejeitaram lamentarão e se arrependerão por causa do mal 
que tenham feito a ele. Mas será muito tarde. O Senhor dirá a eles, "Nunca vos conheci; apartai-vos 
de mim, vós que praticais a iniqüidade".  

O senhor está vindo. E ele está vindo como um homem. Contudo, ele também está vindo com o 
poder e glória de Deus. E ele julgará o mundo. Somente o humilde será abençoado. O arrogante 
verá o inextinguível fogo.  

Significado das nuvens do céu 

Então, qual é o verdadeiro significado das "nuvens do céu"? Vamos novamente lembrar que a 
Bíblia está escrita em símbolos. Jesus disse, "Eu sou a vinha, vocês são os galhos". É claro, esta é 
uma expressão simbólica.  

Da mesma forma, as "nuvens do céu" têm um significado espiritual, não um significado físico. Por 
exemplo, lemos no Apocalipse,  

As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. (Apoc. 
17:15)  

A Bíblia indica que água é um símbolo para as multidões da humanidade decaída.  

O que são nuvens? Elas são água evaporada. Água está freqüentemente impura, suja, com muitos 
elementos estranhos, mas quando essa água é evaporada em forma de nuvens, esta deixa para trás 
suas impurezas. Assim, aquelas pessoas que são evaporadas e purificadas a partir do meio das águas 
da humanidade estão simbolicamente na posição de nuvens no céu.   

Jesus está vindo entre essas pessoas preparadas, o povo de Deus. Ele está vindo entre os 
consagrados cristãos renascidos – aqueles que são purificados, elevados, limpos do pecado. Eles 
formarão o fundamento do Reino de Deus quando Jesus retorna para a terra. Este é o verdadeiro 
significado das nuvens do céu.  
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Propósito de Deus realizado 

Primeiros Adão e Eva: Deus pretendia realmente que Seu Reino na terra começasse com os 
primeiros Adão e Eva. Se eles tivessem obedecido verdadeiramente a Deus e alcançado a perfeição, 
Deus os teria unido em matrimônio celeste e estabelecido a primeira família na terra de acordo com 
Sua vontade. Esta família teria se tornado a pedra fundamental do Reino de Deus na terra, com 
Adão e Eva como o Verdadeiro Pai e Verdadeira Mãe de todas as pessoas. O Jardim do Éden é a 
expressão simbólica para esse Reino. E este mundo teria sido o motivo de alegria para Deus.  

Segundos Adão e Eva: Embora o primeiro Adão e Eva tenham falhado, o ideal de Deus permaneceu 
o mesmo. Deus determinou realizar esse reino ideal e cumprir o mundo de alegria. E 4.000 anos 
mais tarde na história bíblica, Deus pretendia restaurar esse Reino de Deus na terra através de outro 
Adão aperfeiçoado. Jesus Cristo era esse Adão aperfeiçoado.  

Paulo chamou Jesus de o "último Adão", ou o segundo Adão (I Cor. 15:45). Ele veio como o Adão 
aperfeiçoado 2.000 anos atrás no lugar do primeiro Adão, que havia falhado.  

A restauração somente de Adão não poderia trazer um Reino. Deve haver uma noiva, uma mãe – 
outra Eva. Assim, Deus pretendia que este Adão aperfeiçoado -- Jesus Cristo – restaurasse sua 
noiva, a Eva aperfeiçoada. Isto teria sido a restauração da primeira família, perdida desde o Jardim 
do Éden.  

Terceiros Adão e Eva: Entretanto, por causa da rebelião do povo escolhido de Israel, isto nunca 
ocorreu. Deus está determinado a realizar Sua vontade. Assim, Ele prometeu o retorno de Cristo.  

Aproximadamente 2.000 anos se passaram desde a morte de Jesus Cristo. E agora, novamente, Deus 
está pronto para enviar Seu filho – na posição do Terceiro Adão. Através de toda a história, Deus 
sempre esteve cumprindo Seu objetivo em Sua terceira tentativa. É verdade que o número três é o 
número de perfeição. Desta vez, Deus definitivamente realizará Seu antigo ideal abençoando os 
aperfeiçoados Adão e Eva em matrimônio sagrado, estabelecendo assim, o fundamento do Reino de 
Deus na terra.  

Esta condição final está profetizada no Livro do Apocalipse como o Banquete das Bodas do 
Cordeiro. E o Senhor do Segundo Advento é esse Cordeiro, esse Adão aperfeiçoado. O Senhor está 
vindo como o Adão aperfeiçoado, e ele restaurará a Eva aperfeiçoada. Então eles serão arrebatados 
como os primeiros Verdadeiros Pais da humanidade. E finalmente, a alegria de Deus estará 
completa.  

Pouco antes de sua crucifixão, Jesus disse para Pedro, 

'Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que 
desligares na terra será desligado nos céus.' (Mateus 16:19).  

O erro foi feito aqui na terra. O pecado foi cometido aqui na terra. Assim, o erro deve ser sanado e o 
pecado erradicado aqui na terra. Jesus pediu para orarmos, "Venha o Seu Reino, seja feita a Sua 
vontade, assim na terra como no céu.'' A terra é o problema. Esse é o motivo pelo qual Cristo deve 
voltar para esta terra.  
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Muitos cristãos acreditam que no fim do mundo, Deus destruirá todas as coisas. O sol escurecerá, as 
estrelas cairão, e a terra será queimada. Um mero punhado de cristãos serão arrebatados no ar, para 
passar o milênio com Cristo.  

Se Deus fizesse isso, então Ele se tornaria um Deus de fracasso, e Sua vontade original irrealizada 
para sempre. Ele estaria renunciando a esta terra para Satanás. Então Satanás realmente se tornaria o 
vitorioso, e Deus um perdedor. Isto nunca ocorrerá! Deus é Todo-Poderoso. Ele nunca desistirá 
desta terra. Ela estava destinada a ser, e ela deverá ser, Seu reino. Até Nova York, deverá ser Seu 
reino também.   

Vocês podem ser os cidadãos do Reino do Céu se encontrarem a vinda do Messias. Ele é sua 
esperança, minha esperança, e a única esperança da América e deste mundo.  

Entretanto, se falharmos em vê-lo, então o cristianismo não terá esperança. O cristianismo declinará. 
Seu fogo espiritual se extinguirá. As igrejas se tornarão túmulos do velho legado. Nosso mundo 
então estará sentenciado. 

Senhoras e senhores, eu vim aqui ao Madison Square Garden esta noite em obediência ao comando 
de Deus. A Bíblia diz, 

'E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne; e 
os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos 
terão sonhos.' (Atos 2:17)  

Estamos vivendo em tão extraordinário momento, no nascimento de uma nova era! O Céu está 
muito perto. Se você ardentemente chamar por Deus, Ele lhe responderá.  

Vocês devem urgentemente perguntar a Ele, "Como posso saber se o que o Reverendo Moon está 
dizendo é verdadeiro?" Não deixem que eu ou qualquer outra pessoa responda essa questão para 
vocês. Deixe que Deus lhes responda diretamente.  

Assim, sigam em paz, e por favor, perguntem para Deus ansiosa e sinceramente. Se coloquem 
diante de Deus em oração. Deus revelará a resposta para vocês.  

A nova esperança para a humanidade é o Messias. E esse "grande e terrível dia do Senhor” está 
próximo. E esse dia para você poderá ser grande ou terrível. Se você encontrar o Messias, para você 
esse dia será grande. Mas se você falhar em encontrá-lo, então, para você, esse dia será terrível.   

Deus os abençoe.  Obrigado por sua atenção.  

Kamsa hamnida! Obrigado, e boa noite. 
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Capítulo 18  
Cerimônia para a Total Dissolução do Ressentimento  
1° de maio de 1975 – Lago Chung Pyung, Coréia  

Devemos virar tudo, centrado em Deus, porque esse é o caminho da restauração. Para virar tudo, 
devemos seguir na direção inversa desde o passado no qual o homem caiu, centrado em Satanás. 
Devemos realizar a cerimônia de indenização para que possamos estar na posição de noiva e noivo, 
formar uma família centrada em um homem original e uma mulher original, e entrar no nível 
nacional pela formação de tribos e raças conectadas a esta família.  

Como faremos isso? Não deveria haver qualquer ressentimento contra o homem decaído que 
permaneça por parte de Deus. Deus pode trabalhar para restaurar os homens decaídos; entretanto, a 
humanidade não pode verdadeiramente voltar para Deus enquanto estiver na mesma posição a partir 
da qual ela causou tristeza para Deus. Portanto, devemos executar a cerimônia de restauração para 
resolver esse rancor. Além disso, os Verdadeiros Pais também não podem acabar com qualquer 
rancor ou ressentimento, se eles não estiverem na posição de pais para as três idades históricas – a 
idade de Adão, a idade de Jesus e a idade da Segunda Vinda. Todo o ressentimento contra o mundo 
ou contra nossos inimigos deve ser resolvido. O rancor de Deus somente pode ser resolvido através 
daqueles que estão na posição dos pais. O rancor de Deus somente pode ser dissolvido quando os 
Verdadeiros Pais aparecem e dissolvem seu próprio rancor. Então, após a dissolução destes 
ressentimentos, finalmente, todos os ressentimentos do clã, da tribo, da nação e do mundo podem 
ser resolvidos.  

Restauração do fundamento nacional 

Desde o tempo de Caim e Abel, a história de restauração esteve preparando o fundamento em nível 
mundial sobre o qual Adão e Eva restaurados podem vir. Um homem cresce desde a infância 
passando pela fase de uma criança, então pela da juventude até se tornar adulto. Da mesma forma, 
no desenvolvimento das idades de restauração, o caminho da história tem sido aberto pelo sacrifício 
de muitos filhos e filhas de Deus. Quando o fundamento nacional está preparado, a pessoa que se 
torna o Messias deve aparecer como um representante do fundamento nacional baseado neste 
padrão. Esta história providencial de restauração estava centrada em Israel. A pessoa que veio para 
obter a soberania centrada em Israel foi Jesus, o Messias.  

Seguindo à morte de Jesus, o cristianismo tem trabalhado para restaurar este fundamento para o 
Messias uma segunda vez. Mas o cristianismo tem sido capaz apenas de estabelecer um fundamento 
espiritual. A missão do Senhor da Segunda Vinda será conectar o fundamento espiritual do 
cristianismo para um novo fundamento físico. Esta é a missão da Igreja de Unificação.  

Portanto, até 1972, tomamos a dianteira na Coréia para estabelecer um padrão espiritual nos 
tornando a raiz desta nação. Devemos estabelecer um exemplo celeste e direção relativos a todos os 
assuntos nacionais. Os anos de 1973 e 1974 foram o tempo quando necessitamos conectar esse 
padrão físico nacional com o fundamento espiritual do cristianismo mundial.. ... Sendo 1975, 
devemos mobilizar todo o movimento em um período muito curto. Realizamos o banquete do Dia 
da Esperança em janeiro, a Bênção Internacional em fevereiro, e a Cruzada por Um Só Mundo em 
abril. Como resultado destes eventos, eu me tornei conhecido por muitos coreanos distintos e 
proeminentes.  
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Este período foi único da bênção internacional. Certa indenização histórica teve que ser 
completamente paga até o final de abril deste ano no calendário lunar, o qual corresponde a maio no 
calendário solar. Durante este período, eu também apareci pela primeira vez diante da nação da 
Coréia. As famílias abençoadas definitivamente devem aparecer diante da nação e do mundo inteiro, 
e na seqüência todos os membros de toda a Igreja de Unificação também devem aparecer diante do 
mundo.  

Que tipo de fenômeno pode ser esperado como resultado destes grandes encontros de reavivamento? 
A nação inteira deve se tornar uma unidade conosco. Este tem sido um período de tempo muito 
significante. Se olharmos para a situação centrada no Judaísmo, vemos que o povo judeu e a 
soberania romana se uniram para assassinar Jesus. Mas, desta vez eu fui pelo caminho oposto. Neste 
tempo, a Igreja de Unificação e a Coréia se uniram enquanto o cristianismo permaneceu em 
oposição. Isto é historicamente muito importante. O fato de que este tipo de coisa poderia ocorrer 
significava que iríamos além do que era necessário de acordo com o padrão do Princípio. A polícia 
nem mesmo entende porque estão nos ajudando. As pessoas vieram de todas as nações do mundo. 
Se não tivéssemos sido bem vindos no nível nacional, isto teria violado certas condições. Se 
qualquer coisa tivesse ocorrido, se qualquer um tivesse sido atingido ou derramado sangue, por 
exemplo, isto teria se tornado um problema político mundial. Isso poderia se tornar o tipo de coisa 
através da qual a nação seria acusada pelas embaixadas. Portanto, a polícia teve que nos proteger. O 
fato de que a Coréia nos protegeu simboliza que encontramos completamente o padrão nacional e 
fomos além dele pelo princípio de restauração através de indenização.  

Hoje, nosso movimento celebra seu 21° aniversário. Este é o último período do segundo curso de 
sete anos. É abril no calendário lunar e eu, como um indivíduo, estou passando dos 30 anos de meu 
ministério. Este é o período no qual devemos executar a cerimônia da dissolução do ressentimento.  

Dissolver os ressentimentos da história  

Devemos primeiramente dissolver o ressentimento de Deus. A seguir é a dissolução do 
ressentimento dos Verdadeiros Pais. Devemos também resolver o ressentimento da Senhora Won 
Pok Choi, que está celebrando seu 60° aniversário. A Senhora Choi está na posição de uma mãe e 
verdadeira mulher no mundo decaído. Nesta cerimônia, ela estabelecerá a condição de indenização 
de todas as falhas das mulheres na história. Assim, tudo do mundo espiritual e do mundo decaído 
até hoje deve ser indenizado centrado na Senhora Choi.  

No mundo original, os pais não teriam sido responsáveis em pagar indenização por causa do bem, 
pais perfeitos não teriam que estabelecer uma condição para a queda. Como um homem, eu tive que 
preparar tudo até agora; entretanto, sendo que uma mulher ainda não pôde se levantar sozinha, tudo 
deve ser indenizado de uma vez centro nesta condição da Senhora Choi. Há muitos ressentimentos 
históricos para serem indenizados. Por exemplo, houve muitas religiões, tais como o Cristianismo, o 
Islamismo, o Budismo e o Confucionismo, e muitos bons soldados e súditos leais reunidos em 
muitas nações. Houve também muitos filósofos e outros que não acreditavam em qualquer religião, 
mas que assumiram uma posição conscienciosa. E também, há um mundo Caim onde as pessoas 
estão conectadas desde Lúcifer até Judas e Nero e até o Partido Comunista de hoje. Devemos reunir 
todas estas pessoas, boas e más, e abrir o caminho através do qual elas possam ser subjugadas e 
possam seguir o Princípio. Devemos reuni-las em um ponto e abrir tal caminho. Hoje devemos 
executar esta significante cerimônia centrada na Senhora Choi. A liberação dos Verdadeiros Pais e a 
liberação de Deus começa sobre o padrão no qual todos os rancores são dissolvidos.  
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Liberação do mundo espiritual 

Adicionalmente, há espíritos neste altar que acreditaram no Princípio e então foram para o mundo 
espiritual. Devemos dissolver o ressentimento dos espíritos destes membros também. Por exemplo, 
há o Presidente Eu. Devemos dissolver o rancor do Presidente Eu e daqueles que acreditaram na 
Igreja de Unificação na terra. Este é o altar sobre o qual podemos conectar com aqueles que foram 
acusados por acreditarem na Igreja de Unificação, e pagar indenização por eles. Sobre este altar, 
devemos executar a dissolução do ressentimento do cristianismo, das pessoas religiosas, dos 
filósofos, das pessoas conscienciosas, dos bons soldados e súditos leais, dos filhos do mundo Caim, 
e do mundo angélico. Devemos cumprir a dissolução do ressentimento, colocando o cristianismo no 
Oriente, o mundo angélico no Ocidente, os bons soldados, patriarcas e súditos leais no Sul. E o 
mundo satânico tipo Caim no Norte. Hoje é o dia que marca a total dissolução de todos os 
ressentimentos da história. Por causa desta cerimônia, podemos superar muitas coisas. O 
cristianismo e muitas outras religiões percorreram seus caminhos, contudo, não puderam completar 
uma cerimônia como esta. De agora em diante, o princípio do céu está claramente estabelecido e o 
mundo espiritual não pode apenas agir como desejar. Ao executar este tipo de cerimônia, muitos 
maus espíritos, os quais estavam muito ativos até agora, não estarão mais livres para agir. De 
acordo como Princípio, aqueles na realidade espiritual podem pagar condições de indenização 
através de uma pessoa na terra que tenha o mesmo nível de consciência. A ordem foi criada, e a 
partir de agora a Constituição da Nação de Deus está estabelecida.  

Após três anos, a Coréia e os Estados Unidos, que são as nações representantes do mundo 
democrático, devem estar conectadas. Após isto ser feito, ninguém será capaz de se opor a Igreja de 
Unificação. Até agora, maus espíritos tem tomado todos os tipos de medidas a fim de dominar este 
mundo. Mas de agora em diante, essa direção será mudada para que o lado da bondade possa 
perfeitamente digerir e conquistar todas as coisas.  

Em 1977 ou 1978, se um fundamento substancial nacional é criado nos Estados Unidos no mesmo 
nível como o da Coréia de hoje, o mundo será completamente envolvido na providência de Deus. 
Após a criação do fundamento em nível mundial, o próximo oponente será o Partido Comunista. 
Alguém pode ir para o nível mundial somente após a criação do fundamento da nação. O Judaísmo 
falhou e o Cristianismo re-indenizou isto e estabeleceu o padrão espiritual. Hoje, iremos além do 
padrão nacional após indenizar o padrão espiritual e ir para o padrão físico. Centrando neste ponto 
básico, podemos agora seguir para o mundo tal como o cristianismo fez há 2.000 anos atrás 
centrado nos 120 discípulos de Jesus. Na Igreja de Unificação de hoje, três membros irão cada um 
para 120 nações. Esta obra evangelizadora por 120 nações é a estratégia através da qual o 
fundamento de quatro posições centrado em Cristo será espalhado para o mundo inteiro. Através 
disto, o fundamento centrado no padrão nacional virá a ter um relacionamento recíproco com o 
fundamento horizontal mundial. Quando tal relacionamento é criado, todos os espíritos podem vir 
para assistir o mundo inteiro. Em outras palavras, um fundamento será criado para todos os espíritos 
livremente trabalharem na terra como seu domínio. Vocês entendem? Vamos orar.  

Amado Pai Celestial, conhecemos a tristeza do fato de que não pudemos realizar a grande obra de 
Sua criação na terra. Quanta tristeza as falhas de Adão e Eva causaram para o Senhor e quão 
duramente o Senhor tem trabalhado a fim de resolver este triste ressentimento. O Senhor fez todos 
os sacrifícios conduzindo muitos santos. O Senhor trilhou o caminho por toda a longa história na 
terra para que o padrão dos Verdadeiros Pais pudesse ser estabelecido. O Senhor estabeleceu o 
padrão dos Verdadeiros Pais, nesta nação da Coréia, centrando sobre esta Igreja de Unificação. 
Pensando sobre tudo isto, mais uma vez, eu sou um filho profundamente grato por Seu amor. O 
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filho e a filha que estão aqui, nós dois, fomos chamados diante do Senhor. Eles cumpriram suas 
responsabilidades e vieram estar neste lugar.  

Quando alcancei Seu triste coração neste curso de restauração que está cheio de ressentimentos, e 
quando pensei sobre o mais triste fato da falha dos antepassados humanos Adão e Eva, eu jurei 
herdar Seu coração, mudar o caminho no qual eles traíram o Senhor e prestar devotado serviço ao 
Senhor. Desde o dia em que nasci, tenho seguido Sua vontade, e em meu ministério, os dias e meses 
de 30 anos se passaram. Durante este período havia uma tristeza interna em Seu coração e na mente 
de Seu filho, que não podia ser dita para ninguém, não podia ser mostrada para ninguém. Eu tenho 
esperado pelo dia quando eu possa ir além dos limites da raça e dissolver seu ressentimento por 
todos os meios, para dissolver o ressentimento causado pela crucifixão miserável de Jesus na cruz.  

Eu estou muito grato pelo surpreendente fato de que esse dia do meu desejo pode ser realizado em 1° 
de maio de 1975. Este dia marca o 21° ano da criação deste movimento de Unificação, e este é o 
momento para finalizar o segundo curso de sete anos, o curso de indenização para o mundo cristão. 
Este é o ponto quando 30 anos de história está vindo ao seu término centrado em Seu filho. 
Pensando sobre o fato de que tudo isso tem sido cuidadosamente preparado em Seu curso de 
restauração, não tenho palavras para me expressar.  

Pai Celestial, o Senhor se afligiu quando teve que cumprimentar os antepassados humanos decaídos. 
O Senhor se afligiu quando enviou Jesus para cumprir Sua vontade, e contudo, ele foi crucificado. 
O Senhor se afligiu quando os muitos cristãos que seguiam Seu filho foram assassinados, e quando 
muitas pessoas religiosas tiveram que ser sacrificadas. Deus, eu sei quão grande foi Sua tristeza ao 
ver todas estas coisas. O mundo angélico foi deixado para trás e não pôde ajudar na perfeição de 
Adão e Eva. Eu sei que o Senhor tem se compadecido com todas estas miseráveis pessoas cujo 
ressentimento não foi resolvido ainda. Pai, esta é a família dos Verdadeiros Pais que o Senhor tem 
buscado e o corpo dos Verdadeiros Pais que o Senhor tem buscado. Neste dia, aqui estão Seu filho e 
Sua filha diante do Senhor, Pai Celeste, e Seus filhos estão reunidos neste local, centrados em Seu 
filho e Sua filha, e estamos aqui orando; assim, por favor, aceite esta oração.  

Eu sou grato por este dia quando posso oferecer o fundamento perdido centrado na família diante do 
Senhor, e centrado no fundamento desta nação e desta raça. Eu oro para que este dia se torne um dia 
para cumprir a dissolução do ressentimento dos Verdadeiros Pais e para dissolver o ressentimento 
dos anjos como também o ressentimento em Sua própria mente. Os rancores de Deus, dos 
Verdadeiros Pais, do mundo angélico, do cristianismo, confucionismo, budismo, islamismo, e todas 
as religiões que estiveram trabalhando por trás de cada raça em todo o mundo estejam todos 
conectados para esta dissolução. Estou grato por este dia e por esta cerimônia que permite a 
dissolução do ressentimento do Pai, dos Verdadeiros Pais e da Senhora Choi. Agora temos a 
autoridade para dissolver todos os rancores de todas as pessoas religiosas na terra. Agora, neste 
alegre dia, nasce um grupo que pode estabelecer a soberania da nação do Pai Celeste. Por favor, una 
as outras pessoas conscienciosas, filósofos, bons soldados de cada nação, e todos aqueles muitos 
espíritos que ajudaram cada nação a seguir o caminho da bondade a fim de avançar para o Reino 
Celestial. Eu desejo sinceramente que o Senhor permita que este dia se torne o dia da dissolução de 
todos os ressentimentos, pelo qual todos têm esperado.  

Temos sido capazes de alcançar a liberação dos Verdadeiros Pais, do mundo angélico, do mundo 
religioso, do mundo consciencioso, e dos bons soldados e súditos leais, mas eu sei que há o 
miserável mundo Caim, que tem se oposto à Deus, se oposto à religião e se oposto às pessoas 
conscienciosas através de toda a história. Eles se opuseram à Deus centrados em Judas e no 
imperador Nero, e agora eles se opõem centrados no Partido Comunista. Eu sei que não posso julgá-
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los a partir do mesmo ponto de Seu julgamento hoje, quando todos os ressentimentos estão sendo 
dissolvidos em nível cósmico. Pai, perdoe-os com a digna e vitoriosa autoridade com a qual o 
Senhor dotou os Verdadeiros Pais para que estas pessoas possam encontrar a forma para colaborar 
com o Senhor, com os Verdadeiros Pais, e para as muitas religiões na terra.  

Por favor, faça desta, uma oportunidade para amarmos nossos inimigos, para acabar com nosso 
ressentimento contra aqueles que feriram o coração de Deus, crucificando Seu filho Jesus e 
assassinando muitas pessoas a quem o Senhor amava. Eu sei que os portões do inferno podem ser 
abertos e o caminho para liberar o inferno pode ser preparado esparramando Seu coração de amor e 
liberando nossos inimigos. Por favor, faça deste, um tempo quando as pessoas no lado de Caim, que 
estão no domínio especial de sua graça, possam levantar-se para uma posição de revolta contra o 
mundo mal, jurar lealdade ao céu, dominar todos os maus espíritos no mundo mal, e jurar seguir o 
caminho de Sua vontade. Eu oro também pelos bons espíritos dos filhos que foram leais a Deus e 
que trilharam este caminho de morte. Por favor, faça deste, um momento para eles serem 
preenchidos com alegria e com especial perdão da graça celeste em um tempo quando a soberania 
do mundo está sob o controle dos maus espíritos. Deixe-os se arrepender e inclinar suas cabeças 
diante dos Verdadeiros Pais, diante do bom mundo angélico, das boas pessoas religiosas, dos bons 
soldados e pessoas conscienciosas. Deixe-os jurar que cumprirão esta responsabilidade diante de 
Deus neste tempo especial sob o domínio de Deus.  

Amado Pai Celeste, eu sinceramente oro para cumprir a oração de Jesus hoje neste momento, a 
oração na qual Jesus ofereceu sua verdadeira vida na cruz. Os Verdadeiros Pais que estão aqui 
seguiram através da história na qual eles receberam a oposição de sua raça, de todo o cristianismo, 
do mundo satânico, e de todas as nações em seus 30 anos de vida pública. Eu peço-lhe para perdoar 
e resolver todos os ressentimentos dos Verdadeiros Pais e das muitas pessoas que se sacrificaram 
até agora. Eu peço-lhe para perdoar o mundo Caim, não fazendo deles nossos inimigos, mas deixe-
os ficar n posição de espalhar completamente o Principio de Deus. Deixe-os se tornarem a sombra 
da substância, para irem onde quer que a substância vá, -- tal como uma sombra não pode existir 
sem uma existência.  

Pai, eu desejo dissolver todas as cicatrizes de Sua mente realizando o padrão desejado por Jesus. Eu 
sei que Jesus também teve ressentimento em si mesmo, trilhando sozinho o caminho da morte. Eu 
sei que Seu ressentimento não pode ser resolvido a menos que o perdão de Jesus por seus inimigos 
seja realizado na terra. Eu oro para que a liberação de Jesus possa começar neste momento, e a 
liberação do cristianismo possa começar neste momento. Eu ofereço todas as coisas existentes – o 
homem e todas as coisas da criação, incluindo Lúcifer e muitas pessoas más no mundo satânico – 
como suas posses neste momento, em nome dos Verdadeiros Pais. Eu sinceramente peço ao Senhor 
para receber esta oferta. Muitos santos que estão servindo Deus no mundo espiritual, e muitas boas 
pessoas religiosas centradas nas 24 religiões que estão estabelecidas no império de Deus neste 
tempo, junto com os Verdadeiros Pais, estão sinceramente pedindo que o Senhor responda ao apelo 
dos Verdadeiros Pais. Eu sinceramente peço ao Senhor para perdoar todos estes tristes eventos da 
história. Eu sei que este é um momento muito solene o qual permite que nos preparemos para um 
novo momento decisivo em meio à confusão deste mundo. Esta cerimônia nos habilita a erguermos 
Sua vitória.  

Pai, agora são 8:50h da manhã de 1° de maio de 1975. Neste momento, por favor, declare este 
evento para todo o cosmos e o mundo. Eu sinceramente desejo que o Senhor declare em Seu nome e 
se regozije na dissolução do ressentimento do mundo angélico. Se regozije na dissolução do 
ressentimento dos Verdadeiros Pais, e se regozije na dissolução do ressentimento do mundo 
religioso no qual o Senhor tem confiado até agora, centrado nos Verdadeiros Pais. Se regozije na 
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realização do desejo das pessoas conscienciosas e filósofos, e perdoe até mesmo os ressentimentos 
do miserável mundo satânico e se regozije em sua liberação. Agora, este filho e esta filha, seguindo 
Sua declaração, declaram o dia da total dissolução do ressentimento neste mundo substancial em 
nome de Deus e em nome dos Verdadeiros Pais. Porque todas as coisas correspondem ao Seu 
Princípio, todas as nações, todos os povos, todo o mundo espiritual, todos os bons espíritos, e todas 
as boas pessoas agora estão habilitadas à corresponderem ao Princípio. Deus, por favor, perdoe 
também todas as más pessoas; aquelas que estão esperando por Seu abraço. Elas podem entrar no 
seio do Pai Celeste estabelecendo um padrão de mérito no domínio de Sua graça, através desta 
liberação deste momento.  

Agora, faremos nossa cerimônia para realizar estas condições. Pai Celeste, por favor, execute-a com 
Seu amor, com Seu alegre coração, espalhando Sua autoridade, utilizando o bem, perseguindo o mal, 
e subjugando o mal diante do bem. Por favor, cumpra todas as coisas nos níveis racial e nacional – 
o que o Senhor tem tentado realizar pela restauração de indenização centrada em Caim e Abel. 
Fazendo isso, eu sinceramente desejo reivindicar um dia quando até mesmo o mundo comunista 
inclinará sua cabeça diante da felicidade de Deus e responderá na posição vitoriosa do céu. Hoje, o 
Vietnã foi subjugado pela área comunista. Eu oro para que isto se torne uma oferta representando o 
mundo satânico e que se tornará um ponto inicial para re-indenizar o mundo comunista para que 
eles possam se render diante de Deus e do mundo, começando a partir da Coréia.  

Agora declaro o significado deste dia em nome de Deus e em nome dos Verdadeiros Pais e do 
mundo angélico pela mobilização de todos os bons espíritos. Eu oro para que todo o mundo 
espiritual possa ser mobilizado e todas as pessoas conscienciosas possam ser mobilizadas para que 
esta declaração esteja firmemente estabelecida como aço. Centrado em Deus, no Lago Chung 
Pyung exatamente neste dia, neste momento, neste lugar, todo o mundo espiritual está prestando 
toda atenção, o mundo angélico está prestando toda atenção, Deus está prestando toda atenção, e os 
Verdadeiros Pais na terra estão prestando toda atenção. Todo o cristianismo, todas as religiões, 
todas as boas nações, todos os súditos leais estão prestando toda atenção, e o mundo comunista está 
prestando atenção. Eu ofereço isto neste dia, esperando apenas que o Pai Celeste abrace esta oferta 
em seu seio. Assim, por favor, receba isto. Como eu sempre entrego tudo ao Senhor, Pai Celeste, eu 
sinceramente desejo que o Senhor receba isto como Sua vitória, e declaro tudo isto em nome dos 
Verdadeiros Pais. Amém. 
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Capítulo 19 
Meu eu  
13 de janeiro de 1980--Tarrytown, New York 

Quando alguém diz "eu", ele não está pensando sobre si mesmo como um indivíduo solitário. Cada 
pessoa se entende dentro do contexto de certo fundamento e circunstância. Quando penso sobre 
mim mesmo, penso sobre minha família, meus pais e meu ambiente. Cada um de vocês está ciente 
de ser um cidadão da América. Um homem de profundo pensamento se entende como parte do 
mundo. Se ele é verdadeiramente religioso, então se sentirá conectado a Deus, que criou tudo ao seu 
redor.  

Em várias situações, há algumas pessoas boas, algumas más, algumas felizes e infelizes, todas 
juntas. Uma pessoa pode se avaliar como boa, ou como má, mas tentando se aprimorar, e 
certamente é feliz ou infeliz. Quando cada um de nós pensa sobre o "eu", pensamos em conexão 
com todas as condições ambientais. Esse "eu" existe agora, mas quando ele começou? Você pode 
pensar, "Bem, eu tenho 30 anos, assim eu comecei a existir a 30 anos atrás". Além disso, você sabe 
que tem estado e sempre estará aumentando em idade.  

Você também compreende que não começou abruptamente a partir do nada, mas recebeu certas 
coisas de seus pais. Você não começou a existir a partir de si mesmo, mas a partir de seus pais.  Seu 
curso de pensamento rumo em direção de seus pais, os pais deles e assim por diante por toda sua 
ascendência. Se você tem uma boa imaginação, poderia conduzi-la de volta ao início da energia, 
que tem sido transmitida através de seus antepassados. Se você se puxar em certa direção neste 
ponto, não estará se puxando sozinho, mas toda sua linhagem também. Se eu puxar um fio de 
cabelo de sua cabeça, o resto de seu corpo teria que seguir junto se não quisesse sentir qualquer dor.  
Quando você dança sobre o chão, toda a linhagem que está conectada com você também está se 
movendo ao redor.  

Ninguém quer estar isolado, mas ao invés, deseja ter orgulho de representar tudo que está conectado 
a ele. Você escolheria estar isolado e independente, ou representar muito mais pessoas do que a si 
mesmo. Todos querem a segunda escolha. Porque você sentiria assim? Porque tendemos a pensar 
sobre nós mesmos como o centro de tudo que está ao nosso redor? É porque queremos domínio e 
controle? Qualquer que seja a razão, o fato que permanece é que um indivíduo tentará se proteger 
da invasão. E também, você quer que seus olhos sejam os melhores de todos os olhos, seu nariz e 
até mesmo seu cabelo também sejam os melhores. Você quer proteger até mesmo as coisas externas 
que mudam como suas roupas. De onde vem esta qualidade?  

Todos querem avançar, mesmo se uma pessoa é de baixa ou alta capacidade. Podemos afirmar que a 
força da consciência exige o enaltecer do indivíduo. Porque cada pessoa quer fazer-se o melhor? De 
onde vem essa ação de consciência? Ela é derivada a partir do relacionamento causa-resultado. 
Nenhuma ação é iniciada sem propósito; todas as ações têm algum propósito. O pássaro canta e a 
abelha zumbe, a borboleta voa, o vento sopra – todos eles têm seu propósito. Quando sua pálpebra 
pisca, isto tem um propósito não tem? Sua respiração tem um propósito. Quando você sorri, não é 
para você mesmo, mas por alguma razão. Nenhuma ação ocorre sem propósito.  

Força ou energia vem primeiro? 

Os cientistas defendem que o universo é feito de energia. Energia existe em todo lugar, como 
também força ou poder. Força ou energia vem primeiro? O Princípio ensina que força vem a existir 
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pela ação dar e receber, ou o dar e receber existe após a força existir? Devemos examinar nosso 
pensamento cuidadosamente para ver se não estamos tomando a resposta apressadamente. 
Observando de diferentes ângulos, ambos os pontos de vistas parecem inteiramente corretos, por 
isso é importante saber qual é a resposta correta. Qual é sua opinião?  

Ação certamente deve vir a partir de uma fonte definida. O sujeito e o objeto precedem a ação. Se 
aprofundarmos um pouco mais nisto, podemos dizer que se Deus é onipresente, então Ele deve ter 
ambas as qualidades de sujeito e objeto. As características duais de Deus não são apenas conceituais 
ou abstratas; elas são muito reais e importantes para nossas vidas. Embora o universo e as entidades 
individuais tenham vindo a existir, sujeito e objeto foi o início da existência do ser. Todas as coisas 
no universo são feitas destas duas diferentes qualidades ou partes, e cada uma delas está envolvida 
em ação dar e receber.  

A força, ou o resultado é a conseqüência do sujeito e o objeto estarem em ação dar e receber. 
Tomemos o exemplo simples de pais tendo dar e receber de amor; o filho deles será o resultado. O 
filho é como a força que resulta a partir da ação dar e receber. O que causa isso? Deus é a causa, e 
esse processo segue o padrão do processo criativo de Deus. Em resposta a força tem em si mesma a 
possibilidade de ação dar e receber porque ela é o resultado de dar e receber. Quando pensamos 
sobre força, reconhecemos que ela envolve as duas qualidades de sujeito e objeto, causa e resultado.  

Quando pensa sobre sua existência, você pensa sobre o poder em si mesmo, mas antes disso você 
compreende a ação dar e receber dentro de si mesmo. Você tem uma mente e um corpo que formam 
um relacionamento sujeito-objeto, e quando estes entram em dar e receber, você não pode fazer 
nada a não ser sentir o poder resultante dentro de si mesmo. Portanto, você é o corpo sujeito da 
força. Você é muito poderoso. Quando você traça uma linha de cima a baixo em sua frente, 
dividindo-se ao meio, as duas partes parecem semelhantes externamente. Porque isso é assim? 
Porque se a causa tem essa qualidade, então o resultado tem que ser dessa maneira. Essa é uma 
razão muito lógica.  

Quando os cientistas examinam o desenvolvimento das formas de vida, eles concluem que a energia 
aleatoriamente evoluiu para seres mais elevados e cada vez mais complexos, e assim é como o 
homem veio a existir. Esta teoria não é racional quando realmente examinamos isto. É mais 
razoável que sujeito e objeto juntos formaram uma entidade, a qual em retorno se torna um sujeito e 
toma um objeto. Juntos eles criam uma forma de vida superior como sujeito que também toma um 
objeto, e assim por diante, formando entidades cada vez maiores.  

Em nossa vida social, queremos alargar nossa esfera de influência, aumentando nossas áreas de 
atividade. Quando você se torna um sujeito em um nível, quer encontrar um objeto nesse nível, e 
então, quando estão unidos, vocês se tornam um sujeito em outro nível. Cientistas explicam a 
formação de novas espécies através de mutação aleatória, dizendo que isto ocorre pela oportunidade. 
Podemos ver imediatamente que é um raciocínio falso, mas eles não propuseram nenhuma teoria 
melhor e assim aderem a esta. Não há qualquer razão em dizer que uma coisa pequena 
repentinamente possa se tornar grande. Até mesmo alguém não estudioso poderia achar a 
explicação de sujeito-objeto mais razoável.  

Propósito precede interação 

Como uma entidade maior pode vir a existir? A partir de onde a força original que pode fazer uma 
pequena célula ficar maior, que pode permitir que pequeno grupo de células se torne maior, e 
permitir cada passo do desenvolvimento? Uma força é o resultado de dar e receber, mas deve haver 
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algum propósito precedendo esse dar e receber. Nada ocorre sem propósito. Um professor de 
química tentando misturar um elemento positivo e um elemento negativo de qualidades não 
relacionadas nunca conseguirá uma reação. Mas se ele prepara um sujeito e um objeto compatíveis 
e apenas os coloca bem juntos, então automaticamente ocorrerá dar e receber. Esta explicação 
baseada em dar e receber descreve a ciência mais adequadamente do que teorias de probabilidade 
ou ocorrência aleatória.  

No início, eu mostrei que cada pessoa quer se tornar cada vez maior em sua vida, e fica zangada se 
não pode fazer isso. Isso também ocorre ao acaso, ou é inevitável? Sabemos agora que isto tem que 
ocorrer assim porque a consciência está em funcionamento. Tudo está dentro da realidade de sujeito 
e objeto, e é uma coleção de relacionamentos de sujeito-objeto. Isto significa que "eu" existo dentro 
de um amplo universo, e vivo somente em um amplo propósito. Portanto, a consciência de uma 
pessoa sempre a dirige para se tornar cada vez maior. Temos que estar cientes do propósito para 
isso.  

Isto é explicado através da base de quatro posições. A fim de ter ação circular, deve haver positivo-
negativo, positivo-negativo – não positivo-negativo, negativo-positivo. Você pode nomear uma 
coisa que não se move ou gira? Quando uma coisa obstinadamente se recusa a mover-se, ela deixa 
de existir. Cada célula está vigorosamente ativa, e a coleção destas células, as quais é você, está 
ainda mais ativa. Todo o universo está cheio de vitalidade. Vocês podem aceitar isso, não podem?  

Nossa conclusão é que este grande universo se move com certo propósito, não a esmo. Até mesmo 
uma entre as bilhões de minúsculas células em seu corpo tem positivo e negativo e é uma parte 
inseparável do universo, e por isso ela quer se tornar tão grande quanto o universo inteiro. Até 
mesmo uma minúscula célula se rebelará se o organismo maior já não quiser mais ficar maior. Este 
é o motivo pelo qual cada pessoa tem esperança por maior felicidade no futuro.  

Se uma pessoa está restrita a viver em uma situação pelo resto de sua vida, ela perde sua vontade de 
viver.  

A fonte da ação 

O que existia antes da força existir? A ação de sujeito e objeto. E de onde vem a ação? Ação se 
deriva a partir de um sujeito e um objeto, e a coisa toda ocorre por causa do mais amplo propósito 
de criação.  

Há propósitos duais nisto: um para manter o indivíduo, e o outro para se tornar parte do ser maior, o 
qual é o universo. O propósito de um homem para encontrar uma mulher como um objeto é para 
preservar e aperfeiçoar a si mesmo, e então se tornar uma unidade com ela, e assim, o propósito 
deles é ter filhos. Desta forma, eles se colocam na mesma posição de seus antepassados.  

Olhemos o exemplo de nossos olhos. O olho tem o propósito de auto-existência, mas também tem o 
de servir todo o corpo. O ouvido tem que operar automaticamente, mas ele também ajuda o todo. 
Tudo desde as partículas até a maior criação tem um direito de existir, mas se houvesse apenas o 
propósito do indivíduo, como o universo poderia estar inter-relacionado? É porque todos os 
indivíduos possuem objetivos duais: um é para proteger o indivíduo e o outro para dar segurança de 
que o indivíduo combina com outro indivíduo para fazer um ser maior. A teoria da evolução 
entende o propósito individual de preservação do ser, mas ela se quer alcança o propósito definitivo 
do todo.  
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Estudiosos conscienciosos de hoje não têm resposta para a questão de como o universo é 
perpetuado ou qual é seu propósito. A conclusão deles é que não há propósito, mas que ele segue 
sem parar e perecerá em um ponto. Mas sabemos que isto não é verdadeiro; algo pode parecer estar 
perecendo, mas enquanto isto perece algo estará sendo formado. Isto ocorre porque tudo tem um 
propósito. O mesmo princípio se aplica em todos os aspectos do universo. Indivíduos se reúnem não 
apenas para atender necessidades individuais, mas também para o propósito de formar um ser maior. 
Se alguém quer ter maior caráter, deve ser avaliado como um objeto para todo o universo como seu 
sujeito. Ele deve ser merecedor disto.  

Hoje, as pessoas brancas tendem a ficar juntas, ignorando as outras raças. Mas seu verdadeiro 
propósito não é apenas estar com brancos, mas abraçar todas as outras cores também. O propósito 
individual sempre deve seguir o propósito do todo. Pessoas conscientes imaginam porque peixes 
grandes comem peixes pequenos, porque alguns animais são carnívoros, porque o mais poderoso 
come o mais fraco. Eles podem ver isto como uma situação caótica. Mas de acordo com o princípio 
de que as menores coisas existem para o maior propósito, o leão está justificado para comer o 
coelho. Esta é a chave de todo o problema. O menor propósito existe para o propósito da maior 
existência, que é definitivamente todo o universo.  

Existimos para o propósito maior 

Americanos não sabem que eles existem para o propósito e o melhoramento do todo. Quem diz isso? 
Deus diz isso. Mais objetivamente, o universo diz isso. Os membros da Igreja de Unificação são as 
pessoas mais consistentes em toda história porque eles sabem que o indivíduo deve existir pela 
família, a família pela tribo, a tribo pela nação e a nação pelo mundo. Não apenas pensamos desta 
forma, mas vivemos assim. Porque fazemos isso? Em um sentido é por uma razão egoísta, porque 
seguindo para níveis cada vez maiores nos fazemos valiosos para nos tornarmos indivíduos 
realmente grandes.  

Agora os jovens fazem o que eu chamo a dança kisko; "co" significa "nariz" e "kis" significa "beijo", 
assim é "dança beijando nariz". Para quem eles dançam -- América, o mundo, ou eles mesmos? Isto 
nada contribui para o todo e os limita ao propósito individual, pois isso pára seu desenvolvimento. 
Isto é até pior do que um leão comendo um coelho—isto é um pecado. Para o melhoramento do 
todo, queremos resguardar esse todo de qualquer dano, mas sabemos que as crianças não escutarão 
se apenas dissermos, "Vocês não devem fazer isso por todas as seguintes razões".  

Se eu der algum dinheiro e tempo livre, vocês iriam dançar na discoteca? Mas se isto fosse para seu 
melhoramento e o melhoramento do mundo, então vocês dançariam 24 horas por dia, certo? Os 
Soviéticos estão visivelmente se aproximando do mundo livre, e se dançar na discoteca parasse o 
avanço deles, deveríamos dançar na discoteca 24 horas por dia.  

As pessoas de hoje, desde o nível mais baixo até o mais elevado, não sabem o que é o homem ou 
quem é o próprio indivíduo. Toda sua confusão surge a partir da ignorância. Primeiro devemos 
ensiná-los, então demonstrar como viver, e então podemos restaurar a ordem no mundo. Este 
princípio explica todos os fenômenos desde o passado, e temos que aplicá-lo consistentemente todo 
o tempo. Você não pode aprender isto na escola porque os professores não sabem isto. Eu sou o 
primeiro professor deste conhecimento. Este é o início de uma nova cultura. Conhecendo isto, você 
pode compreender ainda melhor o Princípio, e conhecer porque há três estágios, sujeito e objeto, 
como ocorre dar e receber, e porque há um propósito. Agora o Princípio não é mais conceitual, mas 
uma coisa que você pode colocar em ação em toda circunstância. Agora você nunca esquecerá, 
porque o Princípio é você.  
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Quando pensa sobre força, sobre o que você pensa? Ação. E quando pensa sobre ação, você 
imediatamente pensa sobre positivo e negativo, sujeito e objeto. Quando você se sente poderoso, 
sabe que alguma ação dar e receber está ocorrendo, e que sua mente e seu corpo devem estar em 
harmonia. Você deve ser mais esperto do que apenas pensar que isto começa com você, e lembrar 
que Deus, seu Pai, lhe deu isto e que você se assemelha a Ele. Então você se lembra que Deus tem 
todo o universo sob Ele, e que você é uma pequena parte desse universo; você é um pequeno 
positivo para o universo, que é o maior positivo possível.  

Deus é um grande positivo e você é um pequeno negativo, mas este pequeno negativo tem o 
propósito de se tornar tão grande quanto o positivo. Este é o motivo pelo qual você quer se tornar 
grande. Isto é perfeitamente lógico, e algo que conduz à razão como sua própria realidade. Cada um 
de nós tem uma exigência de se tornar grande, mas até agora você não sabia o motivo pelo qual 
Deus e o universo também querem que você se torne grande.  

Se você vai ao topo de uma montanha, pode realmente agarrar melhor a Deus. Em outras palavras, 
se você tem um pensamento mais amplo e profundo, Deus pode amá-lo e encorajá-lo para seguir 
cada vez mais alto. Qual é o pensamento de Deus? Seu pensamento é manifestar poder de acordo 
com o Princípio e realizar o mundo ideal. Ele fará isso pela força? Deus vai fazer o mundo grande 
porque Ele tem todo o conhecimento? O homem mais forte da terra poderia fazer o mundo ideal? 
Professores de Harvard estão orgulhosos de seu conhecimento, mas eles poderiam fazer isto? Qual é 
a essência que pode fazer o mundo ideal? Amor Verdadeiro.  

Amor é duradouro, muito duradouro 

Outro dia eu parafraseei amor como sendo "longo e duradouro". Você pensa que conhece Inglês, 
mas não sabiam que o amor era duradouro. Amor deve durar um longo, longo tempo. Como Deus 
quer fazer o mundo ideal? Se você perguntar para Deus onde Ele quer estar a qualquer determinado 
instante, Ele dirá que quer estar no centro do universo. Se você perguntar em qual centro do 
universo Ele quer estar – se de conhecimento ou poder – Ele dirá que quer estar no longo e 
duradouro centro. É isto que estende a verdade para tão distante?  

Quando perguntei por que queriam se tornar cada vez maiores, vocês não tiveram uma resposta. 
Agora vocês sabem que querem ser grandes e por isso, baseados no amor, podem se tornar o 
companheiro do centro do universo e ser merecedor de ser Seu objeto. Embora saibamos que somos 
muito pequenos, queremos ser o objeto para o maior sujeito universal em amor. Se Deus quer estar 
no centro, onde você iria querer estar? No centro de amor no universo. Quando eu lhes pergunto 
seriamente onde estamos indo, vocês têm que ter alguma resposta. Estamos indo para o objetivo do 
amor no nível universal. Sendo que Deus está indo para lá também, estamos destinados a encontrar 
com Ele. Embora vocês se tornem pessoas com muito conhecimento, certamente isso passará. Poder 
também não pode durar eternamente. Mas se vocês estão perseguindo amor e o encontram, isto 
durará um longo, longo tempo.  

Temos que ter alguma perspectiva de vida, alguma ciência de nosso propósito. Quando temos isso 
em nós mesmos então podemos seguir para lá. Com esta perspectiva de vida, você pode saber 
porque o mundo tem que ser pacífico e como isso pode acontecer através do amor, e então todo seu 
projeto e idéia podem vir para um único ponto focal. Apenas um punhado de pessoas na face da 
terra sabe que eles devem estar vivendo com seu propósito e direção conduzindo-os em direção do 
amor. Se isso prevalece no mundo, então a terra pode se tornar pacífica.  
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Agora, quando eu lhes pergunto quem vocês são, vocês estão na posição de responderem pela 
primeira vez, "Eu sou aquele que está destinado a seguir em direção ao propósito de amor em nível 
universal". Sabemos que todas as coisas existem para o homem porque o homem tem amor. Os 
animais e plantas de boa vontade se sacrificam pelo homem porque ele está buscando pelo objetivo 
de amor com Deus. Você gosta de bife, não gosta? Você come um bife para seu próprio prazer, ou 
você acha que o bife o ajudará a ser pôr mais próximo do amor de Deus? Se isto for por amor, então 
a carne estaria alegre por ser comida e diria, "Coma-me rapidamente!" Essa carne também almeja 
amor. Uma porção de aipo quer continuar sua própria vida, mas quando você o come, pode dizer, 
"eu lhe asseguro que através de mim, você virá para mais perto do amor de Deus".  

Se uma pessoa é aperfeiçoada a esse respeito, todas as coisas irão querer estar marcadas e serem 
comidas por ele. O dinheiro irá querer ser obtido por ele. Hoje, os homens perseguem o dinheiro, 
mas o dinheiro foge deles. Se você se torna uma pessoa de propósito original, entretanto, então o 
dinheiro seguirá você. Se outra pessoa segue atrás do dinheiro, o dinheiro ficará assustado, 
pensando, "Um tigre está atrás de mim!" Essa pessoa acabará no inferno. Você seguiria o dinheiro 
ao invés do amor?  

A questão do sacrifício 

É bom ou mal sacrificar sua própria vida em benefício do mundo? Estes americanos pragmáticos 
chamam algo de mal com um lado de suas bocas e então a chamam de bom com o outro lado, 
torcendo-a de acordo com sua conveniência. 

Por toda a história Deus parecia ser injusto porque as pessoas boas eram sacrificadas todo o tempo; 
mas realmente ser sacrificado é o melhor caminho. Que tipo de pessoa faz um bom presidente? Se 
um insistente homem tirano é aquele que melhor trabalha pelo benefício do mundo e é o mais 
efetivo na educação dos americanos e do mundo, então é bom se ele for o presidente? Ou uma 
pessoa tirana não tem lugar? É bom se ele está fazendo o trabalho de Deus. ML Carter é muito 
dinâmico? A primeira coisa em que pensa um político é como ele está fazendo para conseguir ser 
reeleito na próxima eleição, e ele faz acordos com justiça e retidão para se dar bem. Deve 
certamente estar errado se um presidente pensa mais sobre sua reeleição do que sobre o que é certo 
para a América.  

Não importa qual seja a situação, meu propósito é consistente. Eu trabalho pelo benefício de Deus e 
da humanidade e nunca acomodo. Eu continuo falando a verdade aos americanos. Os americanos 
não gostam de ouvir coisas ruins todo o tempo, mas se eles têm que ouvir coisas ruins mais e mais a 
fim de finalmente mudarem, então o propósito de dar essa advertência foi útil.  

A Igreja de Unificação não está lutando pela Igreja de Unificação; estamos sacrificando a Igreja de 
Unificação pelo benefício do mundo e de Deus. Isso é o que eu tenho feito por toda minha vida. 
Isso não parece muito funcional para pessoas pragmáticas, mas realmente é a forma mais efetiva. 
Uma pessoa autocentrada não entende que o auto-sacrifício é a melhor forma de vida simplesmente 
porque Deus e o universo sempre protegem uma pessoa que está trabalhando pela causa deles. Uma 
explicação deve ser consistente, da cabeça aos pés, não importa quão grande ou pequena a situação.   

Você preferiria um líder que lhe compra doce todo o tempo, ou um que faz de você uma pessoa que 
é merecedora de ser um objeto para este grande sujeito, Deus? Você acha que é fácil converter uma 
pessoa para longe do mal e fazê-la uma pessoa que é merecedora de ser esse objeto? É até mais 
difícil fazê-lo na América porque aqui há uma atmosfera adversa de egocentrismo. Eu tenho que 
arrancar alguém desse ambiente antes que eu possa ensiná-la. É um pouco menos difícil com um 
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oriental, porque essa cultura tende a considerar o propósito mais amplo, a qual é a forma de pensar 
de Deus. Aqui a cultura não é centrada no grupo, mas centrada no indivíduo. Você tem que 
compreender que não pode levar em consideração o individualismo.  

Até mesmo as pessoas sem ambição são entusiasmadas e inspiradas quando se juntam ao 
movimento de Unificação e compreendem qual é a idéia de Deus, mas a dificuldade da vida diária é 
grande também. Não faz sentido que você possa somente ter coisas que são extremamente 
agradáveis, mas não aquelas que são extremamente difíceis. Qualquer homem digno no passado 
teve que conduzir tal vida.  

Sacrifício pelo maior amor 

Você sabe que sua vida deve ser preenchida com felicidade e amor, mas espera três anos para ser 
abençoado e enquanto isso não vê nada disso. Então, você espera mais três anos após estar noivo, e 
mesmo após estarem juntos, vocês fazem o duro trabalho de testemunho. As mulheres também se 
preocupam se estarão tão velhas para ter filhos no tempo de se casarem. E além de tudo isso, há 
muitos orientais cuidando de suas atividades: você restaura material mais e não recebe 
reconhecimento. Juntando tudo isso, você está em um dilema decidindo se isto é fantasticamente 
miserável ou fantasticamente maravilhoso. Mas até mesmo quando está cheio de lágrimas, você 
sabe que este é o melhor caminho. Até mesmo se você arriscar sua vida dezenas de vezes ao dia, 
este ainda é o melhor caminho, porque este é o caminho do amor.  

Eu não sou nenhum bobo; Eu conheci este princípio antes de vocês e tenho seguido este caminho 
minha vida inteira sem contestação. Não há nada diferente entre o meu caminho e o seu. Eu penso 
que provavelmente ninguém na terra teria coragem ou sabedoria para fazer isto, e que 
provavelmente eu estaria seguindo por mim mesmo, mas então eu olhei para trás após algum tempo 
e encontrei centenas de seguidores vagando atrás de mim, tentando ir para o mesmo lugar. E havia 
muitas pessoas brancas entre eles que estavam determinadas a darem suas vidas! Então havia outras 
pessoas brancas que não estavam felizes comigo e tentaram me perseguir. A questão importante é 
em qual lado Deus e o universo estarão.  

Agora você sabe melhor quem você é. Confúcio disse que quem quer que conheça a si mesmo terá 
sucesso, e os homens sábios sempre terão que aceitar isso. Deveríamos deixar que qualquer 
circunstância nos desviasse uma vez que conhecemos quem somos? Uma vez que você sabe, deve 
ser capaz de rir de desprezo até mesmo de milhões de pessoas. Este é 1980. Este é o ano para ir e 
voar em órbita. Vocês devem ter confiança de que são os mestres do pensamento universal que tem 
estado escondido todos estes milhares de anos. Não há nada vago sobre isto.  

Agora eu posso dar-lhes um pouco mais de explicações, que tornará mais fácil para seguir. Porque 
eu os treino na terra ao invés de mais tarde no mundo espiritual? Porque vocês têm que se esforçar 
na terra a fim de aprender? É claro, você tem que esforçar para se restaurar, mas deve amar sua 
família mais do que a si mesmo porque ela é uma causa maior. Embora seja dolorosamente difícil e 
você não possa conduzi-la na terra, lhe será dado crédito por fazer seu melhor. Então, quando 
adentrar no mundo espiritual o caminho estará aberto para concluir isto com sucesso lá. Quando a 
família tiver que ser sacrificada pelo mundo e você tiver tentado seu melhor, mesmo se não teve 
total sucesso na terra, uma estrada começada estará aberta no mundo espiritual. Entretanto, se você 
nem mesmo tentar na terra, mais tarde não haverá nenhuma estrada para você no mundo espiritual.  

Você está no inferno quando não encontra nenhuma avenida aberta; então você está vivendo em 
completo isolamento e é incapaz de ir para onde deve ir. Você pode ver a felicidade derradeira ao 
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seu redor e ela está ao alcance da visão, mas na realidade, está demasiadamente distante para 
agarrá-la. Se você não pode conviver com certa pessoa na terra, esse relacionamento continuará no 
mundo espiritual e você estará no inferno. Você saberá que poderia ter experimentado felicidade 
com essa pessoa, mas porque não fez isto acontecer na terra, você não pode fazê-lo no mundo 
espiritual. A razão mais importante pela qual eu trabalho tão duro empurrando-os e tentando 
inspirá-los pela estrada da dificuldade é que eu conheço sobre o mundo espiritual. Se vocês podem 
se unir e seguir, então haverá pelo menos uma pequena estrada para você no mundo espiritual.  

Suas realizações de amor são eternas 

Se você tem sucesso em amar as pessoas de todas as raças, todo o mundo espiritual o aplaudirá e 
dará as boas vindas. No mundo espiritual, onde quer que você vá, homens espirituais seguirão junto. 
Nossa vida aqui é curta, mas podemos realizar e estabelecer muito a fim de reivindicar felicidade no 
mundo espiritual. Sua posição no mundo espiritual é eterna. Esta é uma das razões pela qual 
sofremos de boa vontade. O propósito de um negócio é obter lucro investindo algum dinheiro. Se 
investirmos muito mais dor, então lucramos centena de vezes mais. Na loteria, um dólar pode 
ganhar milhares, mas em nosso caso não há qualquer risco e ainda estamos garantidos de ganhar.  

Dando um passo após o outro, estendemos as seções da ponte de amor. Estamos edificando 
polegada por polegada, e embora existam milhas a seguir, continuamos seguindo. Não importa 
quais oportunidades há para vocês na vida, ao invés vocês devem me seguir, certo? Por quê? Eu não 
lhes dou dinheiro, tempo ou poder. Vocês dizem que é por amor, mas já observaram esse amor com 
seus olhos? Eu sou como um pai os importunando para estudar após a escola, e empurrando-os a 
estudar novamente mesmo quando tenham terminado. Vocês ficam frustrados, eu sei, mas ainda 
lhes direi para continuarem a estudar. Isso é amor.  

Vocês poderiam estar confortáveis se não fizessem isso agora, mas em benefício do maior propósito, 
vocês escolhem se sacrificar de qualquer forma. Isso é bondade.  

Pode ser bom espancar um filho se através disto se pretende assegurar seu bem estar eterno. Isso é 
lógico. Amor verdadeiro vale o sofrimento.  

Agora que você conhece sobre o indivíduo, nos deixe decidir quando gostaríamos de estar nessa 
posição. Dez anos ou 100 anos a partir de agora? Agora lindos sons se aproximam do "não". E 
"não" soa muito próximo do "saber". Vocês sabem ou não?  

Você pode seguir por este caminho sozinho? Você precisa de quem? Você gostaria de ter um 
cabresto em seu pescoço para assegurar que você vá pelo caminho correto? Eu apenas devo permitir 
que vocês façam o que querem? Agora estamos seguros e confortáveis porque conhecemos o 
objetivo, mas o problema está apenas meio resolvido. Você também tem que cumprir a meta, mas 
pensa que necessita de algo que o empurre porque você não pode fazê-lo sozinho. Você sente que 
pode ser um campeão apenas se tiver um treinador. Um treinador é alguém que segue após você e 
que cavalga sobre você todo o tempo. Em algum ponto, ou você confrontará seu treinador e 
desistirá, ou se tornará o campeão. Essa é a realidade.  

Não designe apenas um treinador, porque você terá tempo livre quando ele está longe, o que não é 
bom. Designe dezenas de treinadores, um chinês, um coreano, um japonês, um americano, um 
alemão, e assim por diante. Então onde quer que você vá encontrará com um treinador e ele seguirá 
atrás de você. Talvez você poderia tolerar uma pessoa chutando-o, mas e quanto a 12 pessoas 
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chutando-o ao mesmo tempo? Se você está determinado a sobreviver, será um campeão após eles 
estarem cansados de chutar você.  

Esta não é uma vida comum, para ser vivida em caprichos. É muito sério não apenas para nossa 
geração, mas para toda a história. Todos os membros da Igreja de Unificação sabem que cada um 
deles tem um ser espiritual que vive eternamente no mundo espiritual. Vocês nunca estiveram no 
mundo espiritual, por isso vocês são persuadidos pela lógica de que ele é assim. Porque vocês 
começam na parte mais baixa da vida, não há nenhum outro lugar para se ir a não ser para cima. As 
milhares de pessoas fora da igreja que nos estudam não podem nos entender, porque elas não 
conhecem sobre o mundo espiritual. Para alguns eu pareço comum, para outros eu sou enganoso, 
para outros eu sou grande. Muitas pessoas inteligentes têm diferentes opiniões sobre mim. Elas 
somente podem concluir que não me entendem.  

Treinando na vida religiosa 

Eu estou seguindo meu caminho por acidente? Ninguém que está no mundo tem qualquer idéia de 
como se parecerá o mundo na semana seguinte, mas sabemos como foi o passado e qual direção a 
história tomará. Nosso caminho é basicamente uma vida religiosa, e quem é o mais rígido, mais 
sério dos treinadores? Esse é o Reverendo Moon. Este é um local de treinamento e esse é o motivo 
pelo qual se sentam em um chão de concreto frio por horas e horas. Vocês estão aqui para serem 
treinados, não apenas para desfrutarem de um sermão. Vocês fazem isso por anos e anos, e as 
pessoas imaginam se vocês fazem isso porque estão assustados.  

Nosso treinamento é conduzido no caminho mais doloroso. Não temos tais coisas como treinamento 
confortável. Por quê? Porque queremos encurtar nosso período de treinamento. Vocês apenas 
começaram a conhecer algumas coisas, e têm que encontrar o desafio e seguir além dele. Vocês têm 
poucos anos para fazer isso, assim eu estou os empurrando para correr. Até mesmo neste momento 
eu os estou pressionando. Durante os anos 70 vocês tiveram algumas reclamações, querendo saber o 
motivo pelo qual a vida tinha que ser tão difícil, porque a dureza não podia ser distribuída. Mas a 
partir deste momento vocês devem desistir das reclamações. Iniciando neste ano, vocês devem 
procurar por trabalhos difíceis para fazer.  

Os membros geralmente sentem que restauração material é nossa atividade mais difícil. Se a noiva 
de um membro do MFT [Mobile Fund Raising Team (Time Móvel de Restauração Material)] 
escreve para dizer que há uma vaga em seu escritório e porque o membro do MFT não vem para 
fazer um trabalho mais fácil, a noiva está realmente agindo em nome de Satanás, bloqueando o 
treinamento da outra pessoa. O que ela está realmente dizendo é, "Se torne um campeão medíocre". 
Ao invés, o que ela deveria dizer é, "MFT é tão fácil, por isso vá para o Camboja para restaurar 
material". Isto é ilógico? Temos que nos desenvolver de acordo com o Princípio por todas estas 
coisas.  

Se alguém lhe pede para provar o quanto eu amo a humanidade, você pode dizer-lhe que eu tenho 
feito o matrimônio de milhares de casais de todas as raças da melhor forma possível. Essa é a prova 
de ter amado a humanidade. E ainda depois eu continuei a treiná-los e cuidar deles como se fossem 
meus próprios filhos, explicando como eles apoiarão e educarão suas famílias no futuro. Eu não 
tenho nenhuma preferência ou preconceito; Eu tenho amado pessoas negras tanto quanto as pessoas 
brancas e as pessoas amarelas. Quando eu for para o mundo espiritual, visitarei o inferno e ninguém 
se oporá a mim; Eu irei para a área onde estão as pessoas brancas, e ninguém me acusará, porque 
eles saberão que são os únicos que não ouviram. No céu as pessoas brancas irão querer que eu fique 
na casa delas e durma em seus próprios quartos.  
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Há 12 portões de pérola para o céu, e eu posso atravessar muitos deles. Porque doze? Porque isso 
representa 120, e também representa 360 graus, abrangendo todos os ângulos. Isto também 
simboliza os 12 diferentes tipos de personalidades. Como você pode passar através dos portões? 
Somente quando atravessam junto comigo! Há guardas que o desafiarão e perguntarão, "Quem é 
você?" Então você dirá, "O Reverendo Moon existe para ser meu pai". Entretanto, eles não estarão 
satisfeitos com isso. Quando eles pedirem provas, você pode dizer, "Você não conhece o Princípio? 
O princípio diz assim". Se eles ainda duvidarem, você pode dizer, "Você não acha que eu pareço 
com o Reverendo Moon? Eu fiz as mesmas coisas que ele fez, assim eu devo parecer com ele 
agora". Se os guardas acharem que você se parece comigo, então eles o deixarão entrar.  

Desafie-se a amar  

Vocês dizem que queriam iniciar agora o treinamento rígido, mas realmente isto durará pelo resto 
de suas vidas, e vocês não têm idéia de quão longa suas vidas serão. Se vocês odiaram pessoas 
negras no passado, deveriam restaurar material no lugar mais difícil possível, onde possam ganhar 
somente uns poucos dólares, e então convidar a avó negra mais feia e mais gorda para ir comer em 
um restaurante chinês. Então, após a refeição, você pode dizer, "Eu tenho uma confissão a fazer. Eu 
tenho odiado as pessoas negras, mas agora quero amá-las". Você pode contar a ela como sentia no 
passado, mas quando se juntou à Igreja de Unificação e encontrou o Reverendo Moon, você 
trabalhou para treinar-se como um campeão de bondade. Agora você se arrepende, e como um sinal 
de desculpas, você a trouxe para jantar. Quando você implorar para ela com lágrimas para comer o 
jantar que comprou, você terá indenizado seu ódio do passado.  

Se alguém odiou pessoas brancas no passado, então este alguém também tem que se arrepender. O 
que quer que você tenha feito no passado, agora tem que se desligar disto e indenizá-lo. Se um 
homem esteve sendo um playboy no passado e magoou muitas mulheres, ele tem que encontrar 
alguma situação onde poderá se desculpar para uma mulher representando todas as outras. Se uma 
mulher se casou várias vezes, então ela tem que se desculpar para um homem da mesma forma. 
Tudo o que você tem feito que estava fora do princípio, tem que ser indenizado. Essa é sua principal 
tarefa em 1980, se arrepender e então esquecer o passado. Não deixe isto arrastá-lo para baixo, mas 
ore ao céu para ajudá-lo a se afastar disto. Então procure pela coisa difícil e agarre-a. Esse será seu 
melhor e mais rápido treinamento.  

Se você está tentando encontrar algumas pessoas, mais valor é acrescido se você vai por um 
caminho difícil. Não é tão valioso se você encontrar alguém de uma maneira fácil, e não pode sentir 
tanto valor mesmo se tentar. Mas se vai através da dificuldade, você sente o valor mesmo se tentar 
não senti-lo.  

Todos dizemos que amamos e seguimos a Deus, mas quando você diz isto e eu digo isto, há uma 
qualidade inteiramente diferente em nossas palavras embora digamos a mesma coisa. A principal 
diferença é que eu tenho seguido através de tremendos sofrimentos enquanto você não. Nunca 
esqueça de que é como seguimos o caminho do amor verdadeiro que é a real questão. Para que você 
consiga vitória ou fracasso, o curso é determinado por quais dificuldades você teve que perseverar. 
Você será uma falha ou um sucesso?  

Agora quando você diz "meu eu", não pensa em isolamento, mas no contexto dos pais, avós e Deus, 
todos fluindo como um grande rio. Quando você diz "eu", imediatamente a imagem deles aparece 
diante de seus olhos. Você tem que sentir que a perfeição vem através de você mesmo. Quando é 
formada a base de quatro posições, um ponto central é necessário, o qual é Deus. O centro da 
família é amor. Nas três dimensões da base de quatro posições há seis pontos, com um na frente e 
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um na parte de trás, mais um no meio, o qual é o sétimo. Assim, o número sete é o número de 
perfeição, mas ele é formado somente após adicionar o único ponto de amor.  

O número 12  

A base de quatro posições tem o número 12 nela ao mesmo tempo. O número 12 representa todo o 
mundo espiritual; por exemplo, os 12 portões de pérola referidos na Bíblia. Jacó teve 12 filhos, 
Moisés conduziu 12 tribos, Jesus teve 12 apóstolos. O número 12 era necessário para cumprir as 
importantes exigências do universo, por isso nos pontos cruciais, tinha que satisfazer o número 12.  

Sabemos que Jesus era o homem ideal, e assim, ele tinha que ser capaz de se dar bem com 12 tipos 
diferentes de pessoas. Estas 12 realmente representavam as pessoas de 120 nações do mundo, 
significando de fato, todos os elementos da humanidade. Isto incluía até mesmo o tipo Judas de 
pessoa.  

Os 12 tipos são compostos das naturezas de primavera, verão, outono e inverno. Necessitamos das 
pessoas tipo inverno assim como necessitamos da estação do inverno. Se o mundo tivesse 
começado de uma maneira ideal, então a cultura tipo primavera teria sido estabelecida, mas por 
causa da queda do homem, uma cultura tipo verão teve início. A humanidade não viu o florescer de 
Adão e Eva; a evolução do homem começou a partir do verão ao invés da primavera, com as 
civilizações antigas em seu clima quente. No século 20, entramos na cultura outono, quando tudo 
amadurece. Agora a civilização tipo inverno, centrada na União Soviética, está tentando invadir esta 
cultura, embora saiba que está destinada a seguir certamente para o tempo da primavera.  

No outono todas as folhas caíram das árvores e agora estão murchando, e somente a civilização que 
tem vida em si mesma pode permanecer. A civilização tipo inverno realmente não tem lugar, ou 
certamente tem que puxar a civilização tipo primavera centrada em Deus. Chamamos esta cultura 
tipo primavera de civilização harmonizada pelo centro, ou civilização harmonizada em círculo. 
Todas as civilizações de verão, outono, e inverno se oporão a nós quando tentarmos ir para a 
civilização tipo primavera, a qual é vida verdadeira, mas as puxaremos conosco. Esse é o curso da 
história e a providência, assim ela tem que avançar.  

Não importa quão fortes os comunistas possam ostentar que são, quando a primavera cósmica chega, 
o gelo tem que derreter. Essa primavera cósmica se centra no calor do amor. Quando o amor vem 
visitar, todos abrem a porta de sua mente. Não há área que o amor não possa atravessar. Tal como 
Jesus seguiu um padrão, assim devemos fazer. Cada indivíduo deve condicionar-se para superar 
certo tipo de pico. Na cultura ocidental, 13 é um número de má sorte, mas realmente, ele é um bom 
número e devemos cruzar por ele. Os americanos não são pessoas ignorantes, mas eles não 
conhecem este importante fato. Note que Jesus mais seus 12 apóstolos, formam 13. E também Jacó 
mais seus 12 filhos, ou os 12 portões para alcançar Deus. Se você não é bem sucedido com o 
número 13, então quando vier o inverno você morrerá de frio.  

Os americanos agora são confrontados pelo comunismo e não podem se desvencilhar dele. Eles 
estão receosos com o comunismo, espremendo suas mãos e imaginando o que fazer, mas não os 
Moonies. Vocês estão pensando que devem superar o inverno para entrar na primavera, assim vocês 
apenas devem engolir o comunismo e o digerir. A América precisa de um líder que tenha 
inteligência suficiente para saber isto e conduzir a nação na direção certa e isto pode obter a vitória 
sobre o comunismo.  
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Enquanto a América perseverar, ele pode conquistar o número 13 e ficar ao lado direito de Jesus. 
Estamos carregando a cruz da humanidade, tal como Jesus fez. Agora os Moonies estão fazendo 
isto no lugar dos cristãos de hoje. A letra B é como o número 13 grudado junto; tudo que começa 
com B está conectado com o 13. Essa é a qualidade que você tem que ter para sobreviver: ser um 
fiel que é corajoso, destacado e brilhante.  

A América deve ganhar a bênção 

A América está se deparando com colapso por todos os ângulos, e a única coisa que a está 
segurando é a Igreja de Unificação. É incrível, mas é verdadeiro. A mais profunda razão de 
restaurarmos material está em que em algum lugar da linha podemos conseguir as assinaturas de 12 
diferentes pessoas, representando 120 países. Isto é exatamente porque a América é uma nação 
composta de 120 nacionalidades diferentes. Quando uma pessoa lhes dá uma contribuição, ela está 
realmente amando vocês e fazendo o mesmo trabalho que vocês. Portanto, Deus dará a ela alguma 
bênção. Então, a América, onde o dinheiro será gasto, também será abençoada. Todas as coisas 
beneficiarão nossa restauração material. Fazemos lar-igreja a fim de encontrarmos 12 tipos 
diferentes de pessoas. Realmente vocês têm que conseguir suas assinaturas de aprovação. Por 
enquanto tomem minha palavra para isto e ajam desta forma, e mais tarde verão se podem encontrar 
qualquer evidência para o contrário.  

É claro, lar-igreja é difícil. Se você vai bater na porta da pessoa mais desagradável, já sabe que ele 
gritará com você. Você pode não querer ver sua face, mas mesmo assim bate na porta e ele grita 
com você. Se você voltar três vezes, eu posso garantir que sua voz se tornará mais baixa. Após 
quatro ou cinco vezes, ele irá querer saber o motivo pelo qual você veio, e imaginará que tipo de 
pessoa é você.  

O momento que ele sorri para você será o momento que as paredes desmoronam e os 12 portões se 
abrem para você. Se você trabalha seriamente para essa meta, então quando os 360 lares de sua área 
de lar-igreja derem boas vindas, sua primavera cósmica realmente estará ao alcance. Podem saber 
que um dia seus membros do lar-igreja estarão esperando do lado de fora para levá-lo para almoçar. 
Algum dia, a pior pessoa estará esperando para convidá-lo para jantar e dormir em sua casa. Isto 
seguramente ocorrerá.  

Esse é nosso objetivo, e até esse dia vir, você continuará batendo em suas portas. Falamos sobre 
esperança e fé, e que maior esperança há do que olhar em direção ao dia quando eles darão as boas 
vindas para você? Quando você vai por todos os lados batendo e todas as paredes vão caindo, você 
certamente chegará ao ponto central o qual deve ocupar. Então você será um bem sucedido número 
13. Nesse momento, você terá terminado a indenização histórica centrada em si mesmo. Você terá 
alcançado algo que ninguém sonhou e ocupará a posição central com a aprovação de Deus. Isso é 
quando seu foguete de amor irá decolar para o centro do amor de Deus.  

Eu sei que muitos de vocês, especialmente as mulheres, se estudam em frente ao espelho e desejam 
que talvez seu nariz ou boca ou orelha fossem diferentes. Mas estou lhes dizendo que eles não 
fazem a mínima diferença. Esqueça-os. Se você está correndo tão rápido quanto pode, então você é 
lindo; nenhuma manicure ou maquiagem lhe fará lindo. Você não tem que ter posição ou uma 
graduação. Se você não tem nada, ainda sim isto está bem.  

Quão rápidos vocês irão – como um avião, um foguete, uma bala? Vocês realmente correrão nos 
anos 80? Na década de 70, sua mente e corpo, seus olhos e ouvidos, estavam todos seguindo em 
direções diferentes. Mas nos anos 80, vocês colocaram tudo junto em uma única direção? Nosso 
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único ponto focal é amor. Seus olhos focarão no amor, seus ouvidos não ouvirão nada além de amor, 
sua boca falará apenas sobre amor. Se eles estão em fila indiana, o que deve vir primeiro? Sua 
mente, então seu corpo, -- olhos, ouvidos, nariz, membros e assim por diante.  

Se você voa tão rápido quanto diz que voaria, então sua flecha não pode ser arrancada do coração 
de Deus. Você acha que Deus irá querer arrancá-la porque está doendo? Não, Deus a empurrará 
mais para o fundo. Agora vocês estão apenas pensando sobre o coração de Deus, mas um dia vocês 
estarão vivendo lá. Quando isso ocorre, sempre que vocês querem fazer algo, Deus irá querer fazê-
lo também. Esse é o objetivo exclusivo para o qual nos esforçaremos nos anos 80. Não olharemos 
para trás ou para o lado, mas apenas para a meta. Vocês farão isto este ano?  
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Capítulo 20  
O Momento Decisivo da História  
1º de dezembro de 1975 -- Tarrytown, Nova York 

Na história de nosso mundo, a providência de restauração tem freqüentemente sido repetida três 
vezes devido às falhas humanas. Originalmente, não deveria ter havido nenhuma providência de 
restauração. A necessidade de restauração e as subseqüentes repetições vieram a partir de um único 
evento: a queda. Já aprendemos que desde a queda, Deus, Satanás e o homem têm estado 
disputando um com o outro. A interação entre eles formou a história, com o lado celeste lutando 
para estabelecer os momentos decisivos a fim de restaurar a posição original, e o lado satânico 
lutando para manter seu domínio. O assunto sempre tem sido determinar quem eventualmente 
obterá o vitorioso momento decisivo – Deus ou Satanás.  

As religiões estabelecidas e seus adeptos nunca compreenderam que o homem tem uma 
responsabilidade central para girar este mundo mal. Eles acreditavam que qualquer coisa pode ser 
realizada se Deus quiser fazê-lo. Eles têm acreditado que qualquer coisa pode ser realizada se 
apenas Deus o desejasse. Eles assumiram que se Deus quisesse algo, até mesmo Satanás não se 
oporia a Ele. A teologia da Unificação diz que o próprio homem deve assumir toda a 
responsabilidade. Dizemos que não podemos alcançar o verdadeiro momento decisivo a menos que 
excluamos Satanás. O homem deve assumir uma posição de condução. Deus, por Seu lado, está 
tentando restaurar a humanidade centrando nas boas pessoas. O lado de Satanás, centrando nas más 
pessoas, se opõe a esta restauração. A história tem se desenvolvido através da repetição destas lutas. 

Caim representa o lado de Satanás e Abel representa o lado e Deus. Eles colidem inevitavelmente. 
O lado de Deus está na posição interna enquanto o lado de Satanás está na posição externa. Caim e 
Abel experimentaram este tipo de luta, e em sua batalha, o lado de Satanás eventualmente obteve a 
vitória. Se o lado de Deus fosse vitorioso, a história teria se movido nesse crucial momento decisivo 
para o lado do bem. 

No tempo de Noé e de Abraão, Satanás foi capaz de vencer mais batalhas e frustrar a tentativa de 
estabelecer o momento decisivo em direção ao bem. Em qualquer momento decisivo da história, o 
céu sempre tem lutado centrado em três estágios ou três gerações, representando o Velho 
Testamento, o Novo Testamento e o Completo Testamento, ou os estágios de formação, 
crescimento e aperfeiçoamento. Abraão, representando a humanidade, tentou fazer uma volta 
completa ao fazer as ofertas simbólicas. Contudo, porque ele não cortou as aves ao meio, a 
condição não foi estabelecida. Então o curso da família de Abraão teve que passar através de três 
estágios – de Abraão passando por Isaque até Jacó. Finalmente, pela primeira vez, um vitorioso 
momento decisivo histórico foi feito no tempo de Jacó.   

Jacó estabeleceu o momento decisivo  

Quando Jacó obteve a vitória pela primeira vez, toda uma família foi capaz de seguir o caminho em 
direção ao céu. Qual foi o próximo desafio? O que é sempre crítico após começar uma nova 
tradição? É passar essa tradição para os seus descendentes. O pensamento, a fé e a ação pelos quais 
Jacó obteve a vitória se tornaram a nova tradição que seus descendentes deviam seguir. Embora 
Jacó fosse um indivíduo, ele não estabeleceu a condição de indenização simplesmente como um 
indivíduo, mas ao invés, como alguém colocado em uma posição histórica. Assim, o histórico 
momento decisivo que ele alcançou tinha que ser transmitido para a família e então para a tribo. 
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Eles deviam herdar a tradição através da qual Jacó obteve sua vitória. Este é o curso de Jacó o qual 
estudamos no Princípio.  

Mas o povo escolhido de Israel não poderia herdar a histórica vitória de Jacó sobre Satanás a menos 
que pudesse continuar a seguir o caminho que Jacó e sua família trilharam seguindo no tempo de 
Moisés. Não importa quanta dificuldade o curso possa ter tido, eles deviam observar esta regra 
através do tempo de Moisés. Esta regra se aplicava a eles não apenas em seu próprio país, mas onde 
quer que eles fossem. Além disso, eles deviam criar o momento decisivo centrando no nível da raça 
ou do povo no tempo de Moisés. 

Satanás está sempre colocado a um passo adiante de nós. No país estrangeiro do Egito, Deus e o 
povo de Deus deviam encarar Satanás, o povo de Satanás e o país de satanás. Quando Deus reuniu 
Seu povo, Satanás já havia reivindicado um país. Quando Deus teve um país, Satanás tinha o 
mundo. Eles sempre tiveram que lutar desta forma.  

Moisés foi um líder no palácio do faraó, embora ele fosse um israelita. No palácio, sendo que ele 
representava os egípcios, ele era um homem no lado de Satanás. Mas Moisés deixou o palácio e fez 
uma mudança. No dia em que ele mudou, Moisés se tornou alguém do povo de Israel – um homem 
no lado de Satanás. Ele não era mais o Moisés do palácio, residindo no lado de Satanás.  

Moisés foi capaz de obter o fundamento para liderar sua raça, seu povo, durante seu período de 40 
anos em Midiã. Moisés e o povo de Israel se tornaram uma unidade e lutaram contra o palácio do 
faraó. O lado de Deus e o lado de Satanás lutaram entre si, e o lado de Deus subjugou o lado de 
Satanás. Os israelitas viajaram por três dias até que alcançaram o Mar Vermelho. O período inicial 
de três dias para o retorno para Canaã foi significante também no retorno de Jacó para sua terra 
natal.  

Após vencer estas batalhas, o povo de Israel começou seu êxodo, finalizando 400 anos de 
escravidão no Egito. Contudo, eles não foram diretamente para Canaã, mas gastaram mais 40 anos 
vagando no deserto. Porque eles tiveram que seguir este curso? Porque os israelitas não estavam 
dispostos a perseguirem seu objetivo ao risco de suas vidas. Eles não puderam apenas focar na 
única meta e seguir a Deus. Sua forma de pensar era humanista e ainda presa ao mundo satânico.  

Desde o momento em que o povo de Israel deixou o Egito até que retornou para estabelecer o 
fundamento nacional e esperar o Messias, a tradição que eles deviam herdar era a única que Moisés 
utilizou para obter a vitória no Egito. A menos que eles seguissem e observassem esta tradição de 
todo o coração, não poderiam herdar o fundamento de vitória em nível de uma raça ou de um povo, 
ou trazer o momento decisivo para o nível de uma nação. Este fundamento era crítico porque sobre 
a expansão deste fundamento, Jesus estava destinado a vir no nível nacional e trazer a era 
messiânica.  

O nível da nação é um passo mais elevado do que o nível do povo. A nação abrange as famílias e o 
povo. Deste modo, na idade nacional, condições para restaurar as famílias e o povo não devem ser 
repetidas individualmente. Portanto, quando Jesus veio para a terra como o Messias, se 
estabelecesse vitoriosamente o padrão nacional, ele poderia também realizar todas as condições 
requeridas para restaurar a família e o povo.  

O que Moisés teve que focar em cumprir a restauração no estágio de uma raça ou de um povo? Ele 
devia herdar a tradição do curso de Jacó. Vocês devem entender isto. Moisés representava a 
próxima meta no processo de desenvolvimento desde Jacó, e ele herdou a tradição que Jacó deixou. 
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No processo de desenvolvimento, não há nenhum estágio de crescimento sem um estágio de 
formação, nem estágio de aperfeiçoamento sem um estágio de crescimento. Assim, se a era de Jacó 
é o estágio de formação, Moisés pôde vir nesse fundamento em estágio de crescimento. No 
processo vertical da história, Moisés herdou o passado e se ergueu no presente. O momento 
decisivo estava direcionado para o futuro. Assim ele decidiu marchar adiante. A partir deste 
momento decisivo, os conceitos de passado, presente e futuro foram determinados. 

A família de Jacó passou através dos estágios de formação e crescimento e foram em frente para o 
nível de completa fé. Eles seguiram a fórmula de obter a vitória estabelecendo sobre os três estágios 
– passado, presente e futuro.  

Sem fazer condições, Moisés não poderia simplesmente dizer para o povo, "Vamos para Canaã." 
Ele poderia começar a formar uma nação somente após ter limpado todas as falhas desde a era de 
Jacó até seu tempo e estabelecer um fundamento que excluísse Satanás. A fórmula é a mesma. 
Então, o que deve ser feito após entrar na era nacional? Jesus devia estar sobre o fundamento de um 
Moisés vitorioso. Sendo que o fundamento de Moisés era o fundamento de um povo, Jesus não 
poderia ter sucesso sem herdar a posição de Moisés e eliminando quaisquer condições para Satanás 
invadir.  

A nação de Israel e o povo que Moisés conduziu devia se tornar o fundamento para Jesus. Portanto, 
todas as falhas a partir da era de Moisés devem ser limpas dentro do tempo de Jesus. Uma vez que 
ele preparou e limpou o fundamento do povo e o conectou com o fundamento nacional, então Jesus 
poderia seguir para o nível mundial. Somente dessa forma ele poderia seguir para uma dimensão 
mais elevada.  

Sendo que o momento decisivo pode somente ser feito assegurando a tradição histórica a partir dos 
níveis anteriores, quando o fundamento nacional não estava assegurado no tempo de Jesus, a 
possibilidade para a restauração do mundo foi perdida. Todas as condições estabelecidas 
internamente centradas em Deus e externamente centradas em Jesus estavam destinadas a criarem 
um fundamento nacional para confrontar Roma e o mundo satânico. Se eles pudessem ter criado tal 
momento decisivo nacional, então a nação de Israel teria existido eternamente na terra.  

Após o tempo de Jesus, tanto os judeus como os não-judeus deveriam ter sido capazes de seguir a 
tradição original de Jesus, de se unir e criar um fundamento nacional. Então, qualquer indivíduo, 
família, raça ou nação pode realizar a vontade de Deus na terra? O que ocorreu na morte de Jesus? 
O que o momento decisivo na terra perdeu ou o que permaneceu?  

Cristianismo  

Hoje, os cristãos dizem que todas as coisas são realizadas pela simples fé em Jesus. Entretanto, isto 
não é assim. Através da morte de Jesus, os cristãos perderam o fundamento terreno sobre o qual eles 
podem restaurar o passado, o presente e o futuro nos níveis desde o indivíduo até o nacional. Onde 
deveríamos fazer o momento decisivo? Deve ser feito aqui na terra. Porque um ser de espírito e 
carne caiu, deve haver uma pessoa de espírito e carne que volte para Deus como um indivíduo, 
família, tribo, raça, nação e mundo. Pela morte de Jesus, todos estes níveis foram perdidos.  

No tempo de Jesus, seus seguidores tiveram que criar o fundamento espiritual para alcançar o 
mundo. O tempo havia chegado para criar o momento decisivo nacional na terra e seguir em direção 
ao nível mundial. Entretanto, a morte de Jesus bloqueou o caminho para os estágios nacional e 
mundial, e os cristãos devem iniciar um movimento para cumprir o ideal de Deus. O cristianismo 
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está qualificado para herdar a terra? Primeiramente, os cristãos devem entender a situação de Jesus 
e manter sua tradição. Vocês devem entender que o cristianismo se tornou um movimento espiritual 
através da morte de Jesus. Qual é a vitória espiritual de Jesus? Ela significa que seus seguidores não 
foram espiritualmente violados na terra; uma atmosfera espiritual vitoriosa foi estabelecida. O que 
os cristãos devem saber é porque Jesus orou, "Meu pai, se é possível, passe de mim este cálice; 
todavia, não seja como eu quero, mas como Tu queres." A partir disto podemos chegar à conclusão 
de que os cristãos não são capazes de alcançar o ideal de Deus sem estarem unidos com a vontade 
do Pai Celeste, tal como Jesus orou no Jardim do Getsêmani.  

É claro que com a morte de Jesus, Deus perdeu o fundamento terreno que Moisés havia 
estabelecido. Externamente, a situação se tornou pior do que era antes da vinda do Messias. Os 
cristãos, o segundo Israel, não tem uma nação, não tem um território. Eles são como os membros de 
uma família sem o chefe da casa. Não há nenhuma garantia de que Deus pode proteger o povo para 
quem Ele havia tão cuidadosamente preparado o fundamento de vitória individual, de vitória 
familiar, vitória tribal e vitória racial. Embora Deus seja um Deus Todo-Poderoso, Ele não tem 
nenhum fundamento para proteger este segundo Israel. Este é o motivo pelo qual a história cristã 
tem sido a mais miserável na história das religiões. O cristianismo tem sido uma religião de mártires. 
As pessoas imaginam: Se Deus verdadeiramente existe, porque os cristãos devem seguir um 
caminho tão miserável, individualmente e como povo? Vemos agora como Satanás pode sempre 
atacar fisicamente quando não há nenhum fundamento para o indivíduo, a família, o clã, a tribo ou a 
nação.  

A Segunda Vinda 

Então, Jesus deveria retornar? Absolutamente sim. Hoje, muitos cristãos dizem que não importa se 
o Messias vem ou não; isto não é necessário. Alguns acreditam que o Senhor virá nas nuvens e 
queimará todas as coisas, e então o mundo será modificado como Deus e Jesus desejam que seja. 
Isto pode ocorrer? Este tipo de pensamento cristão também está se afastando da verdadeira história 
de restauração e perecerá. As pessoas com esse tipo de fé nunca serão capazes de ver o Senhor do 
Segundo Advento.  

O Senhor do Segundo Advento está vindo com glória? Ele tem a autoridade do princípio para ser 
capaz de superar o indivíduo satânico, a família, a raça e a nação? A fim de vir em um fundamento 
nacional, o Messias deve herdar o fundamento de uma raça ou de um povo. Mas para herdar isso, 
ele deve primeiramente herdar um fundamento familiar que esteja perfeitamente purificado. 
Somente então, ele pode firmemente se colocar no fundamento nacional. Sem este tipo de 
fundamento, o Senhor do Segundo Advento não pode vir com glória. Então a profecia de que ele 
virá sob condições de incríveis sofrimentos e miséria será cumprida.  

A presente situação do cristianismo é como nuvens flutuando no céu. As nuvens se movem como 
sopra o vento. Hoje, há muitas nações no mundo cuja religião nacional é o cristianismo. Mas elas 
não têm nenhum fundamento terreno de vitória individual, vitória familiar, e vitória tribal. Elas não 
estabeleceram uma nação escolhida. 

Então, o que o Senhor da Segunda Vinda deveria fazer quando ele chegar? Ele não pode alcançar e 
salvar o mundo a menos que ele re-crie um fundamento substancial nos níveis, individual, familiar, 
de clã, de raça e nacional, os quais foram todos perdidos na nação de Israel. Sem re-estabelecer 
esses níveis, ele não pode consumar o cristianismo mundial.  
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Por onde tem flutuado o cristianismo espiritual estabelecido nestes 2.000 anos? Vocês acham que 
alguma coisa que não pôde ser assentada em qualquer outro lugar, poderia ser assentada com 
sucesso nos Estados Unidos?  

Onde Deus pode obter Sua base? A providência não foi bem sucedida em Roma, ou na Inglaterra, e 
nem mesmo nesta nação cristã da América. Portanto, Deus estabeleceu Sua base em um pequeno 
país do Oriente. Ele necessitava encontrar uma nação que tivesse uma longa história de mais de 
4.000 anos, e esta deveria ser uma nação com uma população de um tamanho manuseável. Ele 
necessitava de uma nação de uma raça pura de pessoas. Essa nação devia ser uma que nunca tivesse 
invadido outra, e seu povo devia ter uma cultura distinta. Devia ser uma nação que tivesse mantido 
uma forte herança nacional, embora tenha se tornado um estado dependente ou sofrido uma situação 
instável. E também, esta devia ser uma nação cujo povo tivesse suportado muito sofrimento, porque 
este sofrimento era necessário para indenizar o sofrimento do mundo. 

A nação escolhida  

No curso da história, apenas em duas nações se encontram estas condições. Uma é Israel. Os 
israelitas vagaram sem uma nação. Contudo, a fim de receber o Messias, eles perseveraram como 
uma nação sem território a despeito de todos os tipos de perseguição e tratamento severo. A outra 
nação é a Coréia. Os coreanos têm sido chamados de judeus da Ásia. A Coréia tem sido capaz de 
herdar as realizações da cultura ocidental, mas sua cultura não tem sido diluída pela civilização 
ocidental. Ela tem sido dominada pelo lado de Satanás, e nisso, ela compartilha a situação de Israel, 
que foi regido por Roma.  

Em 1948, Israel se tornou independente; por isso, alguns poderiam pensar que seria razoável para o 
Senhor voltar em Israel. A Coréia também se tornou independente em 1948. Entretanto, a Coréia foi 
liberada da colonização japonesa, em contraste com a situação de Israel. Concebivelmente ambos os 
países puderam se tornar independentes ao mesmo tempo porque o Israel físico herdou alguma 
coisa a partir do Israel espiritual, a Coréia. O fato de que o povo judeu, que esteve vagando por 
2.000 anos, encontrou sua nação, demonstra que todos os seus pecados haviam sido perdoados. 
Portanto, eles puderam retornar para sua posição original. A profecia de que Israel seria restaurada 
quando Jesus retornasse foi cumprida. Porque a morte de Jesus foi indenizada, a humanidade foi 
capaz de receber o perdão e o Senhor do Segundo Advento pôde vir.  

Se o Senhor do Segundo Advento vem para a Coréia, ele irá conduzir uma vida de luxo ou seguirá o 
caminho de indenização? Ele deve suportar muitas coisas ao trilhar o caminho de indenização; ele 
deve desenvolver incrível resistência. Os coreanos, que adoram comidas “quentes”, dizem que tal 
pessoa é capaz de "comer pimentas sem chorar."  

O cristianismo coreano está em uma posição semelhante aos dos líderes judeus do passado, exceto 
que os cristãos estão flutuando, mantendo-se apenas por uma base espiritual. A mente, ou espírito, 
segue para onde o corpo vai, assim, se os cristãos encontram um grupo de pessoas que estão 
recepcionando o Messias, o espírito poderia movê-los para segui-lo. O Senhor podia aparecer 
através de um novo movimento nascido na Coréia, que carrega a missão histórica de Deus. Qual é 
esse movimento? O movimento de Unificação é o foco do espírito de Deus e está tentando unificar 
o cristianismo e o mundo.  
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O curso do Messias 

O que tudo isto significa? Isto significa que o Messias já veio. Se as pessoas não tivessem se oposto 
a ele e aceitado todas as coisas, o processo de restauração teria terminado em sete anos; as 
condições de indenização pela família, pelo clã, e pela nação teriam permitido que todos os níveis 
se unissem. A independência coreana foi declarada em 1948; em 1952, sete anos após a liberação da 
Coréia do domínio do Japão em 1945, a restauração teria sido cumprida.  

Deus realizou Sua criação em uma semana, descansando no sétimo dia. O que eu fiz durante este 
período de sete anos? Eu estava na prisão. Eu fiquei lá até ser libertado em 1950. Quando Jesus foi 
pelo caminho da morte, seus discípulos fugiram. Entretanto, enquanto eu estava na prisão, eu 
encontrei 12 fiéis discípulos. Este caminho do curso de restauração através de indenização pôde 
iniciar. Eu iniciei pregando na esfera democrática, mas os cristãos se opuseram a mim. Isto 
significava que a democracia estava falhando nesse tempo. Sendo que encontrei hostilidade em meu 
lar na Coréia do Sul eu fui basicamente para o território inimigo, a Coréia do Norte controlada pelos 
comunistas, para recuperar o que foi perdido.  

Restaurando famílias abençoadas  

A partir desse ponto, pôde começar uma nova recriação. Eu trabalhei para formar uma família a 
partir da posição de Jacó, ou seja, no nível individual. Eu pude iniciar minha família em 1960, 14 
anos após a libertação da Coréia. Considerando cada estágio como sendo de sete anos, eu segui 
através dos estágios de formação e crescimento para restaurar as falhas no tempo de Jesus. Jacó 
também trabalhou 14 anos para estabelecer sua família. Assim, em 1960, a família de Deus pôde 
começar a se separar da família de Satanás.  

Eu queira formar famílias no nível mundial, criando uma nova esfera de bênção da nova Israel. O 
terceiro Israel é feito sobre as famílias abençoadas. A partir de 1960 começamos a buscar pelo nível 
mundial de restauração, seguindo através do processo histórico da era da família, da era do clã, da 
era tribal e da era nacional.  

Até agora, a Igreja de Unificação tem formado clãs e tribos centradas nos 12 casais representando 
as famílias de Jacó. Os 36 casais representam três estágios de 12 casais cada um. Um processo de 
restauração envolve 36 casais; uma família é a extensão de 36 gerações. Quando as famílias de 
Caim e Abel são somadas, elas se tornam 72 casais. Através da Bênção devemos encontrar as 
históricas famílias originais que foram perdidas, e devemos restaurá-las.  

Para realizar a vontade de Deus, Jesus devia ter abençoado primeiramente três discípulos e então, o 
restante dos 12 discípulos. Assim, devemos também cumprir a Bênção do número 12. Este número 
expandido horizontalmente através do passado, do presente e do futuro se torna 36 casais. E 
também, os estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento expandido horizontalmente se 
torna 36 casais.  

Houve 10 gerações a partir de Adão até Noé e 10 gerações a partir de Noé até Abraão. Entretanto, 
este número 10 implica no número fundamental do 12, porque deve se incluir Caim e Abel, ou 
Isaque e Jacó. Através dos estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento, o número 12 se 
torna o número 36. Esta é a origem dos 36 Casais Abençoados.  

Expandindo para o nível de Abel e Caim, o 36 se torna 72 casais, representando uma tribo. O 
próximo nível da Bênção é o número 124, correspondendo aos 120 seguidores com quem Jesus 
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iniciou seu curso espiritual mundial. Eles sãos os representantes das nações do mundo que Jesus 
originalmente queria abençoar e unificar, conectando-as com a nação de Israel. Se Jesus pudesse ter 
abençoado seus 120 seguidores, e se ele tivesse sido recebido pela nação de Israel, ele teria sido 
assassinado? É claro que não. Devemos indenizar o que ele não cumpriu e abençoar os 36, 72 e 124 
casais dentro de três anos.  

O próximo é os 430 casais. Os números quatro e três quando somados se torna sete, e os números 
quatro e três sempre correspondem ao número de liberação. O povo de Israel fez seu êxodo para a 
Terra Prometida após 430 anos. Na história coreana também, a liberação do Japão ocorreu no ano 
4300, de acordo com o calendário coreano. Após 4.300 anos, a Coréia pôde se tornar a nação 
escolhida. Portanto, 430 anos é o período para a restauração da nação de Israel.  

Quando o fundamento na Coréia alcançou o nível nacional, eu abençoei 43 casais do mundo 
ocidental. O número 43 é um fator do número 430.  

A próxima Bênção foi de 777 Casais, incluindo pessoas de 10 nações. Através desta Bênção o 
caminho foi aberto para o nível mundial.  

A Igreja de Unificação está formando uma nova tribo e uma nova nação. Vocês entendem o que 
está acontecendo? Se você ainda não entende isto, não entenderá a providência de agora em diante. 
Você deve herdar a tradição e observá-la, mas como você pode observar e manter algo que você não 
entende?  

Em fevereiro de 1975 eu abençoei os 1.800 Casais. Eu tive que executar essa Bênção dentro dos 14 
anos após a providência começar em abril de 1960. A Bênção dos 1.800 Casais fechou o segundo 
curso de sete anos da Igreja de Unificação porque isto preparou o fundamento perfeito para 
expandir ao nível mundial. O número seis é o número de Satanás, e 1.800 é um múltiplo de 18, que 
é a soma de seis mais seis mais seis. Isto significa o domínio do mundo satânico. O primeiro 
número seis representa o estágio de formação do lado satânico; o segundo número seis representa o 
estágio de crescimento do lado satânico; e o terceiro número seis representa o estágio de 
aperfeiçoamento do lado satânico. Assim, o fundamento mundial estava preparado; por isso, de 
agora em diante, podemos mobilizar a nação e o mundo.  

O Encontro de Yoido  

Temos feito encontros, centrados no Encontro de Yoido em junho passado na Coréia. Encontros de 
preparação começaram em fevereiro, e o evento reverteu toda a sorte da Coréia. Tivemos que 
reverter o caminho das igrejas estabelecidas e alcançar vitória em várias outras áreas também. Estas 
atividades ligaram a Coréia aos níveis individual, familiar, racial, nacional e mundial. Esta conexão 
espiritual deu a Coréia um fundamento substancial no nível mundial.  

Pudemos abrir o caminho para seguir para o mundo fazendo uma conexão espiritual através das 
condições tais como o curso de três anos nos Estados Unidos de 1972 até 1974. Antes estivemos 
trabalhando espiritualmente no nível de tribo e de raça. Entretanto, eu enviei membros para o 
mundo e tive vitória espiritual através do curso de três anos nos Estados Unidos começando em 
1972.  

Agora esse padrão nacional está estabelecido, a fim de expandi-lo para o nível mundial, devemos 
estabelecer o padrão substancial cristão em nível mundial nestes próximos três anos e conectá-lo 
com o fundamento espiritual do cristianismo. Nos três anos seguintes, combinando o fundamento 
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substancial com o fundamento espiritual, devemos mobilizar em nível mundial. Este período 
corresponde em um nível mundial aos três anos de missão de Jesus. O fundamento para tudo isto foi 
o Encontro de Yoido. Através disto alcançamos o nível das igrejas estabelecidas e da nação e 
preparamos um fundamento vitorioso espiritualmente e fisicamente. O curso providencial de três 
anos para o mundo inicia este ano nos Estados Unidos.  

Os próximos três anos  

Este é o histórico momento decisivo para o nível mundial espiritualmente e fisicamente. Vocês 
devem entender isto. Durante estes três anos -- 1975, 1976 e 1977 – o destino dos Estados Unidos 
mudará, e o destino do mundo mudará com ele.  

Na Coréia, eu estive restaurando através de indenização todas as coisas perdidas em Israel. Eu 
preparei o fundamento nacional e o completei, espiritualmente e fisicamente, através do mundo 
cristão. Eu também tive que estabelecer condições de indenização para o nível mundial.  

Nestes primeiros três anos devemos criar o fundamento espiritual, e nos três anos posteriores 
devemos criar o fundamento físico. Então, a partir de 1977 até 1981, devemos indenizar 
completamente os problemas do mundo e resolvê-los. Devemos obter uma determinada vitória nos 
primeiros três anos até 1977, e até 1981 devemos libertar a Igreja de Unificação de qualquer 
oposição no mundo democrático. A esfera comunista pode ainda se opor a nós, mas na esfera do 
mundo livre a Igreja de Unificação deveria ser bem vinda em qualquer lugar. O que alcançarmos 
nos Estados Unidos determinará isto.  

Em que tipo de momento estamos agora? Em termos do momento decisivo da história, herdamos o 
fundamento nacional da era cristã. Devemos adicionar o fundamento do nível mundial não apenas 
espiritualmente, mas também fisicamente. Nos anos que virão lutaremos para criar o fundamento 
mundial. O destino do fundamento mundial estará baseado sobre o princípio de restauração através 
de indenização. Portanto, vocês devem entender que 1975, 1976, e 1977 são os anos do maior 
momento decisivo na história. Estamos colocados nesse ponto. 

Nestes três anos, como influenciaremos a América? O que devemos fazer para conseguir isto? Deus 
tem mudado Seu foco a partir das igrejas estabelecidas, e por isso, a Igreja de Unificação teve que 
surgir. Devemos ter uma clara visão da história providencial. Devemos entender a realidade da 
história, não apenas na teoria. Jacó foi através de seu curso providencial sem entender muito sobre 
isto; nem mesmo Moisés ou Jesus foram através da providência com total entendimento. Mas nossa 
situação é diferente. Entendemos todas as coisas, assim, deveríamos ser capazes de fazê-lo. O 
estágio de formação é o estágio de Adão, o estágio de crescimento pertence a Jesus, e agora estamos 
no estágio de aperfeiçoamento. Portanto, devemos entender claramente a situação de Deus.  

Eu me levantei por uma nação, e essa nação é a Coréia, não a América. Não temos outra forma de 
restaurar o cristianismo e o fundamento espiritual, a menos que encontremos novamente a 
substância física. Se vocês voltarem através das eras, quem tem a situação mais ideal -- Jesus e seus 
discípulos, ou vocês? A era de Jesus era em nível tribal ou nacional; entretanto, nós estamos no 
nível mundial. Quão grandioso é este momento! Vocês devem entender que teoricamente, vocês 
deveriam ser maiores do que eles. Os antigos cristãos estavam dispostos a seguirem para Roma 
mesmo sabendo que suas gargantas seriam cortadas. O que vocês fariam se soubessem que suas 
gargantas seriam cortadas em Moscou? Vocês são superiores aos discípulos de Jesus?  
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Quantos anos teremos que trabalhar a fim de salvar o mundo democrático? Devemos trabalhar com 
afinco estes três anos, e cumprir tanto quanto possível a vitória sobre o mundo comunista dentro do 
período de sete anos. Se fizermos isso, o mundo democrático pode ser vitorioso sobre a esfera 
comunista sem lutar com ela. Se não pudermos fazer isto, haverá uma luta após outra. Nesse caso, 
os membros da Igreja de Unificação devem seguir em direção à vitória mesmo se seu sangue é 
derramado. Portanto, neste curso, devemos resolver os problemas do mundo por todos os meios. 
Este é sempre meu ardente desejo, estando eu acordado ou dormindo. Deus e Jesus têm esperado 
também por isto. Muitas pessoas espirituais estão confiando em nós para obter esta vitória adicional 
pela qual temos nos esforçado. Este é o motivo pelo qual nós e o mundo espiritual estamos orando.  

No passado o mundo espiritual não podia totalmente nos auxiliar, mas agora eles são capazes de 
participar plenamente. Todas as coisas que dependem de nós estão abrindo o caminho. Quão 
próximo está o Reino do Céu! Temos sete anos pela frente.   

Yankee Stadium  

O que são os momentos decisivos nesta batalha? O Encontro no Madison Square Garden mudou 
espiritualmente as coisas. Agora o desafio é o mundo externo. O estágio de crescimento é o 
Encontro do Yankee Stadium. A vitória mundial depende do resultado do Encontro do Yankee 
Stadium. O segundo estágio na providência é realmente um momento decisivo. Na família de Adão, 
a providência estava centrada em Abel, o segundo filho. No nível familiar, centrando em Noé, os 
céus e a terra foram divididos. O segundo estágio é o mais crucial. Na família de Abraão, uma 
decisão de vida e morte ocorreu na segunda geração, com Isaque. No escopo mais amplo da história, 
Jesus, o segundo Adão, tentou estabelecer o momento decisivo, mas não pôde fazê-lo. O estágio de 
crescimento está no centro, sendo visto verticalmente ou horizontalmente.  

Agora, em nível mundial, o momento decisivo é o Encontro chave, no Yankee Stadium. O número 
sete representa a formação, 14 é o crescimento, e 21 é o aperfeiçoamento. Portanto, o Yankee 
Stadium será uma vitória se pudermos reunir 210.000 pessoas. Realizar isso será equivalente a 
erguer os Estados Unidos. Por isso, devemos fazer isto com o risco de nossas vidas. Devemos ser 
vitoriosos no Yankee Stadium. Deveremos nos concentrar no Reino de Deus não apenas com nossa 
mente, mas com nosso corpo inteiro. Se todos estamos reunidos no Yankee Stadium, quanto deleite 
Deus e Jesus podem experimentar! Todo o mundo espiritual estará agradecido. E esta geração 
mudará. Os grupos que se opõe a nós se retrairão.  

Devemos entender que estou colocado em uma posição séria. Pela primeira vez estou 
espiritualmente no nível mundial, e agora estou inspecionando o fundamento físico. Se você obtém 
a vitória aqui em três anos, em 1980 seguramente seremos capazes de proteger todos estes 
fundamentos. Podemos abertamente testificar, diante de Deus, que todos os problemas do mundo 
terão sido resolvidos sem luta. Se podemos trazer mais de 200.000 pessoas ao Yankee Stadium, 
triunfaremos no Monumento de Washington e seremos capazes de reunir 600.000 ou mesmo 
700.000 pessoas. Quando 600.000 pessoas puderem me apoiar, os novos israelitas podem seguir 
para Canaã.  

Nestes três anos criaremos o fundamento mundial. Estamos edificando a restauração através de 
indenização. Na Coréia, reunimos 1.2 milhões de pessoas para a reunião na Ilha Yoido. Se vocês 
têm o mesmo coração como Jesus e se unem em um esforço desesperado, o mundo espiritual será 
mobilizado e poderemos obter a vitória. As pessoas se sentirão inconscientemente atraídas para o 
Yankee Stadium.  
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Quando as pessoas olharem para vocês, irão querer segui-los. O mundo espiritual os atrairá. 
Portanto, devemos fazer nosso melhor. Esta é a batalha final.  Isto nunca existiu antes e nunca 
ocorrerá novamente. Deus está sério, Jesus está sério, e eu estou sério; o mundo espiritual cristão 
está sério e vocês, membros da Igreja de Unificação estão sérios. Aqueles que foram para o mundo 
espiritual acreditando no cristianismo virão para assisti-los. Após o cristianismo penetrar em Roma, 
a oposição ao cristianismo não durou muito. Se obtivermos a vitória no Yankee Stadium, não 
haverá mais oposição após isso. As pessoas se sentirão de alguma maneira atraídas pela Igreja de 
Unificação e elas virão e observarão o que somos e o que fazemos.  

A vitória do Yankee Stadium nos colocará acima do estágio de crescimento. Isto é o mesmo que 
subir além da esfera da queda. Sendo que isto estabelecerá a autoridade de Deus no nível mundial, 
Satanás não terá nenhum lugar para ir. Portanto, nossos inimigos não serão capazes de se opor a nós. 
O Yankee Stadium determinará todas estas coisas. Desta maneira, eu sinto desespero.  

Se isto falhar, o que ocorrerá a seguir? Eu estou muito sério nesse ponto. Vocês devem entender isto. 
Devemos realizá-lo por todos os meios, aconteça o que acontecer.  

Os Estados Unidos em breve estarão com 200 anos de idade.  Entendemos que a providência de 
Deus opera através de períodos de tempo correspondentes. Durante seus 400 anos de perseguição 
sob o Império Romano, os antigos cristãos restauraram através de indenização os 4.000 anos da 
história humana perdida no tempo de Jesus. Agora os Estados Unidos devem indenizar os 2.000 
anos perdidos pela falha do cristianismo. Estes 200 anos devem consumar espiritualmente e 
substancialmente a providência desde Jesus, resolver todas as coisas, e retornar tudo para o céu. O 
período de indenização para restaurar o espírito e a carne de Jesus é este de 200 anos.  

O título do Encontro do Yankee Stadium é "Bicentenário da América – Deus Abençoe a América." 
Isto significa que estamos passando para o Reino Celeste, atravessando o cume do segundo estágio 
providencial. Mesmo quando você dorme, durma com uma mente direcionando seus braços e 
pernas em direção ao Yankee Stadium. Se pensarmos sobre as coisas desta maneira, a vitória 
seguramente virá. Se você obtém vitória, você será levantado. Jesus inclinará sua cabeça para você. 
Assim também fará Deus, e o mundo espiritual também.  

Agora é o tempo quando cada um de vocês podem focar nos 6.000 anos de história com a maior 
sinceridade e se tornar o corpo ressuscitado de Jesus. Na história da providência, vocês estão 
colocados em um novo ápice da história; e isto nunca aparecerá de novo. Façam seu melhor. Se 
Deus perguntasse a você, "Você poderia ter feito mais?" e você pudesse responder, "Eu fiz o 
máximo que era capaz de fazer," tanto você como eu estaremos livres da responsabilidade. Mas se 
você não fez seu melhor com a definitiva sinceridade, se tornará o objeto do ressentimento de 
bilhões e bilhões de gerações. Você e eu devemos completamente nos unir. Satanás não tem 
descanso; Deus não tem descanso, e nós não podemos tê-lo. Pense nestes termos, e nos próximos 
seis meses – que serão como o inferno final – você deve seriamente superar todos os obstáculos. 
Este tempo nunca será repetido. Vamos todos fazer nosso melhor e façamos nosso juramento diante 
de Deus que nos próximos seis meses a partir de hoje realizaremos nossa meta. 
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Capítulo 21 
Mensagem na Cerimônia de Unificação  
31 de janeiro de 1976--Seul, Coréia  

Como vocês sabem, 1976 é um ano histórico. A reunião de Yoido no ano passado preparou o 
fundamento nacional espiritualmente e estabeleceu o padrão nacional substancial. Porque Jesus 
morreu na cruz, a nação da Judéia e a religião Judaica não puderam estar unidas. O ano passado foi 
o período histórico para a restauração disto através de indenização. No tempo de Jesus, o povo 
judeu e o governo se juntaram para confrontá-lo. No ano passado a Igreja de Unificação e o governo 
foram confrontados pelas igrejas estabelecidas e viraram a situação completamente de cabeça para 
baixo.  

Os membros da Igreja de Unificação de 60 nações vieram para a Coréia representando muitas 
nações do mundo. Olhando horizontalmente do ponto de vista nacional, podemos dizer que o 
mundo democrático tem a missão espiritual do cristianismo; portanto, a Cruzada Internacional por 
Um Só Mundo (International One World Crusade - IOWC) foi organizada a fim de dar ao nosso 
movimento um fundamento espiritual no nível mundial. Os membros do time do Ocidente 
trouxeram um fundamento espiritual vitorioso para todo o cristianismo Ocidental.  

Os eventos do ano passado também criaram uma oportunidade para as culturas Asiáticas e do 
Ocidente serem unidas, sendo que muitas pessoas espirituais que vieram para as nações da Ásia 
enquanto estavam na terra e muitas pessoas espirituais cristãs que se sacrificaram aqui para nos 
auxiliar. Elas tentaram alcançar essa unidade na terra, mas nunca tiveram sucesso. Esta unidade está 
agora criando uma oportunidade para a humanidade contatar as boas pessoas espirituais da Ásia que 
foram patriotas leais e as boas pessoas espirituais do Ocidente que fizeram boas obras por suas 
culturas.  

A Coréia é uma nação que tem pago a condição de indenização histórica representando o mundo 
inteiro; por isso, ela deve estabelecer um ensinamento unificador representando o mundo inteiro. A 
unidade espiritual na Coréia significa que tanto o cristianismo como a Igreja de Unificação estão se 
unindo, como também a cultura ocidental e a cultura asiática. Agora, o fundamento espiritual deve 
ser conectado ao mundo centrado na Igreja de Unificação na Coréia de hoje. Não há nenhuma 
maneira de alcançarmos o mundo fisicamente a menos que tenhamos todas as bênçãos do 
cristianismo mundial centrado neste padrão espiritual, e possamos conectar essas bênçãos com o 
fundamento físico na Coréia.  

O encontro de Yoido foi um evento histórico que estabeleceu estas condições. Os participantes não 
vieram sozinhos por sua própria vontade, mas foram movidos inconscientemente por todo o mundo 
espiritual que estava mobilizado para a ocasião. Este encontro foi sem precedentes na história 
coreana e estabeleceu também um recorde mundial.  

Isto demonstra que agora é o tempo para saltar adiante de acordo com o princípio fundamental 
centrado na nação. Assim, eu estabeleci certas condições nos Estados Unidos. No terceiro ano de 
meu curso nos Estados Unidos a imprensa começou a me atacar severamente. Mas eu sei que em 
abril iremos superar o cume e tomaremos a ofensiva.  

Isto me faz sentir bem, porque as acusações comunistas de que eu lavo cérebro estão sendo 
desmentidas. Um recente caso de sentença esclareceu isto, e nossos acusadores foram sentenciados 
e tiveram que recuar. Todas as notícias da imprensa americana têm sido em oposição à providência 
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de Deus desde o tempo do Presidente Nixon, e eles estão agora tentando nos chutar, dizendo que os 
líderes da Igreja de Unificação estão vindo para os Estados Unidos e estão influenciando toda a 
nação. Eles alegam que um estranho apareceu e começou a atrair os jovens para longe da forma de 
vida americana.  

Sabemos que nossas atividades são ações sacrificais pela providência de Deus, mas as notícias da 
imprensa vêem essas ações como algo para sermos acusados. Eles dizem que os membros são 
forçados a venderem flores ou arrecadarem fundos na rua. Mas os membros da Igreja de Unificação 
estão voluntariamente fazendo isto como um sacrifício a fim de trazer vida para o mundo. O mundo 
estima as pessoas que trabalham fielmente oito horas por dia por si mesmas, mas como podemos 
salvar a nação, se apenas imitarmos o que as pessoas do mundo fazem? Teoricamente, é razoável 
que devêssemos fazer mais do que eles fazem, se estamos trabalhando pelo benefício dos outros e 
do mundo inteiro. Este é nosso ponto de vista, o qual eles não entendem. Este é o motivo pelo qual 
levantamos muito cedo pela manhã e voltamos meia noite ou uma hora da manhã. Os americanos 
consideram isto excesso de trabalho.  

Algumas pessoas pensavam que o Partido Comunista estava me auxiliando e me utilizando para 
obter o controle dos Estados Unidos. Por isso eles investigaram através da CIA, mas não puderam 
encontrar qualquer coisa. Se eu não tivesse iniciado as atividades de “Vitória Sobre o Comunismo” 
(VOC), muitos problemas teriam se desenvolvido. Eu iniciei as atividades de VOC na Coréia e em 
outras partes da Ásia e fui considerado uma autoridade no anticomunismo. Ninguém pode ignorar 
esse fato.  

Assim, eles tinham muita consideração por mim. Eles estavam tentando criar uma situação na qual 
pudessem me pegar e me acusar. A partir de um ponto de vista ideológico, eu não sou um membro 
do Partido Comunista; a partir do ponto de vista religioso ou cristão, estou na posição de liderança. 
Assim, eles não podem encontrar qualquer condição para me acusar. 

O Encontro do Yankee Stadium  

Nossas atividades foram todas feitas a fim de encontrar as condições do momento providencial. 
Estamos agora trabalhando na realidade espiritual da cultura cristã, sendo que os Estados Unidos é a 
nação central cristã do mundo. Meu curso de três anos nos Estados Unidos que terminaram no ano 
passado, estabeleceu um fundamento espiritual vitorioso, que conectou o cristianismo e a Igreja de 
Unificação. Devemos controlar sobre o fundamento espiritual, não importa quanto ruído faça o 
mundo democrático ou o cristianismo estabelecido. O fundamento que estabelecemos na Coréia 
assentou o padrão nacional e substancial tanto fisicamente quanto espiritualmente. Este era o 
propósito por trás do curso de três anos nos Estados Unidos. Devemos trabalhar para estabelecer o 
padrão nacional e substancial nos Estados Unidos durante 1976, 1977 e até abril de 1978. Então, Os 
Estados Unidos certamente entrarão em um giro de grande confusão centrada em mim, mas essa 
confusão declinará após o segundo ano.  

Jesus foi crucificado porque sua situação foi revertida após o segundo ano. Entretanto, hoje estamos 
seguindo na direção oposta – para cima. Portanto, o período de três anos de 1975 até 1977 deverá 
conectar o vitorioso fundamento espiritual com o vitorioso padrão físico. A condição nacional 
vitoriosa estabelecida tanto fisicamente quanto espiritualmente no encontro em Yoido fez isto 
possível.  
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Porque eu conheço a absoluta autoridade do Princípio – de que ninguém pode obter vitória sobre 
nós não importa quanto nos ataquem – estou lutando com grande confiança. Agora uma grande 
batalha começará centrada no Yankee Stadium.  

Todos os membros da Unificação atenderão este evento. Entre eles há muitos tipos de pessoas. 
Nosso curso até o encontro do Monumento de Washington será nossa segunda maior batalha 
centrada no encontro do Madison Square Garden. Se pudermos encontrar esse padrão, um histórico 
momento decisivo virá após o encontro de Washington.  

Aqueles que se opõem a nós estão desapontados; eles estão questionando que tipo de pessoa eu sou. 
Eles estão tão preocupados sobre estarem em alguma desvantagem que agora não estão atentos ao 
terrorismo. Os terroristas atacaram a Igreja de Unificação em Paris. O mesmo fenômeno pode 
ocorrer também nos Estados Unidos. Havia uma ameaça de bomba em Belvedere, e falamos para os 
bombeiros e a polícia. O New York Times oficialmente relatou que o incidente em Paris foi 
conduzido em conjunto pelas igrejas estabelecidas e o Partido Comunista. Agora, o povo americano 
não pode nos refutar quando reivindicamos que o Partido Comunista está trabalhando por trás das 
pessoas que nos perseguem.  

Estamos marchando com estas condições vantajosas. Agora, com esta Cerimônia de Unificação, a 
linha de unificação deve ser estabelecida pelo indivíduo, pela família, clã, tribo, nação e mundo. 
Vocês entendem? Nunca realizamos tal cerimônia antes. Cerimônias anteriores estavam todas 
relacionadas ao passado; nunca tivemos uma cerimônia para estabelecer horizontalmente a linha de 
frente unificada. O fato de que a Igreja de Unificação pôde cruzar o cume da indenização nacional, 
reunindo todas as bênçãos do mundo, e conduzindo esta cerimônia, indica que a Igreja de 
Unificação está marchando para o ponto determinante da vitória eterna. Vocês devem saber isto.  

A nova era  

No discurso do início deste ano, eu anunciei que as escolas de pensamento devem ser unificadas. Os 
proeminentes professores da Academia Coreana de Professores para a Paz Mundial (PWPA) estão 
agora cientes da grandeza do Pensamento da Unificação que a Igreja de Unificação está ensinando. 
O Departamento Coreano do Interior e o Departamento de Informação estão oferecendo programas 
de educação ideológica, mas recentemente eles pediram para assumirmos isto. Após nossos 
seminários, 98 por cento dos participantes recomendaram que isto se desenvolvesse como a 
educação para toda a nação. Tal resposta nos convence que esta nação deve seguramente estar 
equipada com este novo pensamento, e estabelecer um fundamento para ser capaz de harmonizar as 
coisas em uma nova dimensão. Todas as coisas, interna e externamente, estão se unindo.  

Agora vocês entendem em que tempo estamos e o que acontecerá. A Igreja de Unificação, 
centrando em minha família, tem um único caminho a seguir – que é o caminho do Princípio. Há 
muito tempo, temos trilhado caminhos complicados. Entretanto, agora devemos nos conduzir 
baseados no padrão do princípio. Desta vez eu não vim com a Senhora Won Bok Choi. De agora em 
diante as coisas deveriam ser conduzidas centradas na família. Há muitos problemas na família, 
internamente e externamente; devemos tratar com muitas coisas, tais como educação de crianças. 
Devemos estar lutando na linha de frente; de agora em diante, as mães também devem estar na linha 
de frente. Devemos estabelecer uma ordem interna e uma ordem externa.  

Nunca fomos capazes de estabelecer uma ordem ou posição muito clara. Porque? A posição do 
Adão não decaído é uma posição única em relação ao mundo. Um indivíduo não pode assegurar sua 
posição sem pagar indenização pela condição de indenização histórica em nível mundial. Este é o 
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motivo pelo qual a posição de um indivíduo não foi estabelecida. Eu tenho feito muitas coisas a fim 
de estabelecer a condição de indenização histórica em nível mundial, para que agora uma posição 
de um indivíduo possa ser estabelecida em relação à família, tribo, nação e mundo.  

Cerimônia de Unificação  

O que significa unificação? Há muito tempo Caim tem odiado Abel. O mal tem atacado o bem. De 
agora em diante, essa era acabou. O bem pode golpear o mal, mas o mal não pode bater no bem. 
Vocês devem saber que hoje é o momento decisivo da história. Portanto, chamamos esta cerimônia 
de Cerimônia de Unificação. Vocês entendem?  

Os membros da Igreja de Unificação necessitam completamente unirem seus corpos com suas 
mentes, e guiar suas mentes pelo pensamento público. Isto ainda não foi feito. O corpo deve se unir 
com a mente, centrado no propósito que nossas mentes desejam. Não importa quão difícil nossa 
circunstância possa ser, a meta para nossa mente e corpo nunca varia. Não importa quão miserável 
seja a condição na qual estou colocado, eu a superei com este pensamento. Eu nunca oscilei.  

Vocês também devem se tornar dispostos a sacrificarem seu corpo a fim de atingir unidade com a 
mente, centrando na vontade de Deus e no ideal de criação de Deus. Não há acusação ao se viver 
dessa maneira. Entretanto, quando você segue contra esta maneira, certamente se tornará doente ou 
pagará certa indenização.  

Um homem cuja mente e corpo estão unidos, e uma mulher cuja mente e corpo estão unidos, devem 
formar uma família. Quando um homem e uma mulher amam um ao outro, eles devem fazer isso 
centrando no ideal de criação de Deus. O amor do esposo por sua esposa ou o amor da esposa por 
seu esposo são insuficientes por si mesmos; o amor entre eles deve estar unido com o amor do ideal 
de criação. O amor do ideal de criação é o amor centrado em Deus, ligando o esposo e a esposa.  

A posição de Verdadeiros Pais está assegurada somente quando o amor vertical está estabelecido 
dentro da realidade do amor horizontal, e o amor horizontal está estabelecido dentro da realidade do 
amor vertical. Então, os filhos podem estar em uma posição inseparável da posição de seus pais. Se 
eles se afastarem, certamente terão que pagar indenização. Também, os filhos devem estar unidos 
uns com os outros centrados em seus pais. Tal como Caim e Abel, os irmãos mais velhos têm 
odiado os irmãos mais jovens da posição de Caim.  

Os filhos devem servir seus pais fielmente com piedade filial centrados em Deus, e irmãos e irmãs 
devem estar unidos centrados na vontade de Deus. Para isto ocorrer, os pais devem educar seus 
filhos. Até agora, os filhos têm sido educados na escola. Entretanto, de agora em diante, os pais 
devem assumir a responsabilidade para educá-los. Pai e mãe devem estar unidos e serem exemplos 
para seus filhos seguirem. Por exemplo, o pai deve demonstrar como um homem deve viver e como 
ele deve cuidar de uma mulher. Devemos estabelecer este tipo de tradição e devemos criar novas 
famílias.  

Tal família pode ser o modelo para seus vizinhos e seus parentes, iniciando um círculo unificado. Se 
as pessoas valorizam nossa forma de vida, elas virão a acreditar na Igreja de Unificação e irão 
querer viver centradas no amor do ideal de criação de Deus. Então, os vizinhos virão 
espontaneamente até tal família para pedir conselhos. E os parentes virão até eles para consolá-los 
quando surgirem dificuldades.  
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Todas as coisas serão unidas 

Temos estado envolvidos em atividades ecumênicas. Quando ministros ouvem o Princípio, suas 
atitudes naturalmente se tornam amolecidas. Em uma atmosfera de amor, todos os elementos em 
nós mesmos se harmonizarão e se tornarão temperados. Para fazer todas as nossas dimensões 
estarem harmoniosas, devemos mantê-las livres. Quando os elementos são mantidos livres, eles 
podem estar unidos em uma unidade. Assim, quando criamos uma atmosfera de amor, as pessoas 
começarão a se abrirem, embora inconscientemente.  

Tal família pode unir seus vizinhos e parentes. Eles lhes contarão todos os seus segredos e você 
pode ouvi-los e confortá-los. Após isso, se você os conduz em uma boa direção, eles passarão a 
confiar em você. Desta forma a unidade será realizada em um clã e em uma nação. Digamos que o 
clã do Sr. Kim se torna unido com sua família e o clã se torna melhor; isso significa que a nação 
também se torna melhor.  

As nações também devem estar unidas. Uma nação significa um estado e uma soberania. Devemos 
certamente ter o ponto determinante para o estabelecimento de nossa terra natal. A soberania 
representa Deus. Um estado centrado em Deus – o estado cuja soberania representa Deus – era uma 
tarefa que Adão e Eva estavam destinados para cumprir. Entretanto, eles caíram, e deixaram a 
indenização para ser paga no nível mundial; por isso, portanto, alguma nação deve indenizar e 
realizar isto, seguindo através do sofrimento necessário no curso de indenização.  

Para ser estabelecida na posição de um filho, uma nação deve pagar toda a indenização nacional. A 
Coréia foi dividida e a nação comunista da Coréia do Norte foi estabelecida. Se as duas metades – 
Coréia do Sul e do Norte – estão unidas e se tornam a nova Israel, isto será um exemplo para o 
mundo.  

Se uma ideologia que pode superar o comunismo aparece em uma nação que está confrontando o 
comunismo face a face, essa ideologia se tornará mundial. Então, qualquer nação democrática que 
não gosta do comunismo deve aprender o pensamento desta nação, porque ela é um baluarte contra 
o comunismo. Dessa forma, uma condição para perdoar até mesmo Satanás será estabelecida. 
Podemos dizer para Satanás, "Você ajudou a preparar o caminho da unificação, portanto, eu o 
perdoarei."  

Assim, podemos ver que a providência de Deus para salvar a humanidade está transcendendo todas 
as pessoas, todas as raças e todas as ideologias. Sendo que estamos equipados com a teoria 
anticomunista, podemos estar unidos com as nações que estão ameaçadas pelo comunismo. Por 
outro lado, os comunistas também nos atacam.  

Tempo de vitória  

O que os comunistas querem esmagar não é governo, mas a mim. Como resultado, as pessoas 
naturalmente virão para o nosso lado. Estamos entrando em um tempo quando podemos 
desenvolver mais nosso movimento na Ásia. A partir do ponto de vista da providência, o tempo a 
partir de agora até abril é um cume. O primeiro ano da atividade da cruzada termina em abril. Então, 
uma grande mudança ocorrerá em nossa nação e na Ásia. Vocês devem entender a importância da 
cerimônia que estamos realizando agora a fim de trazer glória a Deus.  

Todos os 36 Casais, os 72 Casais, e os 124 Casais devem formar um time. Não podemos ter 
famílias ramificadas. Os 36 Casais representam os antepassados da história. Os 72 Casais 
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representam as crianças, os filhos e filhas. Os 124 Casais representam as nações do mundo, e o lado 
de Caim. Eles também representam 12 ramais em nível mundial. Assim, os antepassados e Caim e 
Abel se tornam unidos e as 12 ramificações se tornam uma unidade. Esta é a história de restauração. 
O ponto chave da história de restauração é que quando os pais se tornam unidos, eles transformam 
os maus filhos Caim e Abel em filhos originais de Deus e os conduz para a união. Os 72 Casais são 
as ramificações Caim e Abel dos 36 Casais. Portanto, eles devem se tornar unidos. Mas contudo, a 
família unida não é o fundamento horizontal no nível mundial. Os 120 apóstolos (124 Casais) são as 
representações das 12 ramificações alcançando o âmbito mundial. Em outras palavras, os 120 
apóstolos são os arquétipos ampliados ao nível mundial.   

Na providência centrada em Jesus também, os 72 discípulos estavam destinados a se tornarem 
unidos centrados em Jesus e trabalharem para cumprir a restauração através de indenização. Jesus 
estabeleceu os representantes através dos 12 apóstolos e dos 72 e 120 discípulos. Eles deviam ter 
cumprido certas condições, mas eles falharam.  

Em nossa restauração através de indenização, somos capazes de avançar estabelecendo estes três 
estágios de famílias. Esse é o motivo pelo qual 120 casais e líderes de nove distritos da Coréia 
participaram nesta cerimônia. Os nove distritos da Coréia representam a nação e o mundo; e os 
líderes de distritos simbolizam chefes tribais. Esta cerimônia – realizada no segundo andar da sede 
da Coréia – tem um significado mundial. Havia invisíveis linhas fronteiriças que separavam os 
indivíduos, famílias, clãs, tribos, a nação e o mundo. Entretanto, de agora em diante, tudo estará em 
uma linha reta. Esta Cerimônia de Unificação criou este alinhamento. Esta é a cerimônia mais 
preciosa na Igreja de Unificação.  

A fortuna dos Verdadeiros Filhos  

Realmente, eu tentei executar esta cerimônia com Hyo Jin e Ye Jin, mas eles tiveram que atender a 
escola. Assim eu a realizei com Kwon Jin.  

O 'Hyo' do nome de Hyo Jin significa piedade filial. As famílias abençoadas podem obter vitória 
servindo com piedade filial. O 'Heung' do nome de Heung Jin significa prosperidade, e o 'Hyun' de 
Hyun Jin significa crescimento. Ele crescerá após a Bênção. Kook Jin aparecerá na nação; essa é 
sua responsabilidade. Kwon Jin aparecerá na nação e trará o poder.  

Cada um dos Verdadeiros Filhos tem uma natureza distinta. Kwon Jin sorriu no 17° dia após o 
nascimento. Geralmente os bebês estão felizes quando estão totalmente seguros. Mas ele nunca 
gostava de ser seguro apenas por um curto tempo. Se alguém o pegava, teria que segurá-lo por um 
longo tempo. Ele tem uma natureza única e maravilhosa, e é muito sábio. A Igreja de Unificação 
está marchando com Kwon Jin. Significado providencial coincide com seu nome, Kwon Jin. Sendo 
que Kwon Jin nasceu nos Estados Unidos e tem sua cidadania, ele representa os Estados Unidos. 
Através dele, os Estados Unidos e a Coréia podem estar conectados. Esse é o motivo pelo qual eu 
trouxe Kwon Jin comigo desta vez.  

Vocês devem exemplificar o significado da unificação, criando unidade na família, na sociedade, e 
no país. Vocês devem estar imutavelmente centrados em um único propósito, a realização da nação 
unificada mundial. Do contrário, vocês terão que pagar indenização a partir de agora em diante.  

Há três estágios de pagamento de indenização. Vocês podem sofrer muito materialmente, então seus 
filhos podem se tornar doentes, ou você mesmo pode ficar doente; Na Idade do Velho Testamento 
as pessoas pagavam indenização fazendo ofertas. Na Idade do Novo Testamento, a indenização era 
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paga através dos filhos – filhos e filhas. Nesta Idade do Completo Testamento, a indenização é paga 
através dos pais. Portanto, vocês devem sofrer fisicamente e materialmente. Vocês devem 
conformar suas famílias para a providência de Deus. Do contrário, seus filhos pagarão indenização. 
Mas se vocês ainda estão obstinados e não se arrependem, vocês sofrerão pessoalmente. Após 
serem punidos nos três estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento, se vocês ainda não se 
arrependem, esse é o fim. Esta é a lei de indenização.  

Se vocês entendem este princípio, sua mente e corpo devem se tornar unidos, sua família deve estar 
unida, também a igreja, a nação e o mundo devem estar unidos. Este é o princípio celeste de que 
uma família deve estar unida mesmo ao sacrifício de um indivíduo. Este é o caminho do bem. Se 
podemos salvar nossos parentes ao sacrifício de nossa família, devemos fazer dessa forma.  

Sacrificar a nação em benefício da própria pessoa ou sacrificar os familiares em benefício da 
própria pessoa, ou sacrificar a esposa de alguém em benefício da própria pessoa, tudo isto é o 
oposto ao modo celeste. Uma esposa deve se sacrificar pelo benefício de seu esposo, e os pais 
devem se sacrificar pelo benefício da família, a família pelo benefício do clã, o clã pelo benefício da 
tribo, a tribo pelo benefício da nação, e a nação pelo benefício do mundo. Deste modo, se a nação 
da Coréia deve receber a bênção do reino de Deus, esta deve estar na posição de filho em nome das 
outras nações e estabelecer a tradição de sacrifício pelo benefício do mundo. Se a Coréia fizer isso, 
ela nunca cairá. Isto é totalmente oposto à forma usual de pensamento.  

Agora todas as nações estão tentando usar as outras nações, tal como os Estados Unidos, para seu 
próprio benefício. Viver no Reino de Deus é totalmente o oposto. A fim de estabelecer o mundo que 
Deus deseja, devemos sacrificar nossa nação além do que qualquer outra nação tem se sacrificado 
pelo benefício do mundo feliz e do Reino de Deus – apesar da oposição com a qual podemos nos 
deparar. Quando sacrificamos nossa nação pelo benefício do mundo, estamos conduzindo este 
mundo para se tornar a nação condutora do mundo. Essa forma estabelecerá uma tradição histórica 
e obterá verdadeira realização. Neste mundo decaído, somente as realizações obtidas com um 
espírito sacrifical, somente as boas realizações, podem permanecer. Aqueles que viveram esse 
caminho são considerados como santos e figuras históricas – figuras centrais e pessoas de mérito.  

Portanto, sacrificar a si mesmo pelo benefício dos outros é razoável. Isto corresponde a posição de 
Deus. Lançar a si mesmo em algo é criar o segundo “eu” de alguém. Deus lançou-se no trabalho de 
recriação tal como no de criação. Assim é como é paga a indenização na história de restauração, ou 
recriação. A indenização será paga somente quando alguém investe no poder de recriação. Sem isto, 
a história de recriação não pode começar. A conclusão é obtida teoricamente. Isto se aplica a mim 
também.  

O caminho de sacrifício é o curso fórmula  

Reunimos dinheiro aqui e sacrificamos nossa nação, enviando o dinheiro para os Estados Unidos. 
Os Estados Unidos é uma nação rica e abundante, mas na história de recriação, devemos salvar os 
Estados Unidos ao sacrifício da Coréia e do Japão. Assim, devemos enviar tudo para os Estados 
Unidos. Deus Se laçou na criação de Adão e Eva. Deus investiu o arcanjo, todas as coisas, e todo 
Seu espírito na criação. A criação requer investimento total.  

Por esta razão a Coréia deve se tornar a primeira nação a lançar-se na providência de Deus. Se a 
Coréia se torna tal nação, ela nunca perecerá. Nações apoiando a Coréia aparecerão naturalmente, e 
a Coréia receberá a bênção e prosperará. Outras nações seguirão a direção desta nação. Assim, a 
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forma de restauração, o princípio de unificação, pode somente seguir o curso de indenização. 
Restauração e unificação não podem ser realizadas sem auto-sacrifício.  

Devemos fazer um esforço para unir nosso corpo com nossa mente mesmo ao sacrifício de nosso 
corpo. Quando enfrentamos dificuldades, devemos superá-las, consolando nossa mente mesmo se 
nosso corpo dói. Esta fórmula parte do Princípio. Esta fórmula se aplica para um indivíduo, uma 
família, um clã, uma tribo, uma nação, e para o mundo, como também para o mundo espiritual. O 
curso fórmula que devemos seguir é o único de acordo com o Princípio. Um indivíduo existe para 
sua família, uma família para seu clã, um clã por sua tribo, uma tribo para sua nação, uma nação 
pelo mundo, o mundo pelo céu e terra, e o céu e terra por Deus. Quando fazemos isto, podemos 
receber os frutos do sincero investimento de Deus. Este é o Princípio, o caminho do céu.  

Então quem se tornará o mestre? A pessoa que semeou as sementes e cultivou até a colheita se torna 
o mestre. No mundo espiritual é da mesma forma. A pessoa que desfruta uma boa colheita no 
outono e a mesma que semeou as sementes na primavera. Este é um princípio celeste. Deste modo, 
uma pessoa deve semear as sementes com sinceridade e cultivá-las com sinceridade.  

Esta fórmula é o fundamento para se alcançar a perfeição. Este é o Princípio. Falando sobre o ideal 
de criação, devemos seriamente cumprir o ideal que Deus implantou em nós com Seu sincero 
coração. A perfeição do ideal de criação significa realizar o ideal no nível mundial.  

Falando sobre unidade, se pergunte se você já alcançou tal unidade em sua atividade. Você conhece 
bem a resposta. Se você diz que não sabe, está dizendo uma mentira. Você sabe se é uma pessoa 
genuína. Somente quando você se enfrenta, pode fazer progresso. Sua consciência sabe tudo e você 
pode aprender a partir dela.  

Ambos, esposo e esposa sabem se estão verdadeiramente colocados em uma posição dentro do 
Princípio. Quando os pais cumprem sua responsabilidade para com seus filhos, eles sabem se estão 
cuidando dos filhos de uma forma dentro do Princípio. Uma família sabe se está cumprindo sua 
responsabilidade por seu clã. Porque sua consciência o está guiando, você deve ser capaz de praticar 
a forma do Princípio, quase como se você já tivesse sido ensinado. Assim, as pessoas podem 
receber a bênção de Deus através da prática. Se as pessoas não podem praticar a forma do Princípio, 
mesmo após serem ensinadas, elas deverão assumir a responsabilidade por isso. Esse é o Princípio 
celeste. Temos uma consciência, e através dela o mundo espiritual nos ensina.  

Qualquer esforço conduz ao desenvolvimento  

Até agora o caminho não havia sido aberto para uma família, uma igreja, uma nação, o mundo, e o 
mundo espiritual estarem unidos. Mesmo se um indivíduo ou uma família tiver alcançado a 
perfeição, a verdadeira perfeição foi deixada irrealizada até que o padrão mundial fosse estabelecido. 
Não importa quão lealmente ou sinceramente um indivíduo ou uma família serviram, eles 
permaneceram no nível de perfeição individual, sendo que o caminho através do clã, da tribo, e da 
nação não estava aberto, e os indivíduos não podem estar na histórica posição mundial. Essa é a 
razão pela qual as pessoas não puderam viver a vida ideal no mundo espiritual.  

Eu abri agora o caminho para vocês seguirem para o mundo iniciando a partir do nível individual, 
através dos níveis da família, do clã, da tribo, e da nação. Por isso, uma vez que você se uniu com a 
Igreja de Unificação, se fizer certo esforço, você pode fazer um rápido progresso. Vocês estão 
vivendo em um tempo tão precioso. Vocês entendem?  
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Mesmo as pessoas que serviram com sua melhor lealdade, esperando milhares de anos, dando seu 
mais leal serviço, não puderam realizar a perfeição, porque o caminho estava fechado. A 
indenização histórica não havia sido paga; portanto, as pessoas não puderam resolver as coisas em 
seus 70 ou 80 anos de vida. Após seguirem para o mundo espiritual eles tiveram que ressuscitar 
através de seus descendentes e pagar indenização novamente. Mas a partir de agora todos os bons 
espíritos empurrarão seus descendentes dia e noite. Tal tempo virá. Este é o resultado da cerimônia 
de hoje. 

 O mundo espiritual não pode manter silêncio; ele pode causar doenças ou outras coisas podem 
ocorrer aos descendentes dos espíritos, se estes não seguem para a Igreja de Unificação. 
Recentemente nos Estados Unidos, tais fenômenos também estão ocorrendo. Organizações também 
serão empurradas. Os antepassados podem ensinar seus descendentes através de obras espirituais. 
Todos os antepassados estão sendo mobilizados para empurrar seus descendentes por todos os 
meios. Esse é o momento em que vocês estão vivendo.  

Para este propósito Lon Sun Harumony tem a missão de liberar os antepassados, abrindo o caminho 
para eles virem para a terra. Esta cerimônia estabelece o fundamento para dissolver os 
ressentimentos por milhares de gerações de antepassados e abre o caminho para eles ressuscitarem. 
Eu tenho feito estas obras através desta mulher anciã. Vocês entendem? Líderes podem não 
entender claramente, mas os antepassados estão sendo liberados. Em 1° de maio do ano passado 
realizamos uma cerimônia para a total dissolução do ressentimento e dissolvemos o ressentimento 
até mesmo de Satanás.  

É histórico que esta cerimônia é realizada este ano. Agora por exemplo, os budistas, podem fazer 
um rápido progresso espiritual. Todas as religiões providenciais estão agora sendo empurradas para 
fazer novos saltos. Este é o tempo para nós encontrarmos o mundo espiritual. Não podemos resolver 
a confusão do mundo espiritual a menos que conheçamos o princípio espiritual. Por esta razão, se 
você não está no curso de unificação, o mundo espiritual pode atacá-lo.  

O bom mundo espiritual representa a boa realidade arcangélica. Deus, o arcanjo, e Adão deviam ter 
se unido no Jardim do Éden. Agora Deus, o bom mundo espiritual, e a Igreja de Unificação estão se 
unificando. Isto é o mesmo como Deus, o arcanjo e Adão sendo unidos. O mundo Caim deve seguir 
a fim de evitar a destruição. Caim pode sobreviver seguindo. Tal tempo chegou.  

Eu já estabeleci a condição para um indivíduo, uma família, uma tribo, uma nação, e o mundo ser 
capaz de se conectar com Deus e o céu. De fato, eu estabeleci a condição para a Igreja de 
Unificação fazer um progresso rápido. Sabemos que é a vontade de Deus. Sabendo isso, vocês 
devem viver não por si mesmos, mas pela nação e pelo mundo. Vocês deveriam tentar dar um 
donativo mesmo se for um centavo. Especialmente os 36 Casais e aqueles que têm missão pública 
nunca deveriam viver de uma maneira privada. Não utilizem o dinheiro de uma maneira privada. Se 
você utiliza o dinheiro pela vontade pública de Deus, não violará a lei diante de Deus. Mas se você 
utiliza o dinheiro de uma forma privada, você terá que pagar indenização.  

O princípio de unificação  

Vocês devem entender bem este princípio, e os 36 Casais, os 72 Casais e os 124 Casais devem estar 
unidos. Os 72 Casais não devem criticar os 36 Casais, nem os 36 Casais devem criticar os 72 Casais 
ou os 124 Casais, e assim por diante. Mesmo se os 72 Casais fazem algo bom, eu não posso elogiá-
los se eles não apreciam os 36 Casais. Até mesmo se os 124 Casais fazem algo bom, eu não posso 
abençoá-los a menos que eles apreciem os 72 Casais. Este é o Princípio de unificação. Portanto, 
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estes três grupos de famílias devem se tornar unidos. Os 36 Casais são a ressurreição dos 
antepassados humanos, os 72 Casais são a ressurreição dos filhos, e os 124 Casais são a ressurreição 
das pessoas do mundo. Portanto, se eles se tornam unidos, a família, os filhos, e o mundo podem ser 
unidos. Por esta razão eu sou responsável por estes três estágios de casais. Vocês entendem? Por 
isso, a partir de agora em diante, vocês devem pensar desta maneira.  

Devemos mobilizar uma nação a fim de salvar o mundo; eu devo mobilizar meu clã, o clã Moon, a 
fim de salvar a nação da Coréia. E minha família deve salvar meu clã. Esta é a tarefa de um Messias 
tribal. Mas devemos ter um Messias nacional a fim de nos tornarmos Messias de clãs. Quando o 
padrão de clã é estabelecido, devemos nos preparar para manter o princípio e estarmos conectados 
com o padrão nacional; então podemos seguir ao nível nacional. Este é o curso de restauração 
através de indenização.  

Podemos encarar Deus somente quando o sujeito e o objeto se tornam unidos. Para sujeito e objeto 
se tornarem unidos, eles necessitam de um centro. Deus certamente deve viver como este centro. 
Quando sujeito e objeto executam ação dar e receber, o movimento inicia. E seu movimento 
necessita de um ponto central, um ponto central eterno. Se sujeito e objeto não estão unidos e não 
executam ação dar e receber, eles não podem se estabelecer como um objeto de Deus. Isto significa 
que eles não têm nenhum relacionamento com Deus.  

Portanto, esposo e esposa devem estar unidos centrados em Deus. Pais e filhos devem estar unidos 
centrados em Deus. Comparado a esse ideal, eu devo dizer que vocês estão vivendo uma vida 
fortuita. Vocês devem ter uma vida substancialmente frutífera. Vocês devem focar sua mente no 
estabelecimento destes relacionamentos na vida substancial, e vocês devem trazer certos resultados 
em seu tempo de vida. 
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Capítulo 22 
A Nova Primavera Cósmica Prosperará Eternamente  
18 de abril de 1976 -- Tarrytown, Nova York  

A primavera chegou. Plantas, grama, árvores, insetos, pássaros, animais, todos eles estão 
recepcionando a primavera. O que ocorre quando chega a primavera? Na natureza todas as coisas se 
movem. A primavera é a estação do amor. Os pássaros estão cantando canções de amor todas as 
manhãs. Deus também está procurando uma primavera quando Ele possa cantar uma canção de 
amor, uma canção de primavera. A natureza canta uma canção de vida e prosperidade. Todas as 
coisas estão nessa melodia. O Criador e a criação são uma unidade. Deste modo, Deus está também 
preparando para cantar uma canção pela primavera. Mas Deus está em uma situação na qual Ele 
pode agora cantar uma canção?  

Um dia pode ser dividido em quatro estações. A manhã expressa a primavera, o meio-dia expressa o 
verão, a tarde expressa o outono, e a noite expressa o inverno. A história humana também está 
seguindo o mesmo curso das estações. A história humana iniciou a partir de uma triste primavera 
causada pela queda do homem. Mais tarde ela se moveu para um triste verão, que se manifestou 
pelas culturas do Egito e da China. Então a civilização prosperou nos países tais como a Inglaterra, 
os Estados Unidos e o Japão, e assim se moveu para os trópicos. Estas civilizações modernas 
correspondem ao outono da história humana, a estação do cultivo.  

A estação fria, o inverno da civilização, está vindo. Essa é a ameaça do comunismo, centrado na 
União Soviética. Em uma cultura gelada, somente uma árvore com boas raízes e boas sementes 
pode sobreviver. O que pode sobreviver nas civilizações frias são as coisas que têm uma força vital 
interior, e a fonte de sua vida, a semente. Devemos ter a raiz. Essa raiz é Deus. Um homem que tem 
esta raiz pode sobreviver em uma civilização fria. Uma semente que tem energia pode sobreviver. A 
semente em si mesma tem a raiz e os galhos dentro de si. Este broto é um pequeno cosmos de vida.  

Se você realmente entende o plano da história por estações, você sabe que o inverno não é o fim. 
Uma nova primavera virá. Sendo que Deus conhece a direção da história, Ele prepara um povo para 
a primavera, e o envia como pioneiro para o mundo. Deus tem estado preparando este povo por um 
longo tempo.  

As religiões estão se movendo em direção à paralisia e à destruição. Elas não estão seguindo seu 
propósito determinado. A crise da democracia é refletida na crise do cristianismo. Deus estava 
esperando pelas árvores sempre-vivas, com Ele mesmo como a raiz. Mas os troncos das religiões de 
hoje estão paralisados. O sinal da nova vida deve brotar a partir de lá. O novo sinal deve aparecer a 
despeito de todos os tipos de clima frio.  

Deus é a raiz  

Se a nova primavera alcança o nível cósmico, quem a recepcionará? Não é a morte, galhos ou 
troncos secos, mas os pequenos ramos e os pequenos galhos. O pequeno galho que veio a partir da 
raiz é perene e está crescendo mesmo durante o inverno. O galho pode ser pequeno; entretanto, ele 
está conectado a Deus que é a raiz.  

Deus está tentando preparar a primavera cósmica. Pela primavera Ele está elevando príncipes e 
princesas. Finalmente, quando a preparação é feita na qual a primavera pode trazer vida, Deus corta 
os galhos e troncos podres. Esta poda ocorre em todos os níveis, tais como a família, raça e nação. 
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Toda a energia vinda a partir da raiz é dada para os galhos. Contudo, este galho está trazendo 
benefício para todos os níveis. A Igreja de Unificação é como este pequeno galho. Entretanto, ele 
está crescendo a partir do nível familiar para o nível nacional e se movendo para o nível mundial. 
Uma vez que nos movamos além do nível mundial, podemos compreender que a primavera cósmica 
está nos esperando. Quando a primavera chega, a atmosfera automaticamente mudará. O clima frio 
da Sibéria se extinguirá.  

O comunismo de hoje tem uma grande rachadura em seu interior. O antigo ideal da internacional 
comunista já se destruiu, e eles recuaram para o nível nacional. As árvores de Satanás ainda estão 
crescendo, mas suas folhas estão caindo e seus galhos estão murchando. A era dourada do 
comunismo acabou.  

Quando virá o momento decisivo? O ano é 1976 e o dia é 1° de junho. Uma vez que alcançamos um 
distinto recorde no Yankee Stadium, o mundo livre entrará na primavera cósmica e fará o esforço 
para o propósito de sua prosperidade. Receberemos o respeito e a confiança de todo o mundo.  

Sendo que Deus é muito poderoso, em breve Ele produzirá uma grande árvore. Esta árvore sempre 
verde será feita vigorosa pelo vento da Sibéria. Ela crescerá rapidamente quando chegar a 
primavera. Quando trouxermos a primavera para o mundo livre, a mesma primavera trará um clima 
morno para a civilização fria do comunismo.  

Para onde quer que vamos, podemos ver o mundo se sentindo sem esperança. Contudo, o mundo 
tem esperança. A semente está trazendo uma nova vida. Vocês são feitos vigorosos pelo clima frio, 
mas vocês têm o brilho da vida queimando dentro de vocês. O calor da primavera pode quebrar a 
concha. Como resultado, a árvore sempre verde produzirá folhas novas.  

A civilização pela qual Deus tem esperado não está florescendo ainda. Como vocês sabem, Deus 
realmente não está saboreando a alegria da história. As civilizações do passado centradas nas 
religiões do passado não puderam ir além do limite da nação. Deste modo, a nova árvore sempre 
verde deve começar no nível internacional. Nem mesmo as religiões do passado puderam superar os 
obstáculos que se originam a partir das diferentes cores de pele. Mas sabemos que Deus é cego para 
cores de pele.  

Abraçando o cosmos inteiro 

O comunismo não pôde superar o materialismo. Por outro lado, as religiões têm se centrado no 
mundo espiritual e colocado o mínimo valor no mundo material. Ambos são unilaterais: entretanto, 
a Igreja de Unificação abraça o cosmos inteiro do mundo espiritual e do mundo físico. Vamos 
pensar sobre quão diferentes nós somos. Outras pessoas adoram Deus a fim de receber Sua bênção, 
mas estamos tentando estabelecer a liberdade de Deus. Se você entende que esta é a verdade, não há 
nada mais elevado ou maior do que nosso ideal.  

Comparando a si mesmo com o que você era no passado, você é uma pessoa totalmente nova, 
espiritualmente e moralmente. Seu rosto é o mesmo, mas seus pensamentos e mente são diferentes. 
O poder invisível e misterioso que mudou seus pensamentos é indestrutível. Vocês devem se tornar 
homens e mulheres que estão cheios de energia. Temos a fórmula para a perfeição. O que vocês 
devem fazer é simplesmente aplicar esta fórmula e estendê-la. Vinte anos atrás os membros da 
Igreja de Unificação estavam trabalhando no nível individual. Agora as atividades da Igreja de 
Unificação são as mesmas, e a formula é a mesma, mas o escopo foi ampliado.  
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Os americanos tinham muito orgulho. Mas agora esse orgulho se perdeu, e 50 é seu propósito. Se os 
americanos podem encontrar uma nova esperança, o restante do mundo pode segui-los.  

O evento do Yankee Stadium é algo como atirar uma pedra grande em um enorme lago. Após o 
impacto a onda se move a partir do centro para a borda. Nosso impacto será sentido por todo o 
mundo. Isto é o mesmo no mundo comunista. Deus está nos testando vendo se a onda pode se 
mover ou não. Portanto, em março houve um furacão de negatividade que se opôs a nós. Deus está 
esperando que estejamos fortes o suficiente para sermos capazes para suportar tão negativo evento 
como o bombardeio de nossa igreja central na França. Eu espero que vocês tenham intestinos. 
Quando enviei meus representantes para 120 países, eu disse a eles, "Vocês são as sementes do Céu; 
vocês devem ser espalhados. Vocês devem prosperar. A semente gera uma raiz. A raiz penetra na 
terra, e vocês crescerão." Eles tiveram intestinos e confiança.  

Deus está secretamente preparando a enorme primavera cósmica. Por esta razão, Deus está 
preparando um grupo selecionado a partir do clima frio. Este grupo pode sobreviver e trazer a nova 
civilização para o mundo. As antigas civilizações subtropicais e comunistas foram julgadas. A nova 
civilização cósmica da primavera virá, e prosperará eternamente.  

Coberto com árvores sempre verdes  

Estivemos lutando durante o inverno, mas o tempo chegou. Agora uma primavera está sorrindo 
sobre nós. Em 1981 virá o verão cósmico. Quando formos para o verão cósmico, a natureza estará 
coberta com árvores sempre verdes. Vocês querem ser as pessoas que recepcionam a primavera 
cósmica?  

Seu sorriso é muito grande, e contém uma alegria que não tem precedentes na história. Seu sorriso 
alcança os confins do mundo, por isso Deus também sorri amplamente. Deus e o homem abraçarão 
um ao outro e todas as coisas sob o sol cantarão uma canção de primavera – a grama na natureza, as 
árvores, insetos e pássaros.  

A primavera é uma estação na qual o amor pode se manifestar. Porque o poder do amor é imortal? 
Porque ele faz com que as coisas separadas se tornem uma unidade. O amor gera vida. O poder do 
amor é tão forte e tão caloroso que pode derreter o universo. O poder do amor fará uma primavera 
florescer na terra.  

O Deus de amor está nos dominando além do limite da nacionalidade ou raça. Marcharemos adiante 
a fim de recepcionar a eminente primavera cósmica. Fomos escolhidos por Deus como os 
precursores da primavera. Estamos marchando adiante para o Yankee Stadium a fim de declarar a 
primavera. Que alegre é isto!  

Nova York é a cidade do desespero. Devemos trazer um reavivamento para Nova York. Criaremos 
uma atmosfera de primavera. O Yankee Stadium se tornará o local de recepção do banquete da 
primavera para o universo inteiro. Tal como a primavera visita todos os lugares, devemos visitar 
cada rua e cada lar em Nova York. Vocês devem mostrar os sinais da primavera em todos os 
lugares, em cada pequena parte da cidade e em cada rua. Levantem suas mãos, aqueles de vocês que 
verdadeiramente desejam se tornar os precursores da primavera.  
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Capítulo 23 
Hoje à Luz da História Providencial  
23 de fevereiro de 1977 – Nova York, Nova York.  

Como vocês sabem, hoje é o aniversário dos Verdadeiros Pais. O tópico da mensagem de hoje é 
"Hoje à Luz da História Providencial." De acordo com o Princípio, desde a queda de Adão e Eva a 
responsabilidade da queda tem repousado sobre as gerações decaídas da humanidade. Se Adão e 
Eva não tivessem caído, mas tivessem alcançado a perfeição, então não apenas eles como os 
antepassados da humanidade, mas também o universo inteiro teria sido aperfeiçoado.  

Era o plano original de Deus que Adão alcançasse a perfeição, seguido por Eva. Então, através 
deles a primeira família humana teria sido formada sobre a terra, e os filhos de Deus teriam se 
multiplicado, formando primeiramente uma nação, e então outra. Finalmente, o mundo inteiro teria 
sido preenchido com a linhagem de Adão. Deus pretendia ter apenas um povo, o povo de Adão; 
uma única raça, a raça de Adão; um só coração, o coração de Adão. Então o centro deste universo 
inteiro teria sido Deus, e Adão e Eva. Sendo que Deus é o centro de toda criação, cada dia vivido 
teria sido centrado em um único Deus, e esse Deus teria dominado sobre todas as coisas da criação 
e toda a humanidade.  

Deus teria sido a fonte de toda tradição, história e forma de vida de toda a humanidade. Toda a 
humanidade devia viver em uma única tradição centrada e relacionada ao amor de Deus. Em tal 
mundo perfeito, o homem teria sido incapaz de se separar do amor de Deus. Seria impossível fazer 
isso.  

Aqui na terra, os filhos naturalmente esperam por seus pais mesmo quando eles estão separados por 
apenas alguns dias. Esta tendência humana vem a partir da natureza original do homem; estamos 
esperando por esse único pai da humanidade, Deus. Este relacionamento inseparável deve ser 
restabelecido porque o homem não pode suportar a solidão de estar separado de Deus.  

Quando você considera isto, o homem tem algo de que se orgulhar. O que é? O supremo orgulho do 
homem no mundo de perfeição é ter Deus como Pai. Ser capaz de dizer "Deus é meu Pai; o Deus 
Todo-Poderoso é meu Pai!" é o maior orgulho do homem. A segunda mais suprema fonte de 
orgulho é que o homem pode dizer "eu posso possuir o amor de Deus; eu posso monopolizar o amor 
de Deus." E a terceira fonte de orgulho no mundo de perfeição é que o homem pode dizer "eu posso 
herdar o Reino de Deus. Eu posso herdar tudo que o meu Pai tem." Isso não é algo do que se pode 
orgulhar? Em nosso mundo, as pessoas estão orgulhosas de muitas posições sociais. Eles dizem, 
"você sabe, meu pai é um Ph.D.; um doutor em Harvard; um primeiro ministro; eu venho de uma 
família real." Estas posições se tornam uma fonte de grande orgulho.  Mas pensem sobre isto – 
vocês podem dizer, "Meu Pai é Deus."  

Muitas pessoas em nossa sociedade estão orgulhosas de serem um filho ou filha de uma pessoa 
importante, mas em muitos casos eles não têm experiência de um relacionamento de amor. 
Entretanto, quando você diz "Deus é meu Pai", você já está dizendo, "O amor de Deus é meu." Sem 
ter um relacionamento com o amor de Deus, você não é Seu filho. Digamos que você é um filho de 
um senhor e está vivendo em sua casa. Todos os servos sabem que você certamente será o mestre da 
casa, elevado ao trono da casa.  Portanto, todos esses servos devem ter respeito por você. Da mesma 
forma, em todo o Reino de Deus, todos sabem que você é o filho de Deus. Portanto, toda a criação, 
incluindo os anjos, deve respeitá-lo.  

A intenção de Deus era que Ele e o homem residiriam juntos como pai e filho, e que Ele residiria 
junto com a família de Seu filho. O Reino de Deus seria habitado pelos filhos de Deus. Uma cultura 
centrada em Deus teria nascido, pois a história de Deus duraria por toda a eternidade. Esse era o 
ideal original de Deus.  
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Hoje, onde estão concentrados os desejos, ambições e esperanças da humanidade? O supremo 
desejo da humanidade é se tornar os filhos e filhas de Deus. Na seqüência, o homem deseja possuir 
o amor de Deus, e depois, o homem espera herdar o Reino de Deus, herdar tudo o que Deus tem.  
Não há esperança maior do que cumprir estes três desejos.  

A fim de nos tornarmos filhos e filhas de Deus, devemos vir a partir da própria linhagem de Deus. 
Nossa linhagem de sangue deve se tornar conectada com Deus. E se não tivesse ocorrido a queda do 
homem? Em primeiro lugar, nasceríamos automaticamente como filhos de Deus. A queda do 
homem foi a separação do homem de Deus. O amor ilícito trouxe a linhagem decaída. Ao invés de 
Adão e Eva se unirem sob Deus, o arcanjo e Eva se uniram. O arcanjo, o servo de Deus e do homem, 
tomou a posição de Deus e subjugou toda a humanidade, e toda a humanidade veio a estar sob o 
servo ao invés de Deus.  

Linhagem de Satanás  

Desde a queda, toda a humanidade tem nascido, não na linhagem direta de Deus, mas na linhagem 
de Satanás. A humanidade é parte da linhagem de sangue de Satanás. Uma vez que a queda se 
tornou uma realidade, não importa quanto chamemos Deus de "meu Pai", isto estará desprovido de 
significado. O mundo decaído é egoísta. O "Eu" se tornou o centro de tudo, desconsiderando Deus e 
tudo o mais. Não importa quão duramente as pessoas tentaram se concentrar em Deus, isto era 
virtualmente impossível porque o mestre do mundo não era Deus, mas Satanás.  

Contradição, luta e destruição preencheram os capítulos da história da humanidade decaída. A 
humanidade decaída está sob a cultura satânica, a qual se centra em luta e divisão, ao contrário da 
história de Deus, que busca por unidade e harmonia. Entretanto, até mesmo no mundo decaído, 
todos os homens e mulheres possuem um natural desejo humano original. A consciência sempre 
tenta conduzir uma pessoa de volta para o centro original, Deus. Para retornar para Deus, uma 
pessoa deve ser salva a partir dos sofrimentos satânicos. Esse é o motivo pelo qual aqueles que 
estão se conduzindo em direção ao ponto original centrado em Deus devem seguir através de 
tremendas lutas.  

Toda a história humana pode ser descrita como um cabo-de-guerra. O homem tem sido puxado por 
ambos os poderes. Esta tem sido uma luta para determinar a qual lado o homem pertence. Esta é a 
agonia do homem. Esta luta começou com o indivíduo, e avançou para a família, tribo, nação e 
mundo. Todos têm sido puxados pelas duas pontas, uma em direção ao mal e a outra em direção ao 
bem.  

A história tem sido uma guerra entre o bem e o mal. Cada batalha foi uma luta severa, mas 
certamente o vencedor definitivo era sempre o lado do bem. O lado de Deus venceu em cada nível, 
expandindo Seu território. Na guerra, há muita morte e destruição em ambos os lados. É uma 
situação caótica e de confusão. Como você pode dizer qual lado é bom e qual lado é mal? O lado 
que inicia o ataque é o lado mal. Em uma sala de aula escolar, se dois meninos com as faces 
ensangüentadas estão brigando, a primeira pergunta que o professor fará é, "quem começou isto?" 
Qual lado o professor tomará? Nunca o lado do agressor, mas o lado do defensor. Isto não é verdade?  

Digamos que haja uma sala com dezenas de estudantes, e há um menino que é um maroto. Ele não 
estuda e está sempre fazendo tumulto. Mas um dia acontece dele estar sentado quieto, e de repente 
ele é atacado por alguma outra pessoa. Não importa quão maroto ele possa ter sido, nesse dia em 
particular ele receberá a simpatia do professor.  

O mal sempre toma a iniciativa; ele sempre ataca primeiro. Por toda a história, Deus tem sido como 
um professor escolar, olhando para as lutas, assistindo aqueles que são atacados. Deus está do lado 
dos defensores. Portanto, a história da guerra é tal que o agressor inicia, mas sempre perde no final. 
O professor universal, Deus, está do lado daqueles mais fracos que estão sendo atacados.  
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Porque o agressor é mal? Pensem sobre a história. No início, o mal tomou a iniciativa e causou a 
queda. Os relacionamentos entre Deus e o homem e Adão e Eva, foram infiltrados e atacados. Essa 
é a característica original do mal. O agressor pode infligir certo dano ou destruição, mas é uma lei 
universal que certamente essa pessoa deverá, não apenas restaurar o dano, mas também pagar uma 
penalidade ou compensação.  

Deus conhece este princípio universal. Vocês acham que Ele está sempre começando uma guerra? 
Não. Deus não inicia ataques. E quanto às pessoas que estão no lado de Deus? Elas podem dizer, 
"Deus, Você é tão bom. Sente-se, nós lutaremos"? As verdadeiras pessoas de Deus nunca iniciam 
um ataque. Uma ação agressiva nunca será tomada por pessoas de Deus.  

As pessoas de Deus estão sempre sendo atacadas, mas elas suportam, persistem e avançam. Essa é a 
característica das pessoas de Deus. Sempre sob ataque, elas apanham mas nunca desistem. É uma 
lei universal que você se torne um vencedor sendo atacado. O agressor deve pagar o dano 
adicionado de uma penalidade. Por isso, você deve suportar e sobreviver o ataque em nível 
individual, então no nível familiar, no nível nacional e no nível mundial. Você deve resistir, 
sobreviver e perseverar. No final, você receberá o universo inteiro porque Satanás deverá pagar a 
você pelo dano adicionado de uma penalidade. Esse é o modo como o lado de Deus vencerá.  

O universo virá até você  

O universo inteiro pode atacar você, embora retidão e justiça estejam ao seu lado. Contanto que 
você resista, você pode sobreviver e o universo inteiro virá até você. Além do universo, não há 
nenhum nível mais elevado. Satanás é o precursor e o rei dos agressores. Deus é o rei dos 
defensores.  

O agressor pode parecer aniquilar o bem, mas Deus levantará força e poder adicionais, e o agressor 
certamente perderá. Em nível individual há homens bons e maus. O homem mal pode atacar o 
homem bom, e esse homem bom pode ser destruído. Mas isso não é o fim de tudo. Deus levantará 
outro, um campeão até mesmo mais forte, até que Ele encontre uma pessoa, uma tribo e uma nação 
que possa resistir ao ataque e sobreviver. Deus nunca desistirá. Enquanto Deus viver, o lado do bem 
nunca acabará e nunca desistirá.  

A partir do ponto de vista de Deus, a batalha entre bem e mal ainda não começou. O início tem 
sempre sido protelado e atrasado. O Princípio ensina que Deus pode prolongar a história de 
restauração se certas expectativas não ocorrem na hora exata.  

O mais importante padrão da história humana é este: Satanás sempre ataca e perde, e Deus está 
sempre sendo atacado e vence. Olhem o exemplo da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha iniciou 
essa guerra, mas não foi o vencedor. Por quê? Nesse tempo, os alemães pensavam que poderiam 
vencer a guerra. Se isto não fosse assim, eles não teriam iniciado a guerra. Satanás sempre pensa 
que ele pode vencer; esse é o motivo pelo qual suas forças iniciam guerras. Mas ninguém pode 
violar as leis celestes. Este é o Princípio. Alemanha e Japão atacaram na Segunda Guerra Mundial, 
Mas eles também perderam. Deus, o juiz supremo, estava olhando e disse, "Vocês violaram a lei 
universal."  

Agora mesmo o mundo comunista e o mundo livre estão se confrontado. Qual lado é mais agressivo 
e destrutivo? Qual lado está tomando a iniciativa? De acordo com a lei universal do Princípio, os 
comunistas serão os vitoriosos no final?  

Até onde Satanás pode avançar? Isto é de grande interesse para nós. Os comunistas não podem 
tomar mais do que dois terços do mundo. Em ambas as guerras mundiais, vocês podem ver que os 
agressores tiveram sucesso até obter dois terços de dominação mundial. Quando eles obtinham esta 
base, pensavam que estavam vencendo completamente. Na Segunda Guerra Mundial, o exército 
alemão varreu a Europa, e as forças japonesas tomaram quase toda a área do Pacífico. Mas Satanás 
não pôde tomar a terceira parte final.  
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Isto é porque a queda do homem veio durante os níveis de formação e crescimento, ou seja, dois 
terços de todo o período de crescimento. Satanás não pôde se infiltrar no nível de aperfeiçoamento. 
Portanto, Satanás, pode reivindicar apenas dois terços de qualquer coisa, mas nunca a terceira parte 
final. Esta é a fórmula através da qual a história humana tem se desenvolvido. Por isso, por toda a 
história humana, sempre houve um nível que permanecia intacto. Um grupo incompreensível 
sempre emergia com objetivos comuns – um grupo religioso.  

Pessoas religiosas é sempre um problema para aqueles no poder. Deus sempre é a meta delas; Por 
isso, elas podem seguir além das fronteiras nacionais, das fronteiras raciais e fronteiras culturais. 
Elas são pessoas impossíveis de lidar porque o senso de julgamento comumente aceito não se aplica 
a elas. Por toda a história, as soberanias sempre se sentiram ameaçadas pelos grupos religiosos. Elas 
são pessoas com as quais é difícil tratar porque elas não podem ser controladas. Dizer "Nós 
mataremos vocês!" não é tratar com elas. Elas respondem, "Vá em frente; faça isso!"  

Governos temem religiões  

Portanto, enquanto novas religiões emergiam por toda a história, os governos geralmente se 
opunham a elas. Os governos sempre queriam liquidar as religiões antes que ficassem muito 
grandes. Uma nação soberana se preocupa apenas com a integridade de seu próprio território, mas 
as pessoas religiosas não se preocupam se um inimigo está próximo à porta. Elas poderiam até 
mesmo abrir a porta para o lado inimigo. Isto preocupa as pessoas que governam.  

Regentes de nações sempre viram as pessoas religiosas como um problema muito pegajoso. Eles 
tentam oprimi-las e acusá-las de todos os tipos de pecados. "Vocês espionaram; vocês causaram 
violência; vocês causaram condutas inconvenientes." Então, qual é o lado do bem? Qual é o 
agressor – o governo ou as pessoas religiosas? Qual é o mal – os regentes ou as pessoas religiosas?  

As pessoas religiosas e as cruzadas religiosas estão constantemente utilizando o Princípio de Deus. 
Quando os cristãos chegaram em Roma, eles não tinham nenhuma arma. O Império Romano tinha 
tudo, incluindo um exército treinado e disciplinado, e os romanos atacaram mais e mais aos cristãos. 
Os cristãos apenas resistiram aos ataques e a opressão: embora muitos tenham sido martirizados, 
eles continuaram e após 400 anos o Império Romano finalmente se rendeu.  

Sem conhecer este princípio, muitas pessoas podem reivindicar,"Porque o Deus Supremo e Todo-
Poderoso deixou Seu povo sofrer?" Muitas pessoas tentam dizer que não há Deus, ou que se há um 
Deus, esse Deus está desamparado. Mas quando você conhece o Princípio, você sabe onde está 
Deus.  

A partir do ponto de vista desta fórmula, podemos determinar qual é o período dos Últimos Dias. 
Vocês podem determinar os Últimos Dias pela observação da situação mundial. Primeiro de tudo, 
nos Últimos Dias um novo movimento religioso inflexível florescerá, e o mundo inteiro tentará 
suprimi-lo. Não apenas um regente, não apenas um governo, mas o mundo inteiro junto tentará 
golpear essa particular religião e destruí-la. Quando virem este sinal, podem saber com certeza que 
estes são os Últimos Dias.  

Nos Últimos Dias haverá um grupo solitário de pessoas com o objetivo mais elevado possível, e 
eles serão atacados não apenas pelos povos brancos, mas pelos povos negros e amarelos também. 
Eles serão acusados, não apenas pelos governos brancos, mas também pelos governos negros e 
amarelos. O universo inteiro tentará pará-los. Até mesmo as religiões estabelecidas tentarão 
suprimir esse grupo. Isto não é excitante? A qual lado você gostaria de pertencer?  

A história não é feita aleatoriamente. A história é feita de acordo com um princípio definido, e ela 
nunca se desvia desse princípio. À luz disto, podemos assim ver claramente nossa posição neste 
mundo como um grupo solitário, contudo, com os ideais mais elevados e nobres. Não obstante, o 
restante do mundo está tentando nos condenar. É um grande orgulho e grande honra pertencermos a 
este grupo.  
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Vocês conhecem o Princípio. Vocês conhecem a verdade de Deus, os segredos de Deus. Se Deus 
envia um campeão nos Últimos Dias, para organizar uma estratégia para que ele possa emergir 
como um relâmpago, o restante do mundo tentando golpeá-lo. Ele não tentará evitar tal tarefa, mas 
trabalhará de acordo com a estratégia de Deus.  

De acordo com o Princípio de Deus, está é realmente a estratégia mais sábia e rápida para obter 
vitória sobre o restante do mundo. Devemos nos tornar bons relâmpagos e assim, o restante do 
mundo estará inevitavelmente atraído para vir e nos golpear. Para que isso ocorra, devemos irritar o 
mundo. Como devemos fazer isso? Qual é a melhor maneira para irritar o restante do mundo? 
Tomando seu dinheiro? Eles realmente não pensariam em compartilhar algum de seu dinheiro 
conosco. Mas se vocês tocarem algum de seus entes amados, então todos ficarão agitados!  

Quem são esses entes amados? São vocês! Vocês são as esposas, esposos, filhos e filhas deles. 
Estes relacionamentos são muito sensíveis, assim se alguém toca neles, as famílias reagem 
imediatamente. Em toda a história da religião, nunca vimos nada parecido com um movimento de 
pais organizado para buscar seus próprios filhos. Em toda a história, nenhuma organização de pais 
jamais existiu. Esta é a primeira vez na história que pais estão tentando seqüestrar seus próprios 
filhos. Geralmente um filho é seqüestrado de seus pais, mas desta vez seus pais estão vindo para 
seqüestrá-los.  

A Confrontação Final  

Esta situação única e extraordinária está acontecendo porque Deus iniciou coisas extraordinárias 
aqui na terra. A confrontação final de bem e mal está sendo empreendida. Este é o motivo de 
vermos esta situação extraordinária. Sou eu que estou fazendo, ou é Deus que está fazendo isso? 
Deus está cumprindo Seu Princípio neste tempo. Hoje, até mesmo o judaísmo vem contra nós. Os 
judeus dizem que somos anti-semitas, e o cristianismo vem contra nós, como também o comunismo. 
O governo americano não tem exatamente colocado um tapete vermelho para nós. Esta situação 
incrível está acontecendo por todo o mundo. Para fazer a situação pior, eu enviei missionários para 
120 nações, o que criou mais revolta e comoção em todos os lugares.  

Assim, podemos ver que onde quer que estejamos, a Igreja de Unificação é um grupo muito 
solitário, e que o restante do mundo, incluindo todos os governos e todo tipo de religião, estão 
tentando nos liquidar. Então onde eu irei? Eu sou tão ingênuo que não sei sobre toda a oposição 
externa? Como eu posso dormir a noite? Algumas pessoas dizem, "Reverendo Moon, sua ideologia 
é tão soberba, mas porque não é democrática? Porque você não fala amistosamente para os jornais 
“The New York Times” e “The Washington Post?” 

Eu deveria ser diplomático, ou deveríamos sair e sacudir o mundo? Vamos atrair a atenção do 
mundo sobre nós. Deixe-os me odiar; deixe-os nos odiar. Fazendo assim, eles estarão em débito 
conosco. A coisa importante é isto: hoje eu sou realmente o foco aqui na América, na Coréia, Japão, 
África, América do Sul, e em todo lugar. Mas enquanto o restante do mundo está se unindo e 
tentando me parar, o que eu represento? Eu represento o ideal de Deus ou o ideal a de Satanás? Essa 
é a principal questão.  

Vocês dizem que eu represento Deus, mas talvez o restante do mundo dirá que eu represento 
Satanás. No mundo democrático, a maioria está de acordo com esta regra. Em meu caso, apenas 
uma minoria está dizendo que eu estou no lado de Deus. A maioria diz, "Não, ele é alguém do lado 
de Satanás." Em qual lado podemos confiar? Devemos aprender uma nova regra democrática: Uma 
minoria mais Deus é a maioria! Representamos o ideal supremo dado por Deus. Enquanto Deus está 
ao nosso lado, somos a maioria.  

Vocês devem conhecer meu segredo, o segredo da Igreja de Unificação. Desde o início de meu 
ministério, eu fui atacado, atacado e atacado, mas eu nunca hesitei, nunca desisti, e no final eu 
sempre venci e prosperei. Esta tem sido a história de Deus e a história da Igreja de Unificação. A 
Bíblia diz que aqueles que são pacientes até o fim serão vitoriosos. Não apenas uma pessoa veio 
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contra mim, nem apenas uma nação veio contra mim, e nem somente este mundo veio contra mim. 
No curso de meu ministério, todo o mundo espiritual veio contra mim, e em um ponto, até mesmo 
Deus veio contra mim e disse, "eu não conheço você."  

Até mesmo Deus me testou, mas eu resisti até o fim, sobrevivendo até mesmo ao teste de Deus. 
Então Deus se rendeu e disse, "Este é meu filho a quem eu posso deixar meu reino." Deus e eu 
fizemos uma aliança. Deus disse, "Você é o filho que tenho buscado, aquele que pode iniciar minha 
história eterna. Agora você está aqui." E eu disse, "Eu tenho procurado pelo Senhor, e finalmente eu 
posso saber que o Senhor é meu Pai no céu, e eu sou Seu próprio filho." Nossa aliança como pai e 
filho foi feita.  

Deus não dá facilmente o título "Filho de Deus." Primeiramente, essa pessoa deve se tornar o 
vitorioso sobre toda a história humana. Ele deve estar em uma posição de pagar todos os débitos da 
história. Ele é um indivíduo raro. Deus precisou de vários milhares de anos para encontrar esse 
homem, e finalmente Ele o encontrou. Eu não tenho nada para me orgulhar, exceto que eu sei que 
Deus é meu pai, e que eu sou Seu filho. Eu tenho orgulho de estar intitulado para receber todo o 
amor de Deus, e que eu devo me tornar um canal desse amor. Finalmente, eu posso me orgulhar de 
estar intitulado para herdar o reino de Deus.  

Os grandes desejos humanos que Adão e Eva estavam destinados a realizar no Jardim do Éden, era 
se tornar o filho e a filha de Deus, receber o amor de Deus, e herdar o reino inteiro de Deus. 
Entretanto, tudo isso foi perdido pela queda do homem. Entretanto, agora eu posso proclamar ao 
mundo, esses desejos originais do ser humano e o plano original de Deus foram alcançados pelo 
homem através da lei de indenização e do processo de restauração, e alcançar as três bênçãos é 
agora possível.  

A vitória de 1976  

O restante do mundo veio, tentando nos bater, durante o importante ano de 1976. Em 1976, toda a 
história de Deus culminou nos dois maiores eventos: a turnê no Yankee Stadium e a turnê no 
Monumento de Washington. A atenção mundial em direção ao nosso movimento veio ao seu cume 
nesse ano. No ano de 1976 eu me tornei conhecido para o mundo. Os eventos que criamos, que 
Deus criou, no ano de 1976 não podem ser removidos da história da religião ou da história humana. 
Eu me estabeleci como um super relâmpago no ano de 1976. Em meu ministério público eu atraí a 
atenção do mundo; portanto, após a vitória no Monumento de Washington, eu declarei que meus 
discursos públicos haviam terminado. Quem venceu?  

Eu fui derrotado ou vitorioso? Aqueles que desejavam que falhássemos miseravelmente assistiram 
muito atentamente o resultado da turnê de Washington. Pelo próprio padrão deles, nossa realização 
foi um sucesso ou um fracasso? Nossos adversários poderiam pensar que fomos um fracasso, ou 
eles têm que admitir que fomos um completo sucesso?  

Eu quero que vocês saibam que a turnê do Monumento de Washington foi uma vitória decisiva que 
se tornou o ponto decisivo da história humana. Até então, eu era apenas uma pessoa para se bater 
várias vezes, e eu apenas perseverei. O restante do mundo veio ao meu redor, tentando me golpear. 
Estou certo de que, sem conhecer esta fórmula da história providencial de Deus, até mesmo muitos 
membros da Igreja de Unificação pensam, "eu não acho que Deus está trabalhando com o 
Reverendo Moon. Se Ele estivesse, porque o Reverendo Moon é tão perseguido e tão solitário? 
Porque ele deve passar através de tanto sofrimento e tanto trabalho difícil?" Realmente, muitos 
membros da Igreja de Unificação fazem essa pergunta.  

Pensem sobre isto. Mesmo se Deus estiver realmente furioso com um governo ou uma nação, quase 
explodindo em ira, Ele poderia esmagá-lo após enviar Seu filho para salvá-lo? A América pensa ser 
um grande país, mas o filho de Deus é muito maior do que a América. Algumas vezes, os membros 
da Igreja de Unificação estão quase que desesperadamente orando, "Deus, por favor, lance um 
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pouco de sua ira sobre nossos oponentes." Mas eu não oro dessa maneira. Essa nunca será a minha 
oração.  

Deus não pode fazer isso. Deus não pode derrubar um oponente de Seu próprio filho, porque isso 
derrotará Seu propósito. Ao invés, Deus está permitindo que o resto do mundo venha contra mim, 
me odiando dessa maneira. Fazendo isso, eles estão apenas desistindo de suas próprias bênçãos em 
meu favor. Suas ações de me odiarem criam uma base para as bênçãos virem para mim. Esse é o 
modo como Deus colhe as bênçãos nos Últimos Dias. Deus colherá estas bênçãos para uma 
ideologia centrada em Deus.  

Algumas pessoas podem dizer, "Reverendo Moon, Agora eu posso entender o Princípio de Deus. 
Mas porque você deixa os membros da Igreja de Unificação sofrerem? Você é o relâmpago, por 
isso você deve ser atacado, tomar todas as dificuldades e vencê-las, mas deixe o restante dos 
membros seguirem facilmente." Mas eu quero que vocês sejam uma base para dar nossas bênçãos 
para o restante do mundo. Eu quero que vocês recebam parte das bênçãos recebendo um pouco de 
ataque.  

Este é o motivo pelo qual eu os deixo sofrer. Se você segue através de semelhantes dificuldades, 
então você pode ser reconhecido junto comigo, e as bênçãos que eu recebo também se tornarão suas. 
Essa é a única forma que você pode recebê-las. Então, você pode distribuir estas bênçãos para o 
mundo. Se as pessoas se recusam em receber as bênçãos que você distribui, então, elas se tornarão 
suas. Deus dirá, "Siga em frente e guarde-as." Assim, não há como você perdê-las. Por isso, vocês 
gostariam de receber alguma perseguição?  

Por muito tempo, nós continuamente temos sido atacados e nunca nos viramos para olhar para 
nossos agressores. Mas agora chegou o momento para nós voltarmos e encararmos eles. Por quê? O 
tempo chegou para um tipo diferente de confrontação; agora devemos disseminar a bênção. A 
menos que a Igreja de Unificação seja atacada pelo mundo inteiro de uma vez, e a menos que 
ultrapassemos esta colina, não podemos ser liberados.  

Eu quero que vocês saibam que este nível de realização não foi alcançado por ações ao acaso ou por 
algum capricho. Eu tenho seguido através do preciso momento de Deus, a partir do nível individual 
para o nível familiar, nível de sociedade, nível nacional e nível mundial. Como vocês sabem, se 
Adão e Eva não tivessem caído, eles teriam sido modelos ou símbolos de perfeição para todos os 
níveis, mas por causa da queda deles, o modelo que Deus criou não foi estabelecido aqui na terra. 
Ninguém jamais viu esse modelo.  

Eu paguei os débitos  

Quando você lê a história do Velho Testamento na Bíblia, esta é realmente a história da falha 
humana. Não há muitas histórias vitoriosas no Velho Testamento. Não há muita indenização paga 
por todas as três maiores idades: a idade do Velho Testamento, a idade do Novo Testamento e a 
idade do Completo Testamento. Eu tive que pagar todos os débitos do passado, e então expandir 
essa história vertical para o nível de vitória horizontal. A menos que isto seja feito, não pode haver 
nenhum dia de proclamação vitoriosa.  

Por muito tempo, todo o mundo espiritual tem estado dividido porque não havia unidade, e 
nenhuma indenização providencial havia sido paga aqui na terra. Há uma realidade no mundo 
espiritual para o judaísmo, outra realidade para o cristianismo, outra realidade para o budismo, e 
assim por diante.  Todas elas têm diferentes realidades para si mesmas, por isso não há unidade no 
mundo espiritual.  

Se não tivesse ocorrido a queda, o cristianismo nunca teria existido, nem confucionismo, e nem 
budismo. Haveria apenas o Adamismo, a partir de Adão. Iniciando a partir de Adão e Eva como os 
verdadeiros pais, todos estariam juntos como seus galhos. Mas os verdadeiros pais nunca 
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emergiram, por causa da queda. Portanto, toda a divisão foi inevitável. Até que os Verdadeiros Pais 
emergissem para fazer um novo início, nenhuma unidade poderia ser vista no mundo espiritual.  

Deus esteve trabalhando por muitos milhares de anos para criar esta única base onde Ele pode 
instalar os verdadeiros pais. Iniciando a partir das antigas tribos, e continuando através da história 
nacional de Israel, e então expandindo o cristianismo para uma religião em âmbito mundial, Deus 
criou uma base onde esta nova providência poderia ocorrer.  

Por toda a história, o caminho da providência seguiu um padrão através de todos os níveis, passando 
pela família, a sociedade, a nação e o mundo. Por exemplo, Jacó reflete o padrão para a família, mas 
a bênção de Jacó não veio facilmente. Ele foi para a terra de Harã e sofreu dificuldades por 21 anos. 
Finalmente ele recebeu a bênção após retornar para Canaã. Olhem para Israel. O povo escolhido foi 
para o Egito onde sofreram uma indizível tragédia e posteriormente seguiram o êxodo conduzido 
por Moisés. Assim, Jacó foi vitorioso no nível familiar e Moisés foi vitorioso no nível tribal e 
nacional. Então olhem quanto o cristianismo tem sofrido, seguindo para o Egito na forma do 
Império Romano para sofrer por 400 anos. Somente após esse sofrimento, poderia vir a liberação do 
cristianismo.  

O objetivo de Jesus  

Após e êxodo, os israelitas foram capazes de criar seu próprio reino, o reino de Israel. Se Jesus 
Cristo não tivesse sido crucificado, ele teria unido todo o território árabe com Israel, criando um 
Reino Unido de Deus em seu próprio tempo. Jesus teria cumprido o ideal de Deus de rei dos reis, 
não apenas simbolicamente, mas também em um nível físico.  

O plano de Deus era que Jesus unificasse a nação de Israel e absorvesse o território árabe, e então 
esse poder teria absorvido a Índia e a China. Então, embora o Império Romano fosse muito forte no 
continente europeu, ele teria facilmente sido absorvido pelo grande reino de Jesus para criar um 
Reino unificado de Deus. Nesse tempo, o Reino literal de Deus na terra estava destinado a ser 
erigido. Se Jesus não tivesse sido crucificado, ao invés de seguir para o ocidente e cruzar o 
Atlântico para a América, o cristianismo teria seguido outro caminho para a Índia, a China, e o 
oriente, e então sobre o mundo ocidental. Entretanto, por causa da crucifixão, o cristianismo fez 
uma volta de 180 graus e se moveu em direção de Roma, da Inglaterra, da América, e então voltou 
para o oriente.  

Hoje, a América é o modelo de nação cristã; ela é o fruto da cultura cristã de todo o mundo cristão. 
Hoje, a América está na posição do segundo Israel. O primeiro Israel era os judeus de 2.000 anos 
atrás. O segundo Israel aqui na América é uma assembléia cosmopolita de todas as pessoas do 
mundo, todas as raças juntas, unidas em uma única nação. Entretanto, embora todos estejam 
simbolicamente reunidos na América, a completa unidade espiritual e física nunca foi vista aqui; o 
amor de Deus ainda não está balanceado. O movimento de Unificação se tornará o espírito da 
América e unirá o coração da América. Devemos unir os corações de todas as pessoas e de todas as 
raças. Queremos derreter seus corações juntos em unidade e harmonia. De acordo com o Princípio, 
a fim de indenizar o passado, devemos primeiramente criar o ambiente. Hoje, a América é o 
ambiente para a nova providência.  

O Messias não poderia vir novamente para Israel. Isto é óbvio porque é o Princípio de Deus que Ele 
não pode utilizar o mesmo povo ou o mesmo território duas vezes. Deus sempre escolhe um novo 
campeão. A nova missão messiânica se desdobrará na Ásia porque os asiáticos são internos, como a 
"mente" do universo. Deus escolherá um povo unido e homogêneo – uma raça singular que tem 
uma profunda história religiosa e capacidade religiosa. Essa única nação será escolhida a partir da 
Ásia.  

Há um paralelo que pode ser visto entre o mundo ocidental e o mundo oriental. Por exemplo, na 
providência do cristianismo na Europa, a Grã-Bretanha estava na posição equivalente atualmente ao 
Japão no oriente, e a Itália estava na posição equivalente atualmente à Coréia. Uma península é o 
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ambiente ideal porque serve como uma ponte entre as ilhas e o continente. Novos movimentos 
culturais florescem nas penínsulas. As culturas Helênica e Romana se desenvolveram nas 
penínsulas grega e itálica. A península é onde as culturas continental e insular podem se fundir e se 
entrosar para se tornarem uma cultura unificada. Nos Últimos Dias, a cultura ocidental e a cultura 
oriental se fundirão e criarão uma cultura unificada na península coreana.  

Historicamente, as penínsulas têm sempre desempenhado papéis críticos. O Vietnã é uma península 
onde duas culturas colidiram e uma guerra foi travada. Antes da Segunda Guerra Mundial, a Coréia 
havia sido anexada por outra nação e perdeu sua soberania, mas após a guerra, veio sua liberação. 
Agora a Coréia é uma nação na Ásia que a América não deve abandonar. A América desistiu de 
muitas outras na Ásia, como o Vietnã por exemplo, e agora há muita conversa sobre a nova 
administração retirar as forças armadas da Coréia. Isto não traria sorte para a América. Por razões 
providenciais, a América deve manter sua posição na Coréia. Grande bênção está vindo por causa 
desta ligação entre os Estados Unidos e a Coréia. Se esta ligação é rompida, a América será 
profundamente abalada.  

Durante a Segunda Guerra Mundial, as forças contrárias a Deus do Japão e da Itália foram 
destruídas pelas Forças Aliadas. Essa vitória foi um presente de Deus para a América. A América 
assumiu o papel como o servo de Deus, retendo a custódia sobre todas as propriedades de Deus. Era 
a vontade de Deus que a América guiasse todas as terras no mundo que estão do lado de Deus. A 
América não deve abandoná-las, particularmente para o comunismo. Essa certamente não é a 
vontade de Deus.  

A Organização das Nações Unidas foi invadida  

O estabelecimento das Nações Unidas, um símbolo de governo mundial, estava dentro da vontade 
de Deus. Entretanto, Deus queria que a América tomasse a iniciativa na liderança mundial e criasse 
uma Organização das Nações Unidas sem a interferência das forças contrárias a Deus do 
comunismo. Após a Segunda Guerra Mundial, a América continuamente recuou da 
responsabilidade mundial. Além disso, permitindo que o comunismo viesse para as Nações Unidas, 
a América agora forneceu tolamente um fórum para a propaganda comunista. As Nações Unidas é 
agora uma ferramenta para os comunistas.  

Centenas de milhares de jovens americanos derramaram seu sangue durante a Segunda Guerra 
Mundial. Através deles, Deus pagou um alto preço. Nunca poderemos calcular o valor desse sangue, 
e contudo, a América entregou isso nas mãos do inimigo. A América, como uma nação, falhou aos 
olhos de Deus, a América desprezou o presente de Deus e então o deu para Satanás. Isso pode ser 
perdoado? Satanás, que está recebendo todas as belas colheitas de Deus, ainda não está satisfeito. 
Seu povo está vindo ao coração das Nações Unidas para asfixiar os Estados Unidos até a morte.  

Após a Segunda Guerra Mundial, a América começou um declínio drástico. Houve uma retração na 
área política, e há grandes problemas na área econômica. Além disso, o declínio espiritual e moral 
estão ocorrendo. Por 2.000 anos, o cristianismo esteve evangelizando prosperamente por todo o 
mundo. Mas durante várias décadas, a cultura cristã, particularmente neste país da América, está 
verdadeiramente se esmigalhando. O declínio está acontecendo rapidamente; 2.000 anos de tradição 
e herança têm sido esmigalhados nos últimos 20 anos. Porque isso? A América falhou como uma 
nação cristã modelo.  

Na década de 1960, o trágico plano do secretário-geral das Nações Unidas, Dag Hammarskjold, e o 
assassinato do jovem Presidente Kennedy foram sinais escuros para o mundo livre. Desde então, a 
América tem estado declinando e retraindo. A administração Nixon era profundamente corrupta 
quando irrompeu a situação Watergate. A administração mudou, mas esta tendência continuou. Aos 
olhos de Deus, alguém deve avançar para reverter a tendência. Devemos esperar e ver o que 
acontecerá.  
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Eu sou um líder religioso. Eu falei durante os assuntos do Watergate porque eu queria mudar essa 
crise nacional e unir a consciência nacional da América em um espírito cristão. Eu sabia que esta 
crise do Watergate traria vantagem apenas para os comunistas. Quando a América estava paralisada 
pela situação Watergate, os estudantes comunistas estavam inundando os campus. Por exemplo, em 
uma Universidade de Columbia, em plena luz do dia, panfletos e livretos de propaganda comunista 
estavam sendo distribuídos.  

Os comunistas participaram intensamente na campanha presidencial americana. Eles estavam 
tentando influenciar as eleições, para empurrar alguém que avançaria sua causa. Aqui em Nova 
York, em frente de nosso próprio Centro Mundial de Missões, houve uma manifestação da esquerda 
por Carter. Os esquerdistas estão interessados em Carter como um homem? De modo algum. A 
administração Carter deve estar muito, muito cautelosa e alerta, porque há um grupo de pessoas 
antiamericanas que olha para a situação e empurra para ele, pensando que ele pode trabalhar para a 
vantagem deles.  

Direitos Humanos  

Na presente administração, os direitos humanos é um assunto muito importante. Isto é muito bom, 
mas como a administração estará lidando com os violadores dos direitos humanos? Na Coréia do 
Norte, cerca de três milhões de pessoas foram exterminadas pelo regime comunista de Kim Il Sung. 
Na China sob o regime de Mao, mais de 150 milhões de vidas foram tomadas. Durante a Revolução 
Bolshevik e o regime comunista que se seguiu na União Soviética, mais de 70 milhões de pessoas 
foram exterminadas. O Jornal “New York Times” relatou que no Vietnã, cerca de 600.000 pessoas 
já haviam sido exterminadas. Por isso, quem realmente está violando os direitos humanos? Os 
comunistas não apenas violam os direitos humanos, eles violam as vidas humanas!  

O Congresso está falando sobre a corrupção coreana e a situação intrigante; mas pensem sobre isto: 
O que a Coréia está fazendo é provavelmente nada comparado ao que as nações gigantes do mundo 
estão fazendo, tentando influenciar o Congresso americano. Até mesmo nações amistosas foram 
envolvidas na pressão, como Israel, Inglaterra, Alemanha e Japão.  

O problema da KCIA aqui na América é entendido como algo extraordinário. Todos pensam que 
toda a cidade de Nova York está inundada por agentes da KCIA, mas o governo coreano 
provavelmente despachou apenas 10 ou 12 pessoas. Por outro lado, a União Soviética tem mais de 
1.000 agentes da KGB conhecidos na América para manter suas operações. E isso é apenas para 
manter suas operações fanáticas e centrais. Por trás deles estão milhares de estudantes e professores 
e diferentes organizações para se infiltrarem em cada faceta da vida americana.  

Se alguém quer falar sobre direitos humanos, então ele deve se tornar um forte anticomunista, 
porque nada na história tem violado os direitos humanos, mais do que o comunismo. Entre os 
comunistas, a expressão "direitos humanos" não tem nenhum significado porque os comunistas 
negam até mesmo o direito à vida. Para eles, a vida humana é mais insignificante do que a vida de 
um inseto.  

Os direitos humanos são importantes; devemos preservar os direitos humanos. Entretanto, o direito 
à vida é até mesmo mais importante. Devemos assegurar à vida para todas as pessoas sob o regime 
comunista. Este é o motivo pelo qual estou falando tão inflexível contra o comunismo, e declarando 
o comunismo como o inimigo de Deus e da humanidade. Eu não me moverei nem mesmo um 
centímetro dessa posição.  

Os comunistas sabem muito bem que eu sou seu arquiinimigo, e eles estão tentando nos destruir. 
Podemos até mesmo encontrar igrejas e pessoas do governo colaborando com os comunistas contra 
nós. Esta é uma triste situação. Jornais tentam pintar um quadro escuro: "O Reverendo Moon é um 
agente da KCIA." É incrível, apenas tolice. Minha vida não é tão pequena ou inconseqüente para eu 
agir como um agente da KCIA. Meus olhos e objetivos não são apenas pela Coréia. A América é 
minha meta; o mundo é meu objetivo e alvo.  
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Nenhum presidente falou como eu no Yankee Stadium, dizendo que esta nação está queimando e 
precisa de um bombeiro vindo de fora, que esta nação está moralmente doente e necessita de um 
médico vindo de fora. Eu vim como um bombeiro para esta nação, como um médico para esta 
nação. No Monumento de Washington eu disse, "Deixem os jovens virem até mim. Eu reconstruirei 
a juventude americana para que eles possam sair confiantemente para liberar o mundo." Nenhum 
líder religioso ou líder político na história da América falou assim. Eu fiz isso porque tinha razão 
para dizer tais coisas.  

A América não entende 

Realmente, eu sou profundamente maltratado pela América. Os americanos não me conhecem. Mas 
algum dia eles compreenderão que eu sou o mais notável e mais precioso “VIP” que já veio para 
esta nação. Vocês devem saber que são as pessoas que devem lutar por este motivo. Ninguém pode 
arrancar sua lealdade e convicção em Deus e em Seu Reino para fora de seu cérebro. Ninguém pode 
arrancar esta ideologia de você. Nenhuma bomba atômica, nenhum poder militar, nenhuma arma 
pode fazer isso. Agora vocês estão se tornando indivíduos invencíveis.  

Eu não estou aqui para agradar o governo ou os políticos; eu sou um profeta, um mensageiro de 
Deus. Se eu tenho algo para dizer, eu o direi e pronto. Eu sei muito bem que certas pessoas do 
governo estarão irritadas com minhas observações, porque elas não gostam de ouvir estas coisas. 
Entretanto, eu devo falar a verdade; ninguém pode me parar de falar a verdade. Não podemos 
confiar em ninguém. Podemos apenas confiar em nós mesmos, porque temos a missão ordenada por 
Deus. Não estamos aqui por nós mesmos; devemos influenciar o poder da nação porque essa é a 
vontade de Deus. Há muito tempo atrás, eu comprometi minha vida para esta missão. E não importa 
se há perigo ao meu redor; eu já desisti de minha vida.  

A Coréia e a América não devem quebrar seu elo. Uma vez que a ligação é quebrada, tragédia virá. 
A partir da tendência corrente da história, Deus sabe muito bem o que ocorrerá agora; que o 
liberalismo é excessivo e a infiltração comunista está tão difundida. A situação é muito escura. Esse 
é o motivo pelo qual Deus me enviou para a América como Seu agente. Deus me pediu para 
sustentar a América, para manter a América ligada com a Ásia, para restaurar Sua bênção para todo 
o mundo cristão, e então liberar os comunistas. Essa é a ordem de Deus.  

Quando eu declarei que iria para Moscou, eu quis dizer exatamente isso. Quando eles me ouvem 
dizer, "Moscou é nosso objetivo" os comunistas rirão, "Como você pode?" Tudo bem, eles podem 
rir. Vinte anos atrás na Coréia, em uma sala pequena o suficiente para duas ou três pessoas, com um 
telhado com goteiras, eu falei sobre a unificação do mundo. Eu predisse meu ministério mundial e o 
envio de missionários para 120 países, e eu predisse esta cruzada na América. Vinte anos atrás 
nessa pequena sala, todos pensaram que essas eram idéias loucas.  

Hoje, comparado com o tamanho do poder dos comunistas, o Hotel New Yorker é como aquele 
pequeno cubículo de 20 anos atrás. Temos apenas um punhado de pessoas, contudo estamos falando 
sobre a liberação dos comunistas; estamos falando sobre Moscou. Estou seguro que muitas pessoas 
riem. Eu sei uma coisa: No mundo comunista, os filhos dos líderes comunistas estão no lado de 
Deus. A próxima geração na União Soviética estará do meu lado.  

O mundo espiritual cuidará deles. O mundo espiritual se manifestará e mostrará a verdade para 
esses filhos.  Esses filhos lutarão contra seus próprios pais; essa é a estratégia de Deus. Deus já 
iniciou esta operação. Mesmo aqui na América, a revelação espiritual está descendo para a liderança 
desta nação, até mesmo para os membros do Congresso. Por trás das cenas, fenômenos espirituais 
verdadeiramente surpreendentes estão se desdobrando. A ofensiva espiritual celeste começou.  

O que tenho estado fazendo nestas últimas décadas? O que tenho feito como um homem na história, 
representando toda a humanidade, é declarar realmente a vitória em nome de Deus. Diante do céu e 
da terra eu estou agora colocado verdadeiramente como um vitorioso em nome de Deus. Ninguém 
assim existiu por toda a história.  
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Eu tive que sofrer mais  

Eu tive que sofrer, mas conheço o Princípio. De acordo com esse Princípio, eu tenho que sofrer 
mais do que qualquer outro indivíduo aqui na terra. Através de milhares de anos da história, os 
homens estiveram cometendo inúmeros, impossíveis e imundos pecados. A fim de liberar as 
pessoas do mundo da história de pecados, eu tive que descer para o mais profundo do mundo 
pecaminoso. Portanto, eu tive que seguir por cada ocupação decente que um homem possivelmente 
pode ter. Há somente uma coisa que eu não experimentei, que é a vida militar – porque eu não 
queria atirar em ninguém.  

À exceção de matar uma pessoa, eu experimentei todas as situações na vida humana. Uma vez eu 
fui como um mendigo e dormi na rua. Eu sei o que um mendigo sente em uma noite fria de inverno, 
dormindo ao relento. Eu fui um operário, um fazendeiro, um trabalhador das docas, um esportista, 
um homem da montanha. Eu fui um mineiro escavando carvão. Não há nada sob o sol que um 
homem centrado em Deus possa fazer, que eu não tenha provado. Por quê? Porque eu queria 
derramar uma fina linha de vida em cada lugar onde esses pecadores pudessem estar, em todos os 
caminhos da vida humana, para que eles pudessem ter uma corda para escalar e alcançar Deus.  

Eu fui através de dificuldades não apenas por causa do povo coreano. Sendo que eu vim para a 
América, eu devo encarar muitas dificuldades por causa dos ocidentais. As pessoas brancas, as 
pessoas amarelas e as pessoas negras, todas juntas, tem tentado se separar de mim. O movimento 
americano traz dinheiro para mim, ou eu trago dinheiro para o movimento? Eu sou um pai, e até 
mesmo mais do que os pais no mundo secular, eu me preocupo com dinheiro para vocês. Uma 
pequena nação como a Coréia, sempre esteve tentando obter um pouco mais de auxílio militar e 
econômico dos Estados Unidos, tentando espremer mais um pouco dinheiro. Mas eu sou o oposto. 
A partir da Coréia, eu vim para este país, colocando tudo o que eu tenho, meu zelo, coração e alma, 
na América. Assim, não importa o que o povo americano diga, minha consciência está limpa.  

Eu quero estabelecer a condição de que como um pai, eu verdadeiramente dê tudo para todos os 
filhos do mundo. Eu quero comprar casas para eles, para os americanos, para os sul-americanos, os 
africanos e os europeus. Eu quero ser um pai para todas as raças de todas as terras no mundo . Eu 
obterei esse dinheiro; eu não dependo de sua economia. Eu quero que vocês cuidem de si mesmos e 
de suas missões. E enquanto isso, eu trarei do céu as bênçãos, e partilharei delas com todos vocês. 
Por exemplo, nosso Centro Mundial de Missões não foi comprado com o dinheiro de suas 
restaurações materiais. De jeito algum.  

O Edifício Tiffany e a sede da Rua 43, nenhum destes grandes investimentos reais vieram dos 
recursos americanos. A igreja americana está sempre no vermelho e eu devo subsidiar vocês. Vocês 
não sabem disso, ou sabem? Os jornais não dizem que eu estou trazendo meus recursos para ajudar 
a América. Eles conhecem isto, mas não escrevem sobre isto.  

Eu experimentei todas as coisas  

Eu quero me tornar um homem único. Eu experimentarei e realizarei tudo que um homem está 
destinado a fazer. Verdadeiramente, eu tenho feito tudo que um homem pode fazer, sem limitação. 
Minha aparência é agradável para vocês? Normalmente os homens têm quadris pequenos, mas ao 
invés, eu sou bastante pesado nessa região. É porque eu tenho intestinos e força.  

Nos tempos da escola secundária, eu fui um campeão de luta coreana. Agora eu sou como uma 
rocha e ninguém pode me derrotar. Eu posso falar com certeza, e eu posso ser muito artístico em 
caligrafia; eu posso completar um volume inteiro de literatura em uma noite. Quando eu estava 
ensinando na escola dominical, eu era muito popular entre as crianças, e todos até ficavam loucos 
por minhas narrativas centradas em Deus. Eles ficavam fascinados e eu poderia seguir contando por 
horas. Eu também posso expressar muito através de minha face.  
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No mundo da literatura, eu posso captar os conceitos das grandes obras-primas dos grandes 
escritores. Na prisão comunista na Coréia do Norte, todos eram meus amigos, como meus 
seguidores de certa forma. Todos gostavam de mim porque eu entendia as pessoas e preenchia suas 
necessidades. Quando estávamos juntos, eles esqueciam suas fadigas, seus sofrimentos, e suas 
angustias como se a primavera tivesse chegado. Quando eu vou para uma região de agricultura, eu 
sou um grande amigo dos fazendeiros. Porque eu falo a sua linguagem, eu instantaneamente me 
torno o mestre da fazenda, e todos dizem, "Porque você não entra e fica para a ceia?"  

A história sempre tem um fluxo central, como o curso principal de um rio, mas em nossa história, o 
lado do fluxo estava totalmente bloqueado. Agora estou limpando esse caminho bloqueado para que 
a água da vida possa fluir. Eu sou aquele que está trazendo de volta à vida todos os afluentes da 
história humana.  

Eu tenho a convicção e a determinação que posso fazer qualquer coisa que o homem pode fazer. 
Como um líder religioso, eu estabeleci meu critério o mais elevado possível. Os grandes líderes 
espirituais da história alcançaram certo nível, mas também houve muitas grandes falhas. Eu queria 
seguir da maneira mais elevada possível e restaurar todas as falhas dos homens. Eu fiz isso.  

No mundo espiritual não havia livre circulação. Todos estavam bloqueados em compartimentos. Eu 
queria fazer com que todos os rios fluíssem a partir do mundo espiritual para o mundo físico e a 
partir do mundo físico para o mundo espiritual. Agora todas as barreiras estão quebradas e tudo 
pode fluir, como a circulação no corpo humano.  

Por toda a história, houve afluentes para o nível familiar, o nível tribal, o nível nacional e o nível 
mundial. Eu iniciei a partir do topo e segui através dos bloqueios entre eles para que a água pudesse 
fluir. Por muito tempo, cada religião tem seguido seu próprio fluxo. Os judeus dizem, "Apenas o 
judaísmo é importante." Os cristãos dizem, "Apenas o cristianismo pode ir até o Pai; todos os 
demais estão destinados ao inferno." Pessoas religiosas são tão arrogantes porque elas não sabem 
como ligar-se com as outras. Mas alguém tem que abrir a conexão dos fluxos para que a água de 
vida possa fluir de um fluxo para outro.  

A fim de unificar todas as religiões do mundo, uma pessoa deve conhecer a essência de cada 
religião; Judaísmo, cristianismo, budismo e assim por diante. Quando a unidade é feita no mundo 
espiritual e todos os rios fluem juntos, essa unidade pode se trazida para ser copiada aqui na terra. 
Isso é tudo o que é meu ministério. Aqui na terra, eu copiarei o trabalho que já fiz no mundo 
espiritual. Então o mundo espiritual e o mundo físico podem se tornar unidos. 

Unindo os mundos espiritual e físico  

Por muito tempo, o mundo espiritual e o mundo físico estiveram separados, e por causa desta 
separação, nossas mentes e corpos também estiveram desunidos. A menos que unamos o mundo 
espiritual e o mundo físico, não há como nossas mentes e corpos serem unidos. Durante o período 
de estabelecer a unidade, houve tribulações e dificuldades em cada nível: individual, familiar, tribal, 
nacional e mundial. Isto é o que eu já resisti, mesmo quando estava continuamente empurrando a 
mim mesmo em frente. Talvez apenas ouvindo isto, vocês pensem que seja fácil.  Falar é fácil, mas 
pensem sobre isso como uma tarefa impossível para uma vida inteira.  

A fim de se tornar vitorioso com um indivíduo, você deve ser capaz de resistir tendo o peso do 
mundo inteiro sobre seus ombros. Então o fardo do mundo físico inteiro também virá sobre seus 
ombros. Para se tornar um indivíduo vitorioso, primeiramente você deve ser capaz de se sustentar. 
Então você deve expandir sua própria força e domínio além do nível familiar.  

Como um indivíduo, Jesus Cristo resistiu ao peso do mundo espiritual e superou todas as tentações, 
contudo ele não pôde totalmente se mover para o nível familiar. Ele foi impedido de organizar sua 
própria família para suportar o peso do mundo. Quando eu organizei a família de Deus, iniciando 
com a Bênção dos 36 Casais em 1961, houve tremenda comoção e perseguição externa. Não 
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pudemos ter uma cerimônia serena e pacífica. Era uma emergência, por isso eu dividi os noivos e 
noivas em três diferentes times e tivemos uma cerimônia bem na madrugada, uma rápida cerimônia 
no meio do dia, e outra cerimônia à noite.  

Seus pais vieram para dizer, "Quem irá casar minha filha? Quem irá casar meu filho? Não, você não 
pode fazer isso! Me dê meu filho; me dê minha filha!" O protesto foi extraordinário. Mas aos olhos 
de Deus, os Verdadeiros Pais são os únicos pais que têm o poder de recriar os filhos decaídos como 
os filhos de Deus e para fazer matrimônios celestes para criar lares celestes. Pais físicos não têm 
essa autoridade a partir de Deus.  

Mesmo no dia da Bênção dos 36 Casais, não apenas os pais, mas também o governo, queria 
investigar nossa igreja. A fim de não desencorajar os membros, eu tive que seguir secretamente para 
a delegacia de polícia para dar depoimento no mesmo dia que eu iria abençoar os casais.  

Realmente, o mundo inteiro estava tão satânico que quando eu vim para a terra, não havia nem 
mesmo um minúsculo sinal sobre o qual eu pudesse estar de pé. Eu tive que repelir os ambientes 
para abrir espaço, pouco a pouco. Cada batalha é um risco e uma aventura. A família de Deus está 
sendo organizada, iniciando com a instalação dos Verdadeiros Pais em 1960. A primeira Bênção da 
família de Deus foi dada para os 36 Casais, que representam toda a história providencial e que se 
tornarão os antepassados da humanidade. Os 72 Casais Abençoados representavam os 36 Caims e 
os 36 Abels em nível familiar.  

Sendo que Jesus Cristo teve 12 apóstolos que estavam destinados a iniciarem 12 tribos, os 120 
Casais Abençoados representavam as 12 tribos com 10 casais cada uma, fazendo o fundamento 
mundial para a família mundial de Deus. Na base dessa vitória, eu tive o direito de estabelecer 
campos sagrados por todo o mundo, reivindicando assim a terra de Deus.  

A seguir, a Bênção dos 430 Casais representou todo o povo coreano como a nação escolhida 
acreditando ela em Deus ou não, fixando assim a condição para todos serem restaurados. A Coréia 
tem uma história de mais de 4.300 anos. Portanto, estes 430 casais vieram da história da Coréia, 
mas seu número é também equivalente aos 430 anos que os israelitas sofreram no Egito. O êxodo 
dos israelitas começou após 430 anos do exílio no Egito; da mesma maneira que eles deixaram o 
Egito, começamos a jornada para Canaã, o símbolo do Reino de Deus.  

Sendo que a jornada para Canaã, o Reino de Deus, havia começado, Deus teve que ligar a 
providência inteira ao nível mundial. Assim eu reuni 43 casais a partir dos líderes mundiais. Os 43 
Casais Abençoados eram a contraparte simbólica em nível mundial da Bênção dos 430 casais 
coreanos. Através dos 430 casais, todo o povo coreano teve a salvação condicional no sentido de 
que eles podem vir a compreender a verdade. Da mesma forma, através destes 430 casais que foram 
escolhidos a partir de todo o mundo, todas as nacionalidades e raças do mundo tiveram uma chance 
de serem salvos. A Bênção seguinte é comumente conhecida como o triplo sete ou 777 Casais 
Abençoados. Isto representa enrolar um fio de seda ao redor do gênero humano em uma base 
mundial, fazendo possível a Bênção para todo o mundo. O primeiro destes verdadeiros casamentos 
em massa em nível mundial veio com os 1.800 Casais Abençoados em 1975.  

Meu ministério mundial  

Após estas Bênçãos, eu iniciei meu ministério mundial, minha vida púbica. Eu vim para a América 
em 1972, e por três anos e meio eu atravessei o mundo ocidental, declarando a mensagem de Deus, 
Esse curso culminou no Madison Square Garden e a enorme turnê nas oitenta cidades que foi 
concluído com sucesso em Los Angeles.  

Durante este período da turnê do Dia da Esperança, eu recebi várias centenas de proclamações, 
cidadanias honorárias e cartas de apreciação dos prefeitos das cidades, dos governadores, e pessoas 
proeminentes do mundo. Eu acho que nenhum indivíduo na América recebeu tantas proclamações 
em elogio por seu trabalho.  
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Porque a América inicialmente me recepcionou, a perseguição que recebi na Coréia pôde ser 
restaurada. A Coréia me perseguiu, mas quando eu fui para o mundo, o mundo me aceitou, pelo 
menos inicialmente. Portanto, eu pude retornar para a Coréia como um vitorioso. Nesse tempo eu 
trouxe um presente para a Coréia – não um presente material ou um presente de dinheiro – mas o 
mais precioso presente possível do mundo ocidental: jovens ocidentais, membros da Cruzada 
Internacional por Um Só Mundo. (IOWC).  

Eu estabeleci o fundamento vitorioso na América, no mundo ocidental. Então, ao trazer o fruto real 
da vitória, eu retornei para a Coréia com jovens do mundo ocidental como representantes do mundo 
cristão. Espiritualmente, o fundamento vitorioso foi estabelecido, e sobre esse fundamento eu 
retornei para minha terra natal. Por quê? Jesus Cristo foi crucificado 2.000 anos atrás devido à 
opressão e perseguição da nação e do governo daquele tempo. Juntos, os líderes nacionais de Israel 
e o governo Romano crucificaram Jesus. A fim de liberar essa tristeza, essa indenização, eu tive que 
retornar para a Coréia, desta vez com glória.  

Dois mil anos atrás, o judaísmo estava na mesma posição do cristianismo de hoje, e o movimento 
de Jesus estava na mesma posição atual da Igreja de Unificação. Eu criei o mesmo padrão de 
circunstâncias em nosso tempo. Neste ambiente, a América estava na posição do Império Romano. 
A América me deu o sucesso inicial e me recepcionou como alguém portador da verdade do 
cristianismo. Quando eu voltei para a Coréia com centenas de jovens, o governo coreano, na 
posição de Israel, me recebeu bem ao invés de se opor a mim. Indenização e restituição foram pagas.  
Dois mil anos atrás o judaísmo se uniu com o governo para ir contra Jesus. Mas neste tempo o 
governo se colocou do lado da Igreja de Unificação, quase empurrando as igrejas estabelecidas para 
o lado.  

Na Coréia havia um confronto físico entre a Igreja de Unificação e as igrejas cristãs. Começando a 
partir de Pusan, eu iniciei uma cruzada em todas as maiores cidades. Foi a primeira vez que eu falei 
publicamente para o povo coreano. Em Pusan, Taegu, Taejun, Seul e em cada cidade havia um 
confronto. O IOWC funciona muito bem. As pessoas vinham como nuvens. Não havia nem mesmo 
como todas as pessoas entrarem, e assim muitas milhares de pessoas sempre ficavam do lado de 
fora me ouvindo.  

Sobre o fundamento da vitória espiritual no mundo ocidental, eu pude obter vitória física na Coréia, 
a qual culminou em 7 de junho na Turnê pela Liberdade Coreana. Havia 1,2 milhões de pessoas 
reunidas, como também representantes de 60 nações de todo o mundo. O governo nem mesmo 
poderia sonhar em criar este tipo de turnê. Esta foi uma vitória estabelecida em nível nacional.  

Ao invés de me crucificar, os coreanos vieram e elogiaram meu sucesso. Eles me exaltaram na 
maior turnê já realizada. Quando as 1,2 milhões de pessoas gritaram comigo, este foi um grito 
nacional. Os 60 representantes nacionais que vieram de todas as partes do mundo estavam ligados à 
vitória física nacional da Coréia ao voltar para suas próprias nações. Por causa disso, eu pude sair 
novamente da Coréia para uma nova cruzada.  

A vitória no Monumento de Washington  

Após a vitória espiritual no mundo ocidental, eu obtive a vitória física na Coréia. Sobre o 
fundamento destas vitórias espirituais e físicas, eu voltei para a América novamente para dar o 
empurrão final providencial no ano de 1976. Foi um ano histórico dramático, o mais extraordinário 
ano na história de Deus. A partir da vitória no Yankee Stadium, nos movemos diretamente para o 
Monumento de Washington no mesmo ano. A turnê do Monumento de Washington em 18 de 
setembro elevou a providência de Deus ao seu mais alto nível de vitória e realização.  

As campanhas do Monumento de Washington e do Yankee Stadium não foram realizadas em uma 
atmosfera de receptividade. Havia hostilidade. A imprensa estava hostil. Como eles sabiam quem eu 
era, e porque podiam pressentir o impacto, eles estavam tentando bloquear nosso trabalho de 
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qualquer forma possível. Sendo que a vitória no Monumento de Washington foi obtida sob essas 
condições adversas, ela foi até mesmo mais valiosa e vitoriosa.  

Os 40 dias da campanha em Washington foram equivalentes aos 40 dias do ministério de Jesus após 
a ressurreição. Somente após a vitória daqueles 40 dias, Jesus pôde ascender ao céu. Da mesma 
maneira, eu consumei minha missão física aqui na terra através dos 40 dias da campanha em 
Washington e através da obtenção da vitória na turnê no Monumento de Washington.  

A vitória da turnê do Monumento de Washington foi o mais significante evento na história humana 
e na história de Deus. Por essa vitória, as portas do céu foram abertas e todas as barreiras foram 
derrubadas. Um intercâmbio de águas de vida iniciou entre o mundo espiritual e o mundo físico. 
Todos os compartimentos separados foram abertos para que a água pudesse circular. Esse foi o 
efeito trazido pela vitória no Monumento de Washington.  

O mundo espiritual foi liberado; as barreiras foram derrubadas e elas não existem mais. Agora os 
espíritos podem livremente vir para o mundo físico e participar em nossas cruzadas aqui na terra. 
Mesmo se eu for para o mundo espiritual, a missão não irá parar; minha missão está consumada. O 
propósito divino de Deus foi realizado. Com esta vitória, eu declarei o 4 de outubro de 1976, como 
o Dia da Vitória do Céu. Este foi um dia muito especial. No Dia da Vitória do Céu, Deus 
verdadeiramente obteve Sua histórica vitória. Esta é a alegria da terra. Não há questões sobre isto.  

Portanto, este também foi um dia de alegria para a Mãe e eu, um dia de alegria para as famílias 
abençoadas, um dia de alegria para os membros e toda a Igreja de Unificação ao redor do mundo. O 
20 de fevereiro de 1977, no calendário solar, é equivalente a 3 de janeiro de 1977 no calendário 
lunar. Portanto, em 20 de fevereiro, o ano de 1976 estava completamente superado em ambos os 
calendários. O ano da vitória havia completamente sido consumado, e o ano de alegria e felicidade 
havia começado. Mas eu sabia que certos casais dos 777 e 1.800 casais haviam quebrado a bênção; 
alguns haviam falhado e fugido, enquanto outros ainda ficaram obedientes à mim. Estas foram 
tragédias pessoais sofridas pelos 777 e 1.800 casais. Sendo que eles também deveriam estar felizes, 
mas não podia sob tais circunstâncias, eu fiz uma providência especial para reuni-los de todas as 
partes do mundo e abençoá-los novamente. Esta foi a bênção emergencial que ocorreu em 21 de 
fevereiro, exatamente aqui no Centro Mundial de Missões.  

Portanto, eu estabeleci todas as condições para todos serem felizes. O Céu está feliz. A terra está 
feliz. Deus está feliz e os Verdadeiros Pais estão felizes. Todos os membros abençoados estão agora 
felizes, e todos os membros da Igreja de Unificação estão felizes. Toda a felicidade e alegria podem 
ser desfrutadas por todos. Portanto, hoje, após essa Bênção, todo o cosmo celebrará este dia, 6 de 
janeiro de 1977, pelo calendário lunar, não apenas como o dia do aniversário dos Verdadeiros Pais, 
mas também como o dia histórico em que começa uma nova era.  

Ótima idade de 33  

Vocês sabem que o aniversário da Mãe e o meu realmente são no mesmo dia? Nós não arranjamos 
desta maneira; é o mesmo de nascimento. Além disso, hoje a Mãe estará superando seus 33 anos; 
ela está agora com 34 anos. Jesus Cristo não pôde superar a idade de 33 anos. Ele queria celebrar 
seu 34º aniversário com Deus, mas ele não pôde por causa da crucifixão. Agora a idade da Mãe irá 
superar esta idade de 34 anos, ela irá além da idade no nível de Jesus de 33 anos. Por isso, hoje é até 
mesmo um dia mais importante. Deste tempo em diante, Satanás não tem direito para fazer 
acusação ao trono de Deus; o céu não permitirá isto.  

Porque Satanás pôde até mesmo fazer acusação ao trono de Deus? O universo originalmente 
pretendido por Deus devia ter Deus no centro, com Adão, Eva e o arcanjo, unidos como uma 
unidade. Nesse mundo, ninguém teria acusado o outro. Não teria havido oponentes, ou adversários 
nesse mundo. Se alguém tivesse se oposto a tal unidade e harmonia aperfeiçoada, ele teria sido 
expelido. Esse é o Princípio.  
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Entretanto, ao invés de se unirem com Deus, Adão, Eva e o arcanjo chutaram Deus para longe, se 
separaram, e criaram o mundo decaído. A humanidade caiu abaixo do nível do arcanjo, que estava 
como uma barreira entre o homem e Deus. Por isso, Satanás sempre tem estado na posição mais 
próxima de Deus, e pode falar com Deus. Ele sempre pôde acusar as pessoas diante de Deus. 

Porque Lúcifer era o arcanjo chefe, os bons arcanjos Miguel e Gabriel não puderam intervir. 
Embora ele fosse decaído, Lúcifer ainda era chefe. Os membros juniores não podiam falam nada. 
Lúcifer foi arrogante, confrontando diretamente Deus por toda a história decaída.  

Durante esta história decaída, Deus pôde apenas tratar com o mundo decaído, porque não havia 
outra escolha; não havia mundo sem pecado ou aperfeiçoado com o qual Ele pudesse tratar. 
Portanto, Deus não tinha escolha, mas tratar com o arcanjo decaído e a humanidade decaída. Os 
Verdadeiros Pais vieram para estabelecer o indivíduo aperfeiçoado e para expandir o território do 
verdadeiro Adão. O verdadeiro Adão tinha que primeiramente criar seu próprio pequeno lugar na 
terra e então expandir seu território para um nível familiar, um nível tribal, para um nível nacional e 
um nível mundial. Ao confrontar Satanás, ele obteve território, e de repente Deus tinha uma 
alternativa; havia dois mundos a partir dos quais Ele poderia escolher.  

Quando esta batalha ocorreu? A confrontação em nível mundial entre o mundo satânico e o mundo 
do Adão aperfeiçoado ocorreu na turnê do Monumento de Washington. Esse é o motivo pelo qual 
ele foi tão significante. Agora Deus tem uma escolha; Ele agora tem Seu filho, Adão, na terra. Além 
disso, há também uma Eva aperfeiçoada aqui na terra, e uma família de Deus, uma tribo, uma nação 
e um mundo. Simbolicamente eles estão todos estabelecidos. Sendo que Lúcifer é decaído, a 
verdadeira posição de arcanjo está agora sendo preenchida por Jesus Cristo. Tomando o papel do 
arcanjo no mundo espiritual, Jesus havia se unido com Adão e Eva aqui na terra e com Deus. 
Através dessa ação, todas as quatro partes haviam se unido pela primeira vez na história.  

Jesus está reinando no mundo espiritual como o líder espiritual, e os Verdadeiros Pais estão 
liderando o mundo físico. Portanto, o mundo espiritual e o mundo físico estão finalmente unidos 
com Deus. Esta é a única realidade aperfeiçoada que Deus esteve buscando edificar por 6.000 anos. 
Isto finalmente foi feito.  

Satanás não pode se aproximar de Deus 

Por 6.000 anos, Satanás desfrutou de uma posição de proximidade com Deus. Mas a unidade entre o 
Verdadeiro Adão e Jesus Cristo criou um novo mundo, empurrando Satanás para o lado. Por isso, o 
arcanjo decaído, Satanás, não pode mais vir para falar com Deus. Quando ele tenta falar com Deus, 
Deus dirá para ele, "Vá primeiro através dos Verdadeiros Pais; não venha diretamente até Mim. 
Leia o Princípio. De acordo com o Princípio de Criação, você está no papel de servo. Adão é meu 
filho, e você está destinado a obedecer Meu filho. Não venha para Mim diretamente. Eu não verei 
mais meu servo."  

Se o arcanjo vem para Adão e Eva, então os Verdadeiros Pais dizem, "Se você quer enviar uma 
mensagem para Deus, primeiro você deve nos obedecer. Você deve voltar para sua posição original 
antes da queda." Então o arcanjo não seria mais Satanás.  

Sendo que Satanás sabe que o Verdadeiro Adão e Eva nunca mudarão, ele tenta seguir através de 
Jesus no mundo espiritual, mas Jesus diz, "Sobre o que você está falando? Eu sou o segundo Adão. 
Você foi vitorioso sobre o primeiro Adão, mas eu sou o segundo Adão, o Adão aperfeiçoado. Eu 
tenho domínio sobre você. Você deve me obedecer antes de me pedir para enviar uma mensagem 
para Deus."  

De acordo com o Princípio, esta realização vitoriosa bloqueia completamente a rota de Satanás até 
Deus. Satanás não tem mais uma rota ou maneira de acusar o homem diante de Deus. Se você 
acredita nisso 100 por cento, você pode falar com Satanás da mesma maneira; você pode subjugar 
Satanás. A Mãe e eu estamos dando-lhes o privilégio, a autoridade para falar com Satanás dessa 
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maneira. Você tem o poder de subjugar Satanás, você e a posteridade dos membros da Igreja de 
Unificação.  

O tópico desta mensagem é: "Hoje à Luz da História Providencial." Estou declarando a vocês que a 
partir de hoje, toda a história providencial terminou, está completa. Todas as condições de 
indenização pela história foram conhecidas e pagas por completo. A partir deste momento em 
diante, quanto mais oposição encaramos, mais vitórias conquistaremos. Não seremos prejudicados 
ou atacados. Qualquer perseguição, sofrimento, ou pressão que o mundo externo nos imponha, será 
retornado para nós como uma quantidade igual de bênçãos. Isto não é indenização.  

Nós vamos obter o território de Deus de volta para Ele, centímetro por centímetro, até o ano 2.000. 
Venceremos fisicamente, substancialmente, e cada dia de trabalho acumulará o que todo esforço 
contribuirá, centímetro por centímetro, para o Reino de Deus a partir deste momento até o ano 
2.000.  

Embora o mundo satânico esteja atacando, isto não avançará muito. Somos o grupo, somos o poder, 
somos a força que está avançando. Satanás está nos chutando, mas ele está retraindo. Ao menos por 
2.000 anos devemos completar a realização do Reino de Deus aqui na terra.  

Hoje, proclamemos verdadeiramente o dia da liberação. Vou conduzir três gritos, os mais 
significantes e vitoriosos gritos de toda a história. Façamos dessa maneira. Estes três gritos incluem 
a vitória de Deus, dos Verdadeiros Pais, de todo o mundo angélico, do mundo humano, e até mesmo 
do mundo satânico. Eles trarão a liberação de todos os cinco níveis. Estes são três gritos de vitória 
para liberar os cinco níveis mais significantes, a partir de Deus até o mundo satânico.  

Este é o novo início da nova história de Deus. Portanto, este é o primeiro ano do Reino de Deus. 
Ano Um do Reino de Deus. 
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Capítulo 24 
O Dia dos Verdadeiros Pais a partir do Ponto de Vista Histórico  
8 de abril de 1977 -- NovaYork, Nova York  

Hoje comemoramos o 18° aniversário do Dia dos Pais. Nenhum outro grupo na terra celebra o Dia 
dos Verdadeiros Pais. Temos quatro grandes celebrações durante o ano: o Dia de Deus, o Dia dos 
Pais, o Dia dos Filhos e o Dia de Todas as Coisas, e celebrando estes dias sagrados estamos 
verdadeiramente celebrando o renascimento de céu e terra.  

Se não tivesse ocorrido a queda do homem, nunca teríamos tais dias sagrados como o Dia de Deus, 
o Dia dos Pais, o Dia dos Filhos e o Dia de Todas as Coisas. Adão e Eva provavelmente teriam sido 
as duas únicas pessoas que celebrariam estes dias, enquanto seus descendentes teriam apenas 
celebrado a vitória de seu fundamento estabelecido. Toda a humanidade estava destinada a ter 
nascido no fundamento daqueles dias.  

Entretanto, através da queda do homem, não houve realização aqui na terra, e toda alegria foi 
perdida. Conseqüentemente, não houve nenhum dia de alegria para Deus, nenhum dia dos 
Verdadeiros Pais, nenhum dia dos Verdadeiros Filhos, e nenhum dia de Todas as Coisas. Toda a 
humanidade nasce na tristeza e sofre na tristeza, e luta para recapturar o mundo original; entretanto, 
por causa da queda, essa perfeição sempre iludiu o homem.  

Há muitas celebrações em nosso mundo, mas todas elas são para a alegria do mundo satânico, não 
para Deus. Nunca houve um único dia no qual Deus pudesse declarar Sua alegria. Por exemplo, 
cada um de vocês celebra seu aniversário e aqueles que são casados têm seus aniversários de 
casamento, mas estas datas estão acima da realidade da humanidade decaída? Não, elas estão ainda 
fora do âmbito de Deus.  

Quando será o dia que a humanidade estabelecerá um novo tipo de feriado? Será o dia em que todas 
as pessoas e Deus possam estar alegres juntos. Esse dia não será seu próprio aniversário ou o dia da 
independência nacional. Por toda a história, toda a humanidade tem buscado pelo dia da realização 
quando Deus possa declarar Sua alegria e pessoalmente comemorar o Dia de Deus e o Dias dos Pais. 
Uma vez que a alegria de Deus é declarada, e o Dia de Deus e o Dia dos Pais são estabelecidos, 
então automaticamente os verdadeiros filhos virão a existir, e todas as coisas da criação declararão 
também sua alegria.  

Entretanto, por toda a história, ninguém viu o Dia de Deus ou o Dia dos Pais, e todas as coisas da 
criação estão em agonia neste mundo decaído. Dos 365 dias de um ano, o dia mais importante seria 
o dia para honrar Deus, o dia no qual Deus pode declarar Sua alegria – o Dia de Deus. O dia que 
podemos declarar como o Dia de Deus na terra será o rei de todos os dias, e esse ano será o rei de 
todos os anos. Eu não sei se já ouvi tais expressões como "rei de todos os dias"; ou "rei de todos os 
anos." Elas fazem sentido?  

Hoje, todos vocês estão aqui para celebrar o Dia dos Pais, mas realmente vocês não estão intitulados 
para celebrar este dia. Desde que encontram os Verdadeiros Pais vocês podem se alegrar por este 
Dia dos Pais, mas este dia de alegria também é triste porque somente este pequeno grupo de pessoas 
reconheceu este dia e está junto para celebrá-lo. Também sentimos tristeza que ainda estamos 
cercados pelo mundo decaído.  
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Houve várias conseqüências da queda do homem: a dignidade e a autoridade de Deus foram 
prejudicadas; além disso, o homem foi separado de seu estado pretendido e caiu no fundo do 
inferno; ao mesmo tempo uma porção do mundo angélico também caiu; finalmente, todas as coisas 
da criação foram derrubadas também. Assim, ocorreu que todas as coisas sofreram quando o 
homem caiu, incluindo a dignidade de Deus, e desde então, toda a criação foi lançada em um lugar 
de tristeza e desespero. O mundo se tornou doente, mas da mesma forma esses pacientes não podem 
curar a si mesmos, o mundo está desamparado para se restaurar. Quem virá para restaurar o mundo? 
Há somente uma pessoa superior que tem a habilidade, poder e que trará o homem de volta ao seu 
estado original -- Deus.  

O processo decaído tem sido tal como uma pessoa saudável se tornando doente, e no processo 
inverso, o homem deve ser restaurado para seu estado original revertendo o processo da queda. O 
trabalho de salvação é equivalente ao trabalho de restauração, e envolve trazer uma pessoa de um 
estado anormal de volta para seu estado original, tal como trazer uma pessoa doente ao seu estado 
saudável. Salvação e restauração é a mesma coisa, mas o ponto de observação é diferente: A partir 
do ponto de vista de Deus, o homem deve ser salvo, e o processo é restauração.  

Para o homem ser restaurado, indenização deve ser paga. Esse é o princípio vital deste processo. 
Para liquidar o pecado, o homem deve pagar o débito do pecado. Da mesma maneira, um paciente 
deve freqüentemente suportar o sofrimento quando está sendo tratado por um médico. Às vezes, o 
médico deve prescrever um remédio muito ruim, e embora o paciente esteja relutante, ele deve 
tomá-lo a fim de ser restaurado. O homem decaído é como o paciente e deve assimilar a 
indenização, doendo e sofrendo a fim de ser restaurado à sua integridade original.  

O que pode curar o amor decaído?  

Que tipo de doença vocês contraíram? O diagnóstico é que o homem decaído tem a doença do amor 
decaído. É a doença do amor centrado em Satanás e controlado por Satanás, e através dele homens e 
mulheres se tornam prisioneiros de Satanás ao herdar sua linhagem. Todas as pessoas nascem como 
herdeiros diretos de Satanás.  

Como começou esta doença de amor? A queda foi iniciada quando uma única pessoa reivindicou 
amor autocentrado. Essa pessoa negou o valor de todos os outros relacionamentos em seu desejo de 
fazer de si mesmo o centro do universo. Ele buscou trazer benefício apenas para si mesmo, e 
quando seu desejo se tornou a realidade do amor, a doença teve início.  

Devemos encontrar uma cura para esta doença de amor. Qual remédio deveria ser prescrito? Porque 
o amor autocentrado trouxe a queda, devemos encontrar um amor centrado em Deus ou altruísta, a 
fim de sermos curados ou restaurados. Se Adão, Eva e o arcanjo tivessem esquecido de si mesmos 
no Jardim do Éden, pensando somente em Deus e em seus desejos de se colocarem em um amor 
centrado em Deus, então não teria ocorrido a queda ou qualquer de suas conseqüências aqui na terra.  

O que é céu? Céu é criado por aquelas pessoas que amam aqui na terra com amor altruísta, absoluto 
e centrado em Deus. Este é o mais básico princípio, e todos os outros princípios que vocês 
aprendem são expansões desta verdade básica. O que tenho falado para vocês é o centro da verdade 
de Deus.  

Você ama a si mesmo mais do que tudo? Você é o centro de seu amor? Deus é o centro? Vinte e 
quatro horas por dia e 365 dias por ano você tem amado de uma maneira centrada em Deus? Se 
você não pode dizer "sim", então você não está destinado para o Reino de Deus no céu, e precisa 
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libertar-se de sua escravidão. Esta é mais severa batalha que você está empreendendo todo dia, e 
cada um de vocês deve se tornar vitorioso nesta batalha por sua libertação. Sem se tornar vitorioso, 
você não merecerá o Reino de Deus.  

Suponha que repentinamente alguém ataque você sem qualquer razão. A reação humana habitual 
seria gritar, "Porque você está me batendo?" e tentar bater de volta. Mas você deve ser paciente, não 
porque você é fraco, mas porque em nome de Deus, você está se tornando diferente. Jesus Cristo 
empreendeu este tipo de batalha quando ele abençoou seus inimigos. Jesus estava pensando sobre 
sua missão por Deus 24 horas por dia, olhando para tudo a partir do ponto de vista de Deus. Antes 
de buscar revanche contra o mundo, ele lembrou como Deus tem pacientemente perseverado. 
Sabendo que a vontade de Deus era definitivamente a restauração da humanidade, Jesus não 
empreendeu sua batalha como faz Satanás.  

Porque Jesus orou por seus próprios inimigos, especialmente no momento em que ele estava sendo 
destruído, ele transcendeu todas as realidades satânicas e liberou-se totalmente da acusação de 
Satanás. Desde então ele estava livre para seguir para o trono de Deus e exercer a graça e o poder de 
salvação. Satanás está sempre procurando por alguma brecha ou gancho da natureza decaída, e 
sendo que a maioria das pessoas tem milhares de ganchos, Satanás não tem que fazer muito esforço 
para pegá-las. Mas a vida de Jesus foi absolutamente pura, e não importa quanto Satanás tentou 
encontrar alguma fraqueza nele, Jesus não estava vulnerável.  

Jesus Cristo estava completamente livre da acusação satânica e se elevando acima da realidade 
satânica ele pôde se tornar uma unidade com Deus no céu. Sendo que Jesus pôde entrar nessa 
realidade, Deus pôde usá-lo como Seu instrumento sem qualquer reserva. Depois que Satanás 
assassinou Jesus na cruz, Deus estava livre para ressuscitar Seu filho. Deus não tinha que prestar 
atenção em Satanás, mas pôde exercer Seu poder ao máximo grau. Portanto, por causa de Jesus, um 
novo mundo pôde se tornar realidade, o qual estava completamente livre do mundo satânico.  

Conhecendo este princípio, devemos claramente compreender que quando o Messias vem para a 
salvação da humanidade, ele não virá em glória. Ele virá na miséria e assimilará toda a dor e 
sofrimento do mundo. Ele será atacado por todo o mundo satânico, contudo, persevera sem buscar 
revanche, sendo paciente como Deus tem sido, e finalmente vencendo no final. Qualquer religião ou 
qualquer obra religiosa que ensine a necessidade de tal paciência enquanto segue a estrada da 
indenização será a religião que definitivamente encontra o Messias.  

Nosso motivo para unificação  

Quem somos nós, o movimento de Unificação? A palavra "unificação" é uma grandiosa palavra, 
indicando que queremos abraçar todas as religiões e que assim podemos unir todas elas em uma 
única. Desejamos isso para nosso próprio propósito satânico? Não, queremos trazê-las para o trono 
de Deus. Esse é o significado da palavra "unificação." O movimento de Unificação deve trilhar o 
caminho messiânico, o caminho de sofrimento e ataques. É a estrada que começa no mais profundo 
da miséria humana e eleva todos ao caminho para o trono de Deus. Essa é a estrada que nós como 
Unificacionistas estamos empreendendo.  

Estamos assumindo a responsabilidade para tornar esse mundo, um mundo religioso. Entretanto, 
devemos deixar nossos motivos muito claros. Estamos aqui para o benefício da Igreja de Unificação, 
ou para o benefício do céu e terra? O movimento de Unificação existe somente para servir Deus e a 
humanidade. Essa é a forma como Deus pensa, e essa é a forma como devemos pensar. Por essa 
razão recebemos a dor do sofrimento e a dificuldade, mas não podemos ser libertados da realidade 
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satânica a menos que pensemos, "Isto é por Deus e pela humanidade." O mundo satânico é 
totalmente autocentrado e a fim de nos liberarmos disso, devemos viver uma forma de vida 
absolutamente diferente. Enquanto vivemos esta vida absoluta, nos liberaremos da influência 
satânica. Isto está claro?  

Quando você sai para testemunhar e restaurar material, às vezes você pode pensar, "Eu não sou bom 
para isto. Estou tão cansado que apenas não posso ir em frente." Essa desculpa somente é aceitável 
se você está pensando em si mesmo, mas quando você coloca Deus “na fotografia”, e reivindica que 
está centrado no universo e centrado na humanidade, então você não pode reclamar ou dizer que 
está cansado. Você pode pensar que muitos membros da Igreja de Unificação estão trabalhando 
muito duro, mas a partir do ponto de vista de Deus, isto não é verdade. Vocês ainda não alcançaram 
o padrão estabelecido por Deus. Você pode perseverar por um tempo, mas então chega um ponto 
quando você desiste. "Chega"'você diz, "Eu quero descansar agora e fazer coisas da minha própria 
maneira." Então sua atitude se torna um grande gancho. Satanás está sempre assistindo e dirá, "Olha, 
você disse que estava trabalhando cem por cento por Deus e pela humanidade, mas suas ações 
levaram você para longe disso."  

Tempos mais difíceis estão vindo 

É claro que às vezes você cansa e fica fraco, e às vezes você fica doente, mas em todas essas vezes 
você deve pensar, "Deus, o Senhor tem sofrido mais do que eu tenho sofrido. Verdadeiros Pais, 
vocês têm sofrido mais do que eu tenho sofrido." 

"Pai Celestial, há muitos irmãos e irmãs neste mundo que estão sofrendo mais do que eu. Eu sou tão 
grato que posso fazer isso, e enquanto minha vida durar, eu continuarei."  

Quando você fala sobre sua gratidão e vive através disto, Satanás não tem como enganchá-lo. Então 
você está totalmente livre para seguir além da realidade satânica e ser como Jesus, completamente 
uma unidade com Deus. Eu não digo isto para movê-los a trabalhar. Este é o princípio básico de 
Deus. Eu quero que vocês saibam que a conclusão lógica deste princípio é que dias até mesmo mais 
difíceis virão para o movimento de Unificação.  

Vocês podem pensar que a cada dia nossa forma de vida fica cada vez mais difícil, com mais 
perseguição e pressão, mas eu quero que vocês compreendam que isto é o sinal que estamos mais 
próximos de nossa total liberação das influências satânicas. O segmento final de nossa jornada de 
nos libertarmos da realidade satânica é o ano de 1976 até junho de 1977.  

Uma fonte do congresso me informou alguns dias atrás que desde nosso envolvimento nos assuntos 
Watergate, o governo americano recebeu muitas cartas tanto de protesto como de aprovação à Igreja 
de Unificação, e disputas sobre nossa igreja se desenvolveram dentro dos altos escalões do governo. 
Essa fonte disse que não houve uma batalha tão aquecida sobre um tema em particular desde o 
Watergate. Estamos criando um evento mundial, não estamos? Veremos o mundo inteiro vindo 
contra nós, e mesmo agora sentimos a pressão do mundo sobre nossos ombros.  

Nossos inimigos não criarão apenas protestos nacionais e mundiais contra mim, mas utilizarão 
táticas sujas para nos destruir. Por exemplo, os comunistas se infiltrarão e se comportarão como 
membros dedicados. Uma vez que eles obtenham confiança, começarão a fazer todos os tipos de 
tumultos, e finalmente suas ações refletirão sobre mim. Esse é o objetivo deles, mas estou muito 
ciente desta tática. Quão lamentável é a minha situação. Já estou recebendo todos os tipos de 
acusação e perseguição externa, mas até mesmo pior, há pessoas que estão calculando como me 
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envergonhar dentro da Igreja de Unificação. Não há nenhum lugar onde eu possa escapar desta 
ardente batalha.  

Como você me vê? Eu sou um homem duro de convicção e vontade de aço, com a direção de seguir 
até o fim, ou eu sou o tipo de pessoa que é tão tímida e amedrontada que eu nem mesmo posso falar? 
Eu sou um homem de extremos, e ninguém tem uma vontade mais determinada do que eu. Por um 
lado, eu sou temperado com calor e brilhando como fogo, mas eu também sou como uma pessoa 
sem ossos que pode apanhar e apanhar e permanecer paciente, nunca desejando revanche e nunca 
amaldiçoando alguém. Eu penso que sendo temperado como fogo e com vontade de aço, como 
também sendo paciente para suportar, é como Deus quer que eu seja, e estou tentando realizar isto.  

No momento de sua morte, Jesus perdoou aqueles que o assassinaram. Minha determinação é que 
em minha própria vida eu abençoarei meus inimigos, perseverando e absorvendo todos os ataques e 
dor que o mundo possa me causar. Eu quero estabelecer essa condição enquanto ainda estou na terra. 
Jesus Cristo se liberou do mundo satânico por sua crucifixão, mas eu pretendo seguir além da 
realidade da crucifixão enquanto estou na terra.  

Porque eu tenho esta determinação? Deus quer ver esse padrão vitorioso selado aqui na terra, não 
apenas na realidade espiritual. Necessitamos um fundamento vitorioso aqui na terra – a liberação 
completa da influência satânica. Esta é minha missão. Eu vim liberar a humanidade de todas as 
influências satânicas, e para ser vitorioso, eu tenho que seguir além da realidade satânica aqui na 
terra.  

Vocês compreendem que o pináculo desta providência foi alcançado na turnê do Monumento de 
Washington? Então em 23 de fevereiro de 1977, o aniversário dos Verdadeiros Pais, eu ofereci uma 
extraordinária oração, perdoando céu e terra e declarando um novo dia e uma nova história. Vocês 
podem captar o significado do novo dia e da nova história? Este é o trabalho que estamos 
empreendendo exatamente agora.  

Hoje é o 18° aniversário dos Verdadeiros Pais. Seu 18° aniversário marca o início de sua 
maturidade, e eu entendo que na América alguns estados permitem que as pessoas com 18 anos 
votem, reconhecendo-os como adultos. A verdade sobre esse assunto é que as mulheres 
amadurecem antes dos homens. As mulheres se tornam adultas na idade de 18 anos, mas geralmente 
os homens levam mais três anos, amadurecendo na idade de 21 anos. Os três anos restantes até o 21° 
aniversário dos Verdadeiros Pais será uma zona na qual podemos totalmente consumar nosso 
trabalho. Este é o período onde restauraremos a dignidade e a autoridade da Igreja de Unificação. A 
Igreja de Unificação será então capaz de se colocar diante do mundo como madura.  

Deus pedirá para reivindicarmos Seu Amor  

Não é um comando de Deus que eu permaneça para sempre quieto e humilde enquanto recebo 
perseguição. Quando todas as condições estão estabelecidas, Deus me pedirá para declarar minha 
dignidade e autoridade como um indivíduo, e como o centro da família celeste, da sociedade, da 
nação e do mundo. O tempo virá quando reivindicaremos o verdadeiro amor e autoridade de Deus  

Os 6.000 anos bíblicos da história de Deus realmente equivalem a muitos milhares de anos físicos. 
Deus tem esperado pelo dia quando um único homem viria para a terra e que captaria 
verdadeiramente Seu conceito, possuindo Sua própria vontade e convicção de lutar, e declarando 
vitória sobre todo o mundo satânico. Isto está ocorrendo agora. Somente com este ponto de vista 
você pode ver quão verdadeiramente importante é este dia. Mesmo se eu morrer agora, não serei um 
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fracasso. Eu seguirei para o mundo espiritual com dignidade, poder e autoridade e estarei diante do 
Pai Celeste para receber Suas boas vindas. Enquanto isso meu trabalho na terra continuará. Vocês 
acreditam nisto? Já estamos fora da realidade satânica; eu já fui além disso.  

A obra de restauração tem se processado através da aplicação do Princípio de Deus, e essa fórmula 
de restauração resistirá. Ela estava no Início, ela existe agora, e permanecerá até que tenha 
totalmente liquidado toda influência satânica. Então não precisaremos mais aplicar esta fórmula.  

Quando eu declaro que tenho obtido vitória e transcendido ao mundo satânico, isto não significa 
que eu tenha seguido sozinho: todo o mundo espiritual também se moveu comigo. Como vocês 
sabem, o mundo espiritual é equivalente ao mundo angélico. Anjos por natureza estavam destinados 
a seguir o caminho de Adão como seus servos na criação original. Contudo, não somente os anjos 
deveriam seguir Adão em seu crescimento; mesmo Deus seguiria Adão. Este é o Princípio.  

Estou deixando o mundo satânico para trás, e enquanto estou me movendo mais para longe dele, 
Deus está estabelecendo uma nova soberania aqui na terra. Quando essa soberania é finalmente 
declarada por Deus, qualquer pessoa ou qualquer poder que se opor será quebrado. A nação cristã 
da América é um gigante entre as nações soberanas do mundo, mas se a América se coloca contra a 
dignidade do céu, a América será quebrada. Esse é o julgamento do céu.  

O cristianismo prosperou por 2.000 anos, mas nas duas décadas desde 1960, ele começou um 
movimento de declínio. Eu quero claramente declarar que a razão para esse declínio é a oposição 
dos cristãos para a nova soberania, o novo poder e a nova verdade de Deus. Se a esfera cultural 
cristã continua em tal tendência, então ela será capturada por um declínio inevitável. Por outro lado, 
se o cristianismo me aceitar e se arrepender, e se a América me aceitar e se arrepender, então há um 
fio de esperança. Não há outra maneira para a América ou o cristianismo encontrarem esperança. 
Muitas pessoas podem pensar que esta declaração é orgulhosa e blasfema, mas eu declarei isto com 
a autoridade de todo o mundo espiritual, o qual já apóia isto. Eu meramente devo testemunhar a 
verdade.  

Satanás deve reconhecer você  

Uma vez que podemos criar nossa própria sociedade fora da influência satânica, deveríamos parar 
de nos preocupar sobre o resto do mundo, e dizer, "Deixe-os apenas seguir para o inferno"? Se 
deixamos o mundo sozinho, certamente ele declinará e morrerá. Vocês acham que esta é a vontade 
de Deus? Eu sei que essa não é a vontade de Deus. Embora estejamos vivendo no mesmo mundo, 
nosso reino é diferente, e tal como Deus enviou Seu filho Jesus de Seu trono para este mundo 
decaído, Deus está agora enviando vocês para salvá-lo. 

Estou agora ordenando que vocês saiam para o mundo satânico – para salvar o mundo, mesmo 
arriscando suas vidas. Eu quero que vocês estabeleçam a condição de que trilharão o mesmo 
caminho que os Verdadeiros Pais trilharam. Eu trilhei esta estrada de sofrimento por 33 anos, e por 
seu estabelecimento das condições necessárias nos próximos 3 anos e meio, eu gostaria de dar a 
vocês toda a bênção de terem trilhado o mesmo caminho que eu trilhei. Estou seguro de que agora 
vocês desejam esquecer suas missões de vender e testemunhar e apenas desejam estar unidos 
comigo, porque desta forma é mais fácil. Isso não é o que eu quero. Se alguém me segue para andar 
de forma fácil, eu virarei você e o enviarei de volta ao mundo satânico. Você ainda não estabeleceu 
a condição de indenização para que possa estar completamente livre, e somente após trabalhar para 
pagar sua indenização, você pode vir comigo.  
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Quem irá testificar que você pagou sua indenização? Satanás deve ser sua testemunha, e você deve 
seguir para o mundo de Satanás e obter sua assinatura para trazer para Deus. Muitas pessoas não 
entendem que devem seguir este curso para superar o mundo satânico, e pensam que Deus é tão 
fraco e vulnerável; eles até mesmo dizem que não há nenhum Deus. Mas Deus está esperando pelo 
homem que sai para o mundo decaído para sofrer e vencer sobre Satanás. Satanás deve dizer, "Deus, 
eu não tenho nenhuma acusação para fazer sobre esta pessoa." Deus tem esperado por Seus filhos 
que obtêm esse tipo de reconhecimento para que Ele possa livremente exercer Seu poder. Vocês 
querem tomar o caminho fácil e meramente me seguirem, ou vocês querem seguir para o mundo 
satânico e lutar? Vocês querem desafiar todas as dificuldades que possam encontrar, até mesmo ao 
custo de suas vidas?  

Você deve amar aqueles no mundo satânico tanto quanto você ama Deus e tanto quanto você me 
ama. É somente sobre essa condição que você receberá aprovação por Deus e por mim mesmo. Essa 
é a forma de Deus. Deus e eu não reclamaremos se todos vocês amam mais o mundo satânico.  

Você necessita dois elementos antes que possa vir ao trono de Deus. Primeiro, você necessita de 
filhos espirituais, pois tendo filhos espirituais, você pode liberar o mundo espiritual. Segundo, você 
necessita de filhos físicos, pois através deles você pode liberar o mundo físico. Deus e eu queremos 
que vocês sigam para o mundo satânico e lutem para obter estas duas condições.  

No padrão habitual de sua vida na Igreja de Unificação, seus três primeiros anos são devotados em 
obter seus filhos espirituais. Nos três anos após receber a Bênção, você pode receber o bênção de ter 
filhos físicos. No total estão envolvidos sete anos. Cada um de vocês deve seguir através deste curso 
de sete anos a fim de obter tudo do céu e terra. A criação exigiu seis dias, com Deus descansando no 
sétimo dia. Da mesma forma devemos estabelecer a condição de trabalhar por sete anos no curso de 
recriação. Se não pode fazer isto, você está somente me seguindo externamente, mesmo se você é 
um líder em nossa igreja ou alguém dos 36 Casais Abençoados. A menos que uma pessoa não 
trabalhe por sua própria realização neste Princípio, ela não é merecedora de mim e não pode 
verdadeiramente me seguir.  

Mesmo agora eu seguirei o caminho de mais sofrimento e dor, mas não um caminho de estupidez. 
Eu vim para a América para incitar esta nação, esperando que ela venha contra mim. Eu não vim 
elevar minha própria honra ou dignidade, mas somente pelo propósito de Deus. Pelo benefício de 
Deus eu incitei controvérsia e deixei a América vir contra mim. Há turbilhão de mentiras em nosso 
caminho, mas seguiremos para sermos vitoriosos. Eu sou o capitão que está guiando o navio através 
da tempestade. A América entrou em uma nova era, a idade dos desprogramadores, e os americanos 
estão me examinando de perto, tentando encontrar uma falta. Eles não encontrarão nenhuma falta, 
porque eu não tenho feito nada de errado.  

Quem entre os pais peregrinos no Mayflower tinham um visto para vir para a América? Eles vieram 
com convicção religiosa em nome de Deus. Eles vieram para esta terra totalmente abnegados em 
prol da vontade de Deus. Pela mesma razão, mas no nível universal, os jovens da Igreja de 
Unificação se reuniram na América em nome de Deus, para estabelecer o Reino de Deus aqui na 
terra.  

Quando os pais peregrinos vieram da Europa em nome de Deus, eles realmente eram imigrantes 
ilegais, mas a providência de Deus estava com eles. Somos a nova era dos pais peregrinos do 
universo, e embora esta nação possa pensar que somos imigrantes ilegais, Deus está do nosso lado. 
Definitivamente Deus superará esta negatividade e oposição. A Igreja de Unificação é o primeiro 
movimento de liberação. Nenhum dos líderes religiosos de hoje está pensando em tal escala. 
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Somente eu estou assumindo uma posição sem medo, falando diretamente por Deus, tão seriamente 
que estou disposto a dar minha vida para declarar minha mensagem.  

Pode haver algum comunista espião ou agente do governo ouvindo aqui, ansioso para encontrar 
algo naquilo que eu tenha dito. Deixe-os escutar. Indiferentemente de quem está ouvindo, há certas 
coisas que eu devo declarar. Se eu não declaro estas coisas, então não estarei obedecendo a ordem 
de Deus. Quem trará a ressurreição da humanidade? Nem o cristianismo, nem o judaísmo e nem 
mesmo o comunismo, mas os membros do movimento de Unificação. Temos o poder, temos o 
conhecimento, e temos a convicção para ressuscitar esta nação e todas as nações do mundo. Vocês 
têm confiança em fazer isto? Levantem as mãos, aqueles que têm tal confiança. Esta é nossa 
responsabilidade.  

Sua ponte no mundo decaído 

Este 18° Dia dos Pais é um dia muito significante. Vocês devem compreender totalmente onde estão 
e qual é sua missão. Eu expliquei para vocês que tipo de atitude trouxe a queda, e que 
empreendendo de todo o coração sua missão, vocês podem liberar o homem das condições que 
conduzem à queda; no futuro ninguém acusará você de ser uma pessoa autocentrada ou de estar 
viciado em amor autocentrado. Agora, vocês têm a oportunidade de serem liberados da linhagem e 
da influência satânica.  

Embora estejam deixando a realidade satânica, Satanás ainda tem uma reivindicação sobre seu 
corpo, porque você nasceu na linhagem dele. Entretanto, se sua lealdade com Deus é 100 por cento, 
embora tenha aquele fio amarrado em você, Satanás não tem nenhum poder para puxá-lo. Você 
deve lembrar que o fio ainda está amarrado, pois Satanás reconhece que seu sangue é o dele; mas 
ele também deve compreender que você foi restaurado para uma posição fora da realidade satânica, 
a posição de anjos que não caíram.  

Como você pode criar sua ponte no mundo satânico? Quando Deus criou o homem no Jardim do 
Éden, Ele foi auxiliado pelos anjos. Em sua recriação também, você necessita a ajuda de Deus e dos 
anjos. Um anjo é bom e puro, mas até a aparição de Adão e Eva aperfeiçoados, o anjo não está livre 
para aperfeiçoar-se. Sem a perfeição de Adão e Eva, o mundo angélico não pode ser aperfeiçoado. 
Para se elevar à posição de Adão físico, você deve estar cercado por filhos espirituais na posição 
dos três arcanjos.  

Agora que está em uma área isolada do mundo decaído, você pode criar sua própria defesa 
espiritual obtendo filhos espirituais do mundo satânico. Com a ajuda de Deus e daqueles na posição 
angélica, você pode colocar-se na posição de Adão. Então você está pronto para ter seus próprios 
filhos. 

Para estabelecer sua ressurreição física, você deve dar nascimento a filhos de Deus, que podem ser 
restaurados no mundo satânico. Esses filhos servirão no papel de seu corpo.  

Gerando e criando seus filhos físicos puros, você está ligando o mundo espiritual ao mundo físico 
através de si mesmo. Porque a queda do homem veio no estágio de crescimento, primeiramente 
você deve se restaurar ao nível de crescimento, a posição de Adão e Eva antes da queda. A 
realidade de perfeição foi deixada irrealizada por Adão e Eva, e deve ser preenchida quando se 
fizerem como Adão e Eva aperfeiçoados e obter o direito de dar nascimento aos seus próprios filhos 
e filhas.  
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Você pode seguir através de todo este processo em sete anos, tal como a criação total foi realizada 
em um período de sete dias. Neste período de sete anos você seguirá através de três estágios. 
Primeiro, você já deve estar separado do mundo satânico e estar sendo elevado à posição de anjos 
não decaídos. Segundo, você se elevará ao nível de crescimento, a posição de Adão e Eva 
restaurados. Porque a queda ocorreu entre esposo e esposa, você deve realizar o nível de Adão e 
Eva como casais.  

O terceiro estágio de perfeição é o nível de pais. Não importa quão grande se torna enquanto está 
sendo restaurado, você ainda é o produto do mundo satânico; você nasceu na linhagem satânica, e 
ainda tem laços com o mundo satânico, os quais não podem ser cortados completamente. Entretanto, 
seus filhos, nascerão em nome de Deus, não tendo nada com o mundo satânico, e eles serão a pedra 
de ascensão pela qual você se elevará à posição de Adão aperfeiçoado e então para a posição 
paternal. Há sempre uma chance para alguma coisa sair errado enquanto seus filhos e filhas crescem 
em direção à perfeição e à Bênção; você deve tomar constante cuidado na educação de seus filhos 
até que eles estejam maduros e que você possa abençoá-los em matrimônio celeste.  

A que ponto você pode estar totalmente enxertado na linhagem do céu? O momento em que você 
recebe a Bênção dos Verdadeiros Pais é o maior momento, quando seus laços com sua linhagem 
satânica são cortados e você se torna parte da linhagem celeste. A maioria dos casamentos no 
mundo não estão centrados em Deus, mas na Igreja de Unificação nosso maior orgulho é que em 
nome dos Verdadeiros Pais, os casais podem entrar na linhagem celeste centrada em Deus. Nesse 
momento, eles se tornam os herdeiros diretos de Deus. Através da Bênção, o processo da queda 
pode ser totalmente invertido. Mas essa inversão deve ser completa, pois se algum minúsculo 
buraco permanece, então Satanás o reivindicará.  

Vocês devem se tornar verdadeiros pais  

Eu conheço o segredo de Satanás, e não importa o que o mundo satânico tentará fazer, ele está 
destinado a se esmigalhar. Estamos do lado do Princípio de Deus; entretanto, um pioneiro ou 
precursor é necessário para abrir todos os estágios de restauração. Até que um homem pavimente o 
caminho, ninguém será capaz de encontrá-lo. Esta é a chave mais importante. A estrada de 
restauração segue uma fórmula precisa, mas alguém deve ser pioneiro nesta fórmula. Logo que você 
entenda a fórmula, tudo o que deve fazer é aplicá-la a fim de obter o mesmo resultado. Você pode 
ser restaurado como homem e mulher individual até o nível de crescimento, mas para entrar na 
perfeição, você necessita receber a Bênção e gerar filhos. Após um período de sete anos educando 
seus filhos, você pode alcançar a perfeição da perfeição.  

Você também deve estar protegido e escoltado por seus filhos espirituais na posição angelical. Você 
necessita de anjos ao seu redor, e esse é o motivo pelo qual ter filhos espirituais é uma exigência 
mais essencial para receber a Bênção. Com eles na posição de anjos para escoltá-lo, você pode 
atingir o nível de Adão e Eva antes da queda e se qualificar para receber a Bênção.  

Você deve ser capaz de vir ao trono de Deus tendo completado cada um dos níveis em sua vida na 
terra: o nível de anjo restaurado, o nível de filho e filha aperfeiçoado, e o nível de ter educado seus 
filhos aperfeiçoados. Todas estas três posições devem ser recuperadas do mundo satânico. Sua 
linhagem se reunirá atrás de você, iniciando com seus filhos, com cada um deles em um destes três 
diferentes níveis de maturidade. Entre seus descendentes, você verá cada nível de realização. De 
geração em geração, sua linhagem expandirá para uma escala cada vez maior, desde o nível familiar 
para o nível social, e os níveis nacional, mundial e universal. Embora eu tenha ido, esta expansão 
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continuará. Progredindo mais e mais através dos anos, a realidade de sua própria linhagem será cada 
vez maior. 

Seu destino é a eterna moradia dos Verdadeiros Pais. A Mãe e eu não seremos os únicos 
Verdadeiros Pais. Minha meta é fazer de todos vocês, verdadeiros pais. É a maior honra para mim, 
dar isso para vocês. Em sua própria área e linhagem, cada um de vocês deve se tornar os 
verdadeiros pais.  

Eu não estou apenas teorizando agora, mas falando do caminho do Princípio através do qual tenho 
vivido e trilhado. Eu tenho feito isto nos níveis individual, familiar, social, nacional, mundial e 
cósmico. Eu obtive vitória invencível em cada nível de realização, e assim eu declarei a liberação 
do indivíduo, família, sociedade, nação, mundo e cosmos. Agora estou declarando a liberação do 
próprio Deus. Você pode captar o significado desta formidável afirmação? Algumas pessoas 
exclamam que eu sou um herege por dizer tais coisas, mas esperemos e vejamos quem Deus 
acredita que é herege.  

Cada missão que empreendemos deve ser realizada nos planos físico e espiritual. Qualquer coisa 
que estabeleçamos no mundo espiritual deve ser duplicada no mundo físico, e as realizações físicas 
devem então estar unidas com nossas realizações espirituais. Todo o mundo espiritual está na 
posição angélica; portanto, para encontrar o elemento físico, eles devem trabalhar com o nível do 
mundo físico. Embora não seja centrado em Deus, este mundo é inestimável porque é somente aqui 
que você pode encontrar o que necessita. Quando você pode trazer seus filhos físicos junto com 
seus filhos espirituais, você está verdadeiramente no Reino de Deus. No Jardim do Éden, filhos e 
pais podem desfrutar juntos na glória de Deus, libertos de qualquer contato com a queda.  

Estou declarando o padrão absoluto para vocês membros da Igreja de Unificação: a menos que você 
encontre três filhos espirituais em três anos, você não está qualificado para a Bênção. O ministério 
de Jesus estava precisamente focado nisto. Ele queria encontrar seus três maiores apóstolos e educá-
los em fé, para que eles pudessem estabelecer o fundamento para suas famílias físicas aqui na terra. 
Este era o desejo de Deus e também o desejo de Jesus, que Jesus reivindicasse seu trono e se 
elevasse para a posição de Verdadeiros Pais. Ao invés, Jesus se deparou com oposição e finalmente 
ele foi crucificado sem atingir isto. 

Testemunhamos para restaurar os familiares  

Jesus deve realmente vir de novo; entretanto, se Deus fosse enviar Jesus da maneira predita pelos 
cristãos, nas nuvens do céu, não apenas o cristianismo se esmigalharia, mas o mundo inteiro 
também. A queda do homem não ocorreu no mundo espiritual, mas no mundo físico. A salvação 
deve também ocorrer no mundo físico. Ninguém pode falar sobre o reino do céu até que ele 
estabeleça o reino aqui na terra, pois sem estabelecer o reino aqui na terra, não haverá reino no céu. 
Jesus não levou as chaves para o Reino de Deus com ele para o céu, mas as deixou aqui na terra. 
Jesus disse:  

'O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. 
' (Mateus 16:19)  

Sem entender o significado do mundo físico, não há como entender as Escrituras e o verdadeiro 
significado da Bíblia.  
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Nós, membros do movimento de Unificação somos pessoas orgulhosas, escolhidos para a missão de 
Deus. Temos empreendido a liberação do mundo satânico e a declaração da glória e vitória de Deus 
diante do céu e da terra. Agora estou seguro de que vocês entendem que a restauração deve seguir 
através desse processo. Ninguém pode entrar no céu sem trilhar este caminho e cumprir este 
Princípio. Os cristãos foram muito ingênuos ao pensar que acreditando em Jesus era tudo o que era 
requerido para acabar no céu, enquanto eles deixam este mundo inalterado. A idéia deles de um 
lugar garantido no céu é um conceito louco, que nunca pôde permitir ao homem cumprir a vontade 
de Deus. A partir do ponto de vista de Deus, este é um pensamento herético, e não o Princípio do 
movimento de Unificação.  

Nos Últimos Dias, a verdade parecerá ser uma mentira e mentiras parecerão ser a verdade. Isso é 
exatamente o que está ocorrendo hoje, não é? Embora eu represente a genuína bondade de Deus, o 
mundo pensa que eu sou algum tipo de monstro; algumas pessoas até mesmo pensam que minha 
organização é pior do que a Máfia. Eu estudei ciência e matemática, e a menos que tudo o que 
fazemos seja possível cientificamente, eu mesmo não o faria. Eu não sou um homem tolo com 
ideais cegos.  

Porque o mundo vem contra nós? A razão é muito simples. Eles estão com medo de nós. Judeus e 
Católicos lutaram e mataram uns aos outros por 2.000 anos, mas quando eu apareci, eles 
rapidamente se juntaram como aliados para fazer declarações contra mim. Sem nem mesmo me 
conhecer, algumas pessoas estão agora dizendo, "O Reverendo Moon deve ser algum tipo de 
gigante, porque as denominações que eram inimigas antes, agora estão juntas como aliadas contra 
este único homem!"  

Esta ocorrência é profética. Ao unirem-se contra mim, os judeus, católicos e protestantes 
demonstram que há espaço para unidade entre as três crenças. Contudo sem mim, não há como eles 
se tornarem unidos aos olhos de Deus. Devemos nos tornar o catalisador, pois é apenas com nossa 
bênção que eles têm a possibilidade de verdadeiramente se tornarem unidos.  

Nosso testemunho diligente é para um propósito dual. Estamos restaurando nossos filhos espirituais, 
é claro, mas também estamos restaurando nossos familiares; nossos familiares mais próximos é o 
Protestantismo, e nossos primos é o Catolicismo, enquanto nossos primos distantes, contudo ainda 
também nossos familiares, é o Judaísmo. As pessoas não religiosas do mundo são primos 
extremamente distantes. A restauração deles é o trabalho que o movimento de Unificação está 
empreendendo.  

Eu expus completamente o significado externo do Dia dos Pais em seu contexto histórico, mas eu 
ainda não falei de seu aspecto interno: Sua carne, sangue e ossos estão relacionados com Deus ou 
não? Não importa quanto você possa dizer, "sim," mesmo se seu "sim" traga o teto abaixo, na 
melhor das hipóteses poderíamos dizer que sua carne está apenas condicionalmente relacionada 
com Deus; na realidade não há nenhuma relação. Agora vocês me chamam de seus Verdadeiros 
Pais, mas realmente vocês têm alguma conexão comigo? Minha carne tem alguma coisa com a sua 
carne? Meus ossos têm alguma coisa com os seus ossos? Meu sangue tem algum relacionamento 
com o seu sangue?  

Restauração de si mesmo é apenas condicional. Você nunca será capaz de pagar seu débito inteiro, 
mas pelas condições de restauração, você pode cumprir aquilo que exigiria um milhão de anos. Esse 
é um lindo segredo.  
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Amor torna possível a restauração  

Que condição faria isto possível? Dinheiro? Poder? Conhecimento? Fé? Até mesmo a fé pode 
mudar desde a manhã até a tarde. Qual é a condição imutável pela qual você pode se relacionar com 
Deus e os Verdadeiros Pais? Vocês estão corretos: Somente o amor verdadeiro fará a conexão. 
Quando Jesus Cristo veio para este mundo como o Messias, ele tinha uma missão externa e uma 
missão interna. Sua missão externa era reger o mundo como o Messias, o rei dos reis, estabelecendo 
a soberania de Deus. Sua missão interna era muito terna, pois ele veio como o pai da humanidade.  

Como Jesus pôde se elevar internamente? Ele não pôde se elevar para a posição de Verdadeiros Pais 
com poder ou realeza. Esses teriam sido sem proveito. Era somente através de um amor que fosse 
maior, mais profundo, e mais amplo do que todo o amor que o mundo satânico pôde oferecer, é que 
Jesus pôde realizar sua missão. Como o Messias, Jesus pôde declarar que quem quer que o segue, 
deve amá-lo mais do que qualquer um ou qualquer coisa – mais do que o país, pais, cônjuge, ou 
filhos. Jesus não poderia se qualificar como o Messias a menos que ele fosse capaz de declarar tal 
coisa. A partir de seu desejo de declarar ao mundo o supremo amor de Deus, Jesus disse,  

'Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim.' (Mateus 10:37)  

Ele era realmente o Messias, e ele sabia que era capaz de dar esse supremo amor para qualquer um 
que pudesse amá-lo acima de tudo o mais.  

Dando seu maior amor para Jesus, os cristãos são intitulados para herdarem o reino de Deus e o 
amor dos Verdadeiros Pais. Jesus realmente veio para fazer uma permuta de amor. Ele trouxe amor 
celestial, e nós trazemos amor mundano. O amor de Deus é tão superior que Seu amor não virá para 
você a menos que você possa oferecer a Ele o melhor amor que pode dar. Neste intercâmbio de 
amor, você pode restaurar seu reinado eterno; você herdará o reino visível que Deus possui 
externamente, mas mais importante, ao amar mais a Jesus, você até mesmo pode possuí-lo e 
realmente pode possuir a Deus. Quando você se aproxima de Jesus nesse tipo de amor ele 
responderá, e até mesmo Deus não terá escolha, a não ser responder a você. Este é um lindo 
intercâmbio, não é?  

Jesus declarou para seus discípulos e para o mundo que a menos que pudessem amá-lo mais do que 
qualquer coisa, eles não seriam dignos dele. Essa é a mais extraordinária afirmação! Não há forma 
para que ele pudesse ser acusado de blasfêmia. "Nós apedrejaremos você por blasfêmia, porque 
sendo homem, você se faz Deus." Finalmente ele foi crucificado. De certa forma, realmente Jesus 
estabeleceu o estágio para sua própria crucifixão, ao fazer afirmações que irritaram as pessoas o 
suficiente para que elas quisessem matá-lo. Suas afirmações eram certamente ambiciosas e enfáticas; 
como as pessoas poderiam aceitar tais afirmações naqueles dias? Imaginem um esposo e uma 
esposa com um relacionamento muito profundo ouvindo um dos sermões de Jesus, onde ele disse 
que a menos que eles o amassem mais do que seus próprios cônjuges, eles não seriam dignos dele. 
Vocês acham que o esposo viraria para sua esposa e diria, "Sim, ame-o mais do que a mim"? 
Qualquer esposo diria, "Esqueça-o! Você deve me amar mais; você é minha esposa."  

O curso de Messias é um caminho verdadeiramente pedregoso. Mais e mais, Deus pede para ele 
fazer coisas impossíveis. Levantem suas mãos se vocês querem ser voluntários para se tornarem o 
Messias. Qualquer um que se voluntariasse deve ter alguma coisa errada com sua cabeça. O 
Messias deve ser capaz de comer suas próprias fezes e dizer, "Isto é tão doce como mel." Deus está 
continuamente pedindo para o Messias fazer de modo absoluto coisas insanas. Isto os desencoraja?  
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Esforços de Deus para restaurar o amor verdadeiro  

Porque o amor pode estabelecer uma condição significante? É somente com a condição do amor, 
que você pode pular os muitos milênios para a restauração. Deus fez o amor tão supremo, que com 
o amor verdadeiro não há nada que não possa ser sobrepujado. O amor sozinho transcende o tempo, 
e não conhece a história. No meio das pessoas eu vejo algumas mulheres idosas. Pense sobre aquele 
tempo de anos atrás quando vocês se apaixonaram pela primeira vez; embora vocês estejam agora 
com 60 ou 70 anos de idade, isto está vivo como se fosse ontem, não é? O amor que foi 
experimentado muitas décadas atrás ainda está fresco e doce, e elas querem residir nele mesmo 
agora.  

Amor não conhece distância. Se seu amado está tremendo em um grosso pedaço de gelo no Pólo 
Norte, você acha que seu amor seria congelado e enfraqueceria? Distância não faz diferença. O 
amor nunca pode ser confinado pelo tempo ou pelo espaço. Nem mesmo Deus pode revolucionar o 
amor verdadeiro. Desde o início até o final, do alfa até o ômega, o amor permanece o mesmo, para 
sempre imutável. Se este pequeno lenço fosse amor, ele teria maior valor aos amantes do que todo o 
continente da América do Norte. Isto não está certo? Somente esse amor eterno, sem limites de 
tempo e espaço, pode estabelecer a condição para você ser restaurado ao céu.  

Como Deus tem trabalhado para restaurar este amor verdadeiro? Não apenas a humanidade e os 
anjos, mas toda a criação foi afetada pela queda. Até mesmo a dignidade de Deus foi perdida. O 
trabalho de restauração significa trazer tudo que se tornou decaído de volta para a unidade com 
Deus.  

Deus dividiu o período de restauração em diferentes segmentos. Na idade do Velho Testamento, 
todas as coisas da criação se tornaram o mediador entre Deus e o homem. Por quê? Tudo se tornou 
de cabeça para baixo por causa da queda do homem. Originalmente o homem estava destinado a 
estar muito próximo de Deus, mas após a queda, as coisas da criação estavam mais puras do que o 
homem, e assim, mais próximas de Deus. Por esta razão o homem pôde alcançar Deus somente se 
sacrificando simbolicamente através das coisas da criação. Além disso, Deus criou todas as coisas 
no mundo antes que Ele criasse o homem. Por estas razões a idade do Velho Testamento foi o 
tempo no qual Deus estava restaurando todas as coisas. Primeiro Deus teve que restaurar todas as 
coisas, antes que Ele pudesse começar a restaurar Seus filhos.  

Israel foi a nação na posição de servos; através do Judaísmo as pessoas foram elevadas a partir do 
estado de pecadores decaídos para a posição de servos. Então na idade do Novo Testamento Jesus 
Cristo veio como o filho de Deus para trazer uma idade de grande transformação. Durante o tempo 
de vida de Jesus, as pessoas deviam ser elevadas a partir da posição de servo para a posição de 
filhos de Deus. Como servos de Deus, a nação de Israel devia apoiar Jesus como o filho de Deus, 
elevando-o à posição de soberano e então para a posição de Verdadeiros Pais. A Bíblia se refere a 
Jesus como um grande mestre, mas não revelou a missão de Jesus como o pai. Enquanto Jesus 
estava na terra, toda a providência de restauração poderia ter sido encurtada; o filho de Deus veio 
para restaurar a verdadeira filiação, e para elevar-se para a paternidade, educando o povo escolhido 
como filhos e filhas diretos, os verdadeiros herdeiros de Deus. Então toda a nação poderia ter sido 
elevada para a paternidade. Esse era o programa agendado de Deus.  

Entretanto, porque Israel não aceitou Jesus, ela não pôde avançar adiante, e ao invés de se tornar um 
sacrifício vivo, Jesus foi assassinado como um sacrifício no altar de Deus. Assim, Jesus realmente 
morreu para estabelecer o fundamento para a futura vinda do Messias. Através de sua própria morte, 
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ele pagou a indenização e pavimentou o caminho para a Segunda Vinda do Messias; mas começou a 
idade cristã do Novo Testamento.  

Quando o Messias vem, ele trará as pessoas da posição de filhos adotados para a posição de filhos e 
filhas diretos de Deus, e então elevar a humanidade para a verdadeira paternidade sob Deus. A 
Segunda Vinda do Messias será realçada pela obra dos Verdadeiros Pais. Esta será a nova idade 
mais brilhante, a consumação final da obra de Deus. Os Verdadeiros Pais serão os mediadores entre 
Deus e o homem e todas as pessoas serão salvas se tornando os filhos diretos de Deus e os 
verdadeiros pais da humanidade futura.  

Devemos edificar nosso próprio fundamento  

O Judaísmo era o fundamento externo nacional para Jesus, mas o cristianismo sustenta a 
responsabilidade para a Segunda Vinda do Messias. Além disso, o Messias está vindo em nível 
mundial. Portanto, o mundo livre cristão como um todo está na posição da nação de Israel. Quando 
esta situação está madura você saberá que o dia do Senhor está próximo. Quando o trabalho 
messiânico é cumprido pelo mundo livre, então Deus assumirá a responsabilidade direta pelo 
mundo comunista. O processo de restauração nunca pode ser completado sem esta unidade mundial 
entre Caim e Abel.  

Atualmente uma luta Caim-Abel está ocorrendo entre a Igreja de Unificação e as outras igrejas 
cristãs, e entre a Igreja de Unificação e a América. A restauração mundial pode ser acelerada após a 
Igreja de Unificação, e o cristianismo e a América encontrarem uma forma para se unificarem. 
Entretanto, porque o mundo livre se opôs a nós, nós mesmos devemos reconstruir e nos colocar 
sobre nosso próprio fundamento. A história registra que o processo vertical de restauração da Idade 
do Velho Testamento era para a restauração de todas as coisas; a Idade do Novo Testamento era 
para a restauração dos filhos; e a Idade do Completo Testamento verá a restauração dos pais.  

Aqui na Igreja de Unificação estamos restaurando horizontalmente os 6.000 anos bíblicos da obra 
de Deus em nosso tempo de vida. Dentro de nosso próprio movimento estas três idades estão se 
desdobrando horizontalmente. Estamos estabelecendo uma esfera econômica; em complemento 
temos filhos; e no centro temos os Verdadeiros Pais. Estamos restaurando nós mesmos todas estas 
coisas, e juntos estamos trazendo todas elas para Deus como uma oferta. Entretanto, este trabalho 
ainda não representa o reino, somente quando Deus retorna nossa oferta para nós como uma bênção, 
o reino começará.  

Estou desdobrando esta providência em meu próprio tempo de vida. Após oferecer para Deus as 
esferas da economia, dos filhos e dos pais, a próxima fase a desdobrar será aquela da sociedade e 
então a nação, o mundo e o universo. Eu vim para a América em 1972, e minha campanha de 3 anos 
e meio aqui era minha oferta para Deus de todas as condições necessárias na escala mundial. Minha 
oferta em escala mundial foi completada em 1976.  

Nova York é o centro simbólico do mundo, e nesta cidade estamos trabalhando firmemente para 
estabelecer nossa luta econômica. Todos os edifícios que possuímos em Nova York são parte desta 
providência econômica: os Edifícios Sede, o Edifício East Sun, o Centro Mundial de Missões, o 
Edifício Tiffany, e o Manhattan Center, como também todos os terrenos que possuímos em 
Tarrytown. Comparado com a riqueza do mundo, tudo isto é ainda pequeno, mas devemos oferecer 
tudo isto para Deus como o cerne de nossa oferta mundial. A energia do mundo deve ser mobilizada; 
cada parte do dinheiro utilizado para restaurar a esfera econômica para Deus veio do sangue e suor 
de todos os nossos membros ao redor do mundo.  
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Eu cumpri minha aliança com Deus  

O ápice final desta oferta foi a turnê do Monumento de Washington. Esse foi o altar sobre o qual 
oferecemos para Deus tudo o que temos recebido. Eu quero que vocês saibam que 18 de setembro 
de 1976, foi o dia da oferta para o benefício do mundo. Centrando na providência mundial pela 
América, essa oferta foi feita em Washington, D.C., a capital da nação. As cinco raças do mundo 
estavam reunidas lá, proclamando simbolicamente, "Deus, fizemos deste um altar de nós mesmos; 
por favor, aceite todos nós." Esse dia de oferta foi o mais sério, mais divino e sagrado dia da 
história do mundo. Porque uma oferta pura foi feita nesse dia, a salvação do mundo está destinada a 
ser consumada. Nesse dia todo o mundo espiritual declarou vitória. Todas as pessoas de Deus se 
uniram para declarar a vitória.  

A América deveria ter declarado vitória junto conosco, mas a América falhou em fazer isso. Muitas 
boas e importantes pessoas até mesmo me advertiram de que pelo benefício da igreja, deveríamos 
ser um pouco mais quietos, "Porque você quer fazer toda essa comoção de uma turnê em 
Washington?" Até mesmo alguns de nossos líderes vieram para mim dizendo, "Pai, isto será uma 
asneira. Já fizemos o Yankee Stadium e necessitamos de mais dinheiro, mais homens; é realmente 
impossível fazer isto este ano." Mas eu permaneci determinado. "Esta é a confrontação de toda a 
minha vida. Eu darei meu suor, meu coração, e minha vida para fazer isto." Eu decidi dar tudo – eu 
mesmo, minha família, nossos membros, e qualquer poder econômico que nosso movimento puder 
mobilizar – tudo o que eu pudesse possivelmente dar para fazer com sucesso essa oferta para Deus 
em Washington.  

Este não foi realmente minha confrontação; foi a confrontação de Deus. Eu sabia que Deus não 
poderia se arriscar em falhar em Washington, e eu sabia que Deus estava muito ansioso. Portanto, 
eu estava confiante que Deus viria em nosso auxílio e eu tinha uma única convicção, "Teremos 
sucesso. Obteremos vitória."  

Eu quero que vocês saibam que 18 de setembro de 1976, era como meu dia de execução. Eu 
profundamente me sentia como um criminoso que estava sentenciado à morte e estava seguindo 
para ser executado. Assim é como eu estava sério naquele dia, sério até a morte. Até 18 de setembro, 
eu completamente perdi a noção do tempo. Eu confundia meu café da manhã com o jantar e meu 
jantar com o café da manhã. O tempo fluiu em minha mente. Até mesmo em meu caminho para o 
banheiro, eu repentinamente me encontrava em um lugar completamente diferente porque minha 
mente tinha dado um branco. Vocês não podem imaginar quão sério eu estava durante esta 
campanha; somente Deus sabe.  

Como eu posso expressar para vocês a seriedade do 18 de setembro? A confrontação de Deus estava 
próxima. A confrontação de toda a luta de bem e de mal estava próxima. Todo o destino da Igreja 
de Unificação estava diante de mim nesse dia. A menos que todas as condições pudessem ser 
estabelecidas para o poder de Deus e todo o mundo espiritual serem conectados à terra nesse dia, eu 
sabia que não teria sucesso. Eu estava totalmente sério, e eu fiz isto.  

A vitória desse dia foi um milagre. Foi um trabalho de Deus, não do Reverendo Moon ou da Igreja 
de Unificação, que tivemos sucesso em Washington. Um extraordinário número de pessoas veio. 
Todo o evento foi totalmente lindo! Sem chuva ou acidentes, tudo estava lindo desde o início até o 
fim. Vocês acham que poderia ser a obra de homens? Não, foi a obra de Deus. Essa vitória 
estabeleceu uma nova tradição. Não importa o que possa ocorrer para a América no futuro, ninguém 
pode remover essa pegada que eu imprimi fortemente em Washington no 18 de setembro de 1976.  
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Uma criança foi perdida nesse dia, e anúncios foram feitos por toda Washington. Havia um 
profundo suspense enquanto as pessoas imaginavam o que teria acontecido com a criança que havia 
vindo para a turnê do Reverendo Moon. Mas ela foi encontrada em três dias, feliz e bem. Eu senti 
que ela simbolizava o mundo perdido e vagando que deve ser restaurado. Ela foi um lindo símbolo 
de ressurreição.  

Quando eu vim para a América, eu era um homem solitário. Enquanto eu cruzava o Oceano 
Pacífico, eu orei para Deus, jurando que a missão seria cumprida. Três anos e meio mais tarde, 
através da vitória no Monumento de Washington, minha oração foi respondida; eu fui capaz de 
cumprir meu juramento e aliança com Deus. Depois disso, eu pude declarar a liberação. Em 4 de 
outubro de 1976, eu declarei o Dia da Vitória do Céu como um passo de liberação. No Aniversário 
dos Verdadeiros Pais, 23 de fevereiro de 1977, eu declarei que todo o céu e terra, o mundo 
espiritual e o mundo físico juntos, devem ser perdoados. Perdão e liberação agora foram declarados. 
A nova idade amanheceu; o novo calendário iniciou. O Ano Um foi pronunciado.  

Este particular 18° Dia dos Pais é um dia muito significante e extraordinário por estas razões. Agora, 
centrando em minha missão, você pode começar a ver como a Igreja de Unificação evoluiu; qual 
missão estamos perseguindo, e onde iremos. Vocês sabem por que necessitamos de fundos. A esfera 
econômica representa todas as coisas da criação que estiveram gemendo na realidade satânica. 
Obtendo esta esfera para o lado do céu por nossas próprias mãos e nosso próprio suor, estamos 
estabelecendo a condição para restaurar todas as coisas da criação.  

Amor é a chave  

Eu estou trabalhando mais duro do que qualquer presidente de companhia no mundo. Eu me 
esforçarei ainda mais duro e serei mais vitorioso do que qualquer outro na história. É o amor de 
Deus e o amor da humanidade que faz isto possível. Em nome de Deus eu quero quebrar todos os 
recordes já estabelecidos.  

Até mesmo mais do que eu amo meus próprios filhos, eu amo cada um de vocês como filhos e 
filhas diretos. Eu os assisto mais proximamente do que vocês compreendem e procuro nutri-los para 
que possam crescer como gigantes aos olhos de Deus. Porque eu cuido de vocês tão profundamente? 
Eu sei muito bem que não apenas os cristãos , mas todo o mundo religioso está se destruindo. Vocês 
são as pessoas que substituirão aquelas que foram perdidas, herdando o fundamento e missão 
daquelas pessoas. Vocês são muito preciosos aos olhos de Deus e eu quero derramar meu coração 
para vocês. Eu sou de um país pobre, mas mesmo quando eu vim trabalhar na América, a mais rica 
nação do mundo, eu não gastei dinheiro americano para fazer avançar este movimento ao seu nível 
atual. Ao invés, pessoas muito mais pobres do que os americanos deram o dinheiro com o qual eu 
tenho educado os americanos e estabelecido as igrejas americanas.  

Porque a América é vitalmente importante para Deus, eu me determinei a amar a América mais do 
que meus próprios filhos, mais do que meu próprio país, mais do que a própria Ásia. Deus ama 
profundamente esta nação e tem feito mais e Se sacrificado mais por este país do que por qualquer 
outro país do mundo. Qual é o papel da América? Eu nunca direi, "Vocês devem me pagar por 
isso." Ao invés, a América deve sair para o mundo, para os seis continentes e cinco raças da terra, e 
dar de si e de sua riqueza. Quatro bilhões de pessoas estão esperando pelo toque da mão da América. 
Vocês devem sair e servi-los.  

Se a América tiver sucesso nesta missão, então a glória desta nação será surpreendente e não terá 
fim. Então a América permanecerá como a nação mais próspera na terra. Amor é a chave. É 
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somente o amor que conectará todas as coisas e as trará ao altar de Deus. Quando isso acontece, 
Deus girará ao redor e dará de volta tudo para vocês como Sua bênção. Isso marcará o início do 
Reino de Deus na terra.  

Esse é o propósito pelo qual eu vim. Não importa o que as pessoas de fora de nossa igreja possam 
ter dito, não importa que perseguição ou dificuldade o mundo possa ter dado para mim, eu nunca 
percebi isso; ao invés, eu tenho estado tão ocupado dando tudo para construir esta missão. Enquanto 
os americanos desfrutam de pão e carne, muitos de nossos membros nem mesmo desfrutam de um 
copo de leite, mas têm somente água. Enquanto os jovens americanos estão inertes e buscando 
prazeres e descanso, vocês e eu temos dado totalmente de nós mesmos.  

Muitos dos grandes líderes da América têm sido aplaudidos, respeitados e recebido glórias, mas ao 
invés de receber glória e respeito, eu tenho recebido perseguição, maledicência e ridicularização. 
Mesmo sob estas circunstâncias eu sobrevivi. Eu vim para a América para a liberação desta nação e 
eu estava pronto para a prisão se necessário; eu estou pronto e disposto a dar minha vida pelo 
benefício desta nação.  

Atualmente eu sou um homem miserável aos olhos das pessoas. Eu ando um caminho humilde, mas 
eu farei isto somente pelo benefício de Deus. Vocês acham que Deus sempre permanece em silêncio 
enquanto a América ridiculariza e persegue Seu profeta? Não, Deus poderia então procurar 
vingança. Eu oro para Deus, "Não libere Sua vingança. Estes são os membros da Igreja de 
Unificação. Olhe estes lindos e brilhantes rostos. Eles são a esperança da América. Por causa deles, 
o Senhor não perdoaria esta nação?" Essa tem sido minha oração. A América se tornou devedora 
para Deus, devedora para comigo, e devedora para com vocês, a Igreja de Unificação. Algum dia a 
América pagará tudo de volta.  

Por favor, me entendam. Eu amo vocês, mas eu não posso aliviar para vocês. Sob as circunstâncias, 
isso não seria a expressão de amor. Eu tenho que me tornar uma pessoa cruel desta forma, 
empurrando-os para o campo de batalha. Eu quero que entendam o que estou fazendo e o motivo, e 
quero que vocês me apóiem.  

Se a América tivesse me apoiado com sua imensa riqueza, mesmo a um grau mais leve, vocês não 
teriam que sair para restaurar material com tanta luta. Se a América tivesse livremente me apoiado 
dando seus jovens, de tal forma essa negatividade não teria se nutrido e se espalhado, boas pessoas 
teriam livremente se unido a nós e vocês não teriam que sair para testemunhar com tanto esforço. 
Entretanto, a América falhou em responder de ambas as formas.  

Eu clamei em oração para Deus, jurando e prometendo que cada dólar feito por nossos membros 
representava cada centavo da riqueza americana, e que cada novo membro que se unisse a nós 
representava toda a população desta nação. "Deus, honre seus esforços, honre seus sucessos, honre 
seus sacrifícios. Deus, cada um de nossos membros está assumindo o papel da América." Cada 
dólar que vocês ganham deve brilhar com suas lágrimas, tal dinheiro é mais precioso do que 
qualquer quantidade de dinheiro obtido em negócios. Cada membro que vocês trazem deve ser o 
fruto de seu suor e sangue e de trabalho duro.  

Não se preocupe, o governo americano não tem como resistir a mim; o tempo virá quando eu 
seguirei voluntariamente. Se eu fosse embora, eu sei que cada um de vocês não sentiria mais atração 
pela América, mas iriam querer me seguir. Como eu poderia deixar este país neste momento? Se eu 
mandar embora todos os membros japoneses e europeus, é claro que esta nação afundaria como um 
navio sem um capitão. Vocês querem assistir esta nação morrer ou não? Vocês entendem 
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claramente porque devemos seguir este caminho, o propósito pelo qual estamos aqui, e o 
significado da palavra que deveríamos ter realizado?  

Logo que nasceram, vocês vieram sob a linhagem satânica. Se não tivesse ocorrido a queda, todos 
vocês teriam nascido de Deus. Mesmo tendo nascido primeiro, segundo ou terceiro, cada um de 
vocês seria um filho de Deus. Ao invés, todos vocês estão destinados a nascerem novamente. 
Através do amor de Deus, vocês serão renascidos no nível de servo, filho adotado, filho verdadeiro, 
e finalmente, centrado em Deus, pais sem pecado. Então vocês herdarão todas as coisas.  

Devemos dar renascimento para o mundo criado, para o mundo angélico, para os filhos de Deus, e 
para os pais centrados em Deus. A partir daí devemos expandir nosso território para o nível mundial, 
seguindo além da realidade satânica em nível mundial, e até mesmo dando renascimento para todas 
as coisas na escala universal.  

Caim e Abel devem se unir  

Desde a queda do homem, todas as coisas foram derrubadas, mas estamos revertendo o processo da 
queda para fazer todas as coisas serem elevadas. Deus e Satanás estão intensamente disputando um 
cabo-de-guerra sobre os filhos de Adão e Eva. Adão e Eva foram diretamente reivindicados por 
Satanás, e Deus postergou Sua esperança para eles. O anjo estava destinado a estar sob o domínio 
de Adão, mas isto se tornou invertido através da queda, e Satanás, o servo, controlou Adão. Caim, 
como o irmão mais velho nasceu na posição de Satanás, enquanto Abel nasceu na posição de Adão, 
representando o lado de Deus. 

O canal original de comando poderia somente ser restaurado por um reverso do domínio no qual o 
irmão mais jovem assume a posição do irmão mais velho, assim colocando de volta o arcanjo no 
nível de servo. Os manchados pais decaídos poderiam então ser restaurados no fundamento da 
vitória de Abel, e o imaculado Adão aperfeiçoado então viria como o Messias. Os filhos de Deus 
teriam então nascido dentro dessa linhagem. No Jardim do Éden havia apenas a família de Adão; 
portanto, se essa família fosse restaurada, todas as coisas teriam sido feitas.  

Deus pretendia completar esta providência dentro de três gerações e então enviar o Messias. Nesse 
tempo o Messias teria estabelecido os Verdadeiros Pais, e o restante dos membros da família teriam 
sido enxertados em sua linhagem, restaurando toda a família de uma vez. Esta era a providência da 
família de Adão. Entretanto, Caim assassinou Abel, criando uma repetição do ato decaído no qual o 
arcanjo assassinou Adão ao invés de obedecê-lo. O ato de Caim multiplicou as conseqüências da 
queda.  

A divisão e luta entre o lado Caim e o lado Abel tem sido perpetuada do nível familiar, para os 
níveis tribal, nacional, e mundial, e a história humana tem sido a história de lutas. As lutas humanas 
somente trouxeram maior divisão, e porque o domínio de Satanás se expandiu para cobrir o mundo 
inteiro, a restauração teve que se estender para os confins da terra.  

O cabo-de-guerra que começou com Caim e Abel se expandiu hoje ao nível mundial. Deus está 
puxando Seu mundo e Satanás está puxando seu mundo; Deus está puxando Abel e Satanás está 
puxando Caim. Entretanto, se a vontade de Abel para puxar se torna forte o suficiente, Deus pode 
até mesmo puxar Caim de toda forma para o Seu lado, não deixando nada mais para ser restaurado. 
A providência de Caim e Abel é para o mais jovem atingir a posição do mais velho, e o mais velho 
assumir a posição do mais jovem. Este processo de restaurar a primogenitura para o lado de Deus 
deve ser realizado em escala mundial. Deus esteve obtendo vitórias através de lutas celestes, 
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lentamente recuperando as coisas de volta à sua ordem original. Através do processo de reversão, 
Deus iniciou Seu trabalho seguindo até o fim, trazendo tudo de volta para sua consumação no 
centro. O mundo religioso de hoje está na posição de Abel, o irmão mais jovem, enquanto o mundo 
não religioso está na posição de Caim. Caim sempre procurará perseguir Abel, e por toda a história 
o mundo religioso sempre esteve sendo perseguido. Caim sempre reivindica que Abel deve se 
submeter a ele, mas o mundo religioso responde, "Não, nós representamos Adão e você representa o 
anjo. Você deve nos seguir." Sempre o mundo satânico assume a iniciativa de suprimir o mundo 
religioso, e sempre há luta.  

Se as condições necessárias tivessem sido cumpridas na família de Adão através da unidade de 
Caim e Abel, tudo teria sido completamente realizado horizontalmente em uma família. Mas isso 
falhou e a restauração inteira se tornou vertical, descendo através da história e se expandindo além 
das fronteiras dos níveis, como a família se expandiu para a tribo, a tribo para a nação, e a nação 
para o mundo.  

Caim e Abel devem se tornar uma unidade. Aos olhos de Deus não havia diferença entre Caim e 
Abel, quando eles nasceram. Somente por causa da queda havia uma vasta diferença no significado 
de suas posições como filho mais velho e filho mais jovem. O definitivo domínio no mundo deveria 
começar com as posições de Caim e Abel unidas em uma. Vocês conhecem a história do Velho 
Testamento de que a providência de Caim e Abel que falhou na família de Adão continuou através 
de Esaú e Jacó, e também através dos filhos de Tamar, Perez e Zerá. A continuação da providência 
para o irmão mais jovem obter a primogenitura de seu irmão mais velho foi consumada em todos os 
níveis, e até mesmo no ventre da mãe. A partir desta linhagem Jesus nasceu.  

Jacó e Rebeca  

Caim e Abel nasceram separadamente, enquanto Esaú e Jacó nasceram juntos como gêmeos. Como 
gêmeos, eles eram mais próximos em seu relacionamento do que Caim e Abel. Porque Jacó foi 
abençoado? De acordo com a descrição da Bíblia, ele era um homem esperto que mentiu para seu 
irmão mais velho e para seu pai, tramando com sua mãe para obter a primogenitura de Esaú. Porque 
Deus pôde continuar a abençoá-lo nesse caso? Rebeca, sua mãe, também decidiu iludir seu esposo e 
filho. No Jardim do Éden, Eva decidiu iludir tanto seu esposo como também Deus, e este duplo 
engano trouxe a queda. Eva não ouviu a Deus, mas ouviu Satanás, e mentiu para seu próprio esposo; 
ela mentiu para duas gerações, pai e filho.  

Na restauração, Rebeca assumiu a posição de Eva, mentindo para seu esposo e seu filho para o 
propósito celeste de auxiliar Jacó a restaurar a primogenitura. Através de seu ardente desejo de 
cumprir a obra de Deus, Rebeca foi capaz de se restaurar para a posição de mãe no lado de Deus, e 
ajudou a restaurar Jacó como um filho no lado de Deus. Passo a passo, Rebeca cooperou com seu 
filho celeste para restaurar todas as coisas.  

Estudiosos bíblicos são confrontados com uma questão insolúvel de moralidade no curso de Jacó; 
ele era um homem esperto e um caloteiro, contudo a Bíblia indicou que Deus continuamente o 
abençoou. Por quê? Sem conhecer o profundo significado da providência de Deus, não há como 
entender.  

Quando Isaque estava próximo da morte, ele abençoou Jacó, acreditando que Jacó era na verdade 
Esaú. Quando mais tarde, Esaú foi receber a bênção de seu pai, ele descobriu a armação de Jacó, e 
ele exigiu,  
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'Porventura tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai.' (Gen. 27:38)  

Mas Isaque insistiu, 'Eis que o tenho posto por senhor sobre ti, . . . Que, pois, poderei eu fazer por ti, 
meu filho?' (Gen. 27:37)  

Jacó era um homem de sabedoria, e a fim de evitar a acusação de seu irmão mais velho, ele já tinha 
condicionalmente obtido a primogenitura de seu irmão mais velho negociando-a com uma sopa de 
lentilhas. Falando estritamente, Esaú não tinha direito de ficar zangado, pois ele mesmo já havia 
vendido sua primogenitura. Mesmo assim, Esaú estava consumido por ira e se determinou a matar 
Jacó, tal como Caim havia matado Abel. Entretanto, Rebeca novamente auxiliou Jacó e ele escapou 
do perigo.  

Se Isaque realmente tivesse dado para Esaú a bênção dada para Jacó, então Deus não teria uma 
condição para estar ao lado de Jacó, e a confusão teria emergido na providência. Entretanto, Deus 
estava sempre com Jacó, e através dele a providência de Deus foi cumprida com sucesso pela 
primeira vez. Todas as condições para a restauração física foram encontradas e realizadas.  

Após uma aventura de 21 anos em uma terra estrangeira, Jacó retornou para Canaã. Na sua viagem, 
Jacó foi confrontado no Vau de Jaboc por um anjo que representava Satanás. A queda do homem 
veio quando um anjo subjugou um homem; Por isso, na restauração o homem deve subjugar o anjo. 
Por esta razão Deus enviou o anjo para confrontar Jacó, esperando que Jacó vencesse não apenas 
fisicamente sobre Esaú, mas também espiritualmente sobre o anjo. Fazendo assim, Jacó pôde 
restaurar o homem para sua posição apropriada e trazer o anjo para sua posição apropriada de servo.  

Quando Jacó enfrentou o anjo no Vau do Jaboc, ele teve que dar todo seu coração e alma, até 
mesmo mais do que durante seus 21 anos de servidão em Harã. Realmente, Jacó estava determinado 
até mesmo a morrer, e apesar da pancada em sua coxa ele não hesitou, mas continuou em sua luta. 
O anjo finalmente reconheceu que ele não poderia prevalecer contra Jacó e o abençoou, dizendo,  

'Não te chamarás mais Jacó, mas Israel; porque tens lutado com Deus e com os homens e tens 
prevalecido. ' (Gen 32:28)  

Qual foi a vitória de Jacó? Jacó obteve uma vitória espiritual sobre o mundo dos anjos. Deste 
momento em diante Jacó foi auxiliado não apenas por Deus, mas pelo mundo angélico em tudo o 
que ele foi escolhido para fazer. Espiritualmente Satanás não pôde auxiliar Esaú, quando ele 
confrontou Jacó após 21 anos de separação, e Esaú teve que abraçar seu irmão.  

Vocês se lembram que Esaú recebeu uma grande quantidade de presentes quando Jacó livremente 
deu suas conquistas de 21 anos. Qual é o significado deste ato? Ao fazer isso, Jacó estabeleceu a 
condição pela qual nós também podemos comprar nossa primogenitura através de dar toda a nossa 
fortuna. Somente após todas as pessoas verdadeiramente religiosas terem dado suas riquezas 
materiais para o mundo satânico, e ao fazer isso, não poderiam apenas obter o mundo satânico, mas 
também obter sua primogenitura. Jesus também desistiu de tudo, não possuindo nada por toda a sua 
missão. Uma vez que vocês conhecem o Princípio, a Bíblia de repente se torna muito lógica.  

A restauração de Caim e Abel foi completada pela primeira vez através das vidas de Jacó e Esaú. 
Deus obteve Sua primeira vitória na terra no momento em que os dois irmãos se tornaram uma 
unidade e Esaú abraçou Jacó. Através de sua unidade com Jacó, Esaú e seus descendentes também 
receberam a bênção de Deus. Esaú nasceu na posição de Satanás, mas durante o processo de 
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restauração Esaú cooperou com Jacó, apesar de não ser de boa vontade, e quando Esaú recepcionou 
Jacó, as duas posições foram restauradas, e Deus pôde estender uma bênção igual para Esaú.  

Além da preparação da linhagem de Jesus  

Jacó e Esaú tinham cerca de 40 anos quando finalmente cumpriram a vontade de Deus; entretanto, 
seu sucesso apenas afetou aquelas pessoas dessa idade ou os mais velhos. Ninguém abaixo da idade 
de quarenta anos poderia se beneficiar por este processo na restauração. Deus preparou outro passo 
em Sua providência que protegeria Seus filhos desde o período de sua vida no ventre da mãe até a 
idade de quarenta anos. Esta providência devia ser selada dentro das próximas três gerações dos 
descendentes de Jacó.  

Judá era o quarto filho de Jacó, e o filho de Judá se casou com uma mulher cujo nome era Tamar. 
De acordo com a tradição judaica, se um filho morre sem deixar filhos, seu irmão deve agir como 
um esposo para a esposa do irmão morto, para que a linhagem do irmão morto pudesse continuar. 
Tamar não teve filhos quando seu esposo morreu, e quando o próximo irmão se recusou em cumprir 
sua responsabilidade, ele morreu. Entretanto, o terceiro irmão não foi dado para Tamar, quando ele 
alcançou idade suficiente, e Tamar viu que ela não tinha esperança para ter filhos.  

Ela sabia que sua missão era continuar a família de seu esposo e de Judá, seu pai, e ela finalmente 
decidiu sacrificar até mesmo sua honra a fim de cumprir a vontade de Deus. Se disfarçando como 
uma prostituta, Tamar atraiu o sogro para ter um relacionamento com ela. Sem saber que ela era sua 
nora, Judá consentiu. A fim de salvar sua vida pelo benefício de seu filho, Tamar pediu a Judá por 
seu cinto e cajado como uma promessa de pagamento, e os confiscou.  

Três meses mais tarde quando se tornou óbvio que a sábia Tamar estava grávida, ela foi trazida 
diante de Judá para ser julgada. Naquele tempo adultério era punível com morte. Vocês podem 
imaginar a ira de Judá: "Tragam ela, e deixem-na ser queimada!" Mas ela respondeu,  

'Do homem a quem pertencem estas coisas eu concebi,' (Gen. 38:25) e ela trouxe as coisas que Judá 
havia dado a ela em seu juramento.  

O homem caiu através de fornicação, assim porque Deus utilizaria mulheres adúlteras na 
providência? Tamar foi um exemplo de como Deus freqüentemente utilizou mulheres de caráter 
incomum na restauração. Elas estão em uma posição satânica, mas se negam completamente sua 
natureza satânica quando chamadas por Deus, então elas podem ser restauradas de um extremo para 
o seu oposto.  

Deus selecionou Seus campeões a partir das situações mais miseráveis. Tamar era uma mulher 
correta, e embora ela estivesse em uma posição originalmente pecaminosa, ela se dedicou 
completamente para a missão de Deus, arriscando sua vida, honra e prestígio. De forma paralela ao 
modo em que Eva mentiu para Deus e para seu esposo para causar a queda, Tamar enganou seu 
sogro e seu futuro esposo, o terceiro irmão de seu esposo original. Ela estava em uma posição de 
reverter a posição de Eva revertendo as ações de Eva. A coisa significativa é que ela arriscou sua 
vida para fazer a vontade de Deus.  

Tamar concebeu gêmeos, e neste caso a luta de Caim e Abel começou dentro de seu próprio ventre. 
A Bíblia registra como os gêmeos de Rebeca também lutaram dentro do ventre de sua mãe. Ela orou 
para Deus para entender o que estava acontecendo, e Deus respondeu a ela dizendo,  
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'Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais 
forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. ' (Gen. 25:23)  

Definitivamente Jacó obteve a primogenitura de seu irmão mais velho, Esaú.  

Quando veio o tempo para os filhos de Tamar nascerem, a luta ocorreu exatamente dentro do ventre 
dela. O primeiro filho começou a sair e a parteira amarrou uma fita vermelha ao redor do pulso da 
criança. Esse sinal prefigurou o surgimento do comunismo nos Últimos Dias. Entretanto, antes que 
o primeiro filho pudesse nascer houve uma luta, e o irmão mais jovem puxou o outro de volta para 
dentro e ele mesmo nasceu primeiro. Esse filho foi chamado de Perez, e o outro foi chamado de 
Zerá. O resultado desta luta foi que pela primeira vez a restauração de Caim e Abel ocorreu dentro 
do ventre da mãe, tendo o irmão mais jovem subjugado seu irmão mais velho antes mesmo do 
nascimento. A extraordinária ação de Tamar limpou a linhagem de Judá e preservou intacto da 
invasão satânica, o momento da concepção.  

Fundamento de Maria  

Através da vitória de Jacó e de Tamar, Deus pôde reivindicar um fundamento que atravessou toda a 
vida do homem. Jesus nasceu na linhagem de Judá, e Satanás não tinha maneira para invadir sua 
vida, porque o processo de limpeza já estava completo. Jesus veio anos após a providência de Jacó e 
Tamar porque Deus havia esperado que o fundamento nacional fosse estabelecido. Condições foram 
todas cumpridas no nível familiar no tempo de Jacó, Tamar e Judá, Mas Deus necessitava criar um 
fundamento para receber o Messias dentro de uma nação, que ele poderia obter vitória entre as 
nações satânicas.  

Finalmente após 2.000 anos, Deus escolheu mais uma mulher, cujo nome era Maria. Maria foi uma 
mulher revolucionária de fé que pôde seguir as táticas revolucionárias de Deus. Porque a queda do 
homem veio através do arcanjo, era necessário um anjo para auxiliar Maria, trazendo a ela a 
revelação de Deus. Maria acreditou completamente no que o anjo disse a ela sobre sua missão: que 
ela conceberia, que o filho seria grande e santo, e que seu nome deveria ser Jesus.  

A situação de Maria era paralela à situação de Eva no Jardim do Éden antes de sua bênção. Maria e 
José estavam noivos, mas não casados ainda; Adão e Eva também estavam em um período de 
noivado enquanto estavam crescendo. Um anjo trouxe Eva para um ato decaído, mas um anjo 
trouxe Maria para a realização da providência celeste. Maria também estava em uma posição de 
enganar seu esposo e seu pai. Vocês acham que Maria pôde discutir com seu pai ou com José sobre 
como ela devia conceber seu bebê? Ela estava arriscando sua vida porque naqueles tempos, uma 
mulher adultera devia ser apedrejada até a morte.  

Maria foi a terceira mulher a ser escolhida por Deus desta forma. Através das vitórias anteriores de 
Rebeca e Tamar, todas as condições satânicas haviam sido limpas da linhagem de Jesus, e embora 
Maria concebeu Jesus sem casamento, Satanás não pôde acusá-la. Mesmo dentro do ventre de sua 
mãe, Jesus já era o filho único de Deus, e após seu nascimento todas as coisas que ele fez, era com a 
autoridade de filho de Deus.  

Os eventos registrados na Bíblia sempre confundiram o mundo. Por exemplo, na genealogia de 
Jesus os nomes de quatro mulheres que evitaram os laços do matrimônio estão registrados: Tamar, 
Ruth, Betsabá e Maria. Outra questão intrigante era porque o filho mais velho freqüentemente 
estava na posição de ser amaldiçoado por Deus. Sem entender a profundidade do Princípio, não há 
explicações lógicas para estas coisas.  
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Jesus estava na posição de Adão sem pecado no Jardim do Éden. Deus pretendia que Adão vivesse 
sozinho toda a sua vida no Jardim do Éden? Não. Da mesma forma, Jesus estava destinado a criar 
sua própria família através da restauração de sua noiva. A família de Jesus devia se tornar a pedra 
angular do Reino de Deus, criando a nova linhagem de céu e terra como o centro do universo.  

O filho de Deus veio sozinho, mas ao restaurar sua noiva e seus filhos de Israel, e estabelecendo 
Israel como sua própria nação, Jesus poderia ter restaurado completamente o mundo. Mas Jesus foi 
crucificado, e não pôde deixar o fundamento do Pai e da Mãe da humanidade estabelecido aqui na 
terra. Sem os Verdadeiros Pais aqui na terra, como alguém poderia ser renascido para a vida terrena? 
Em primeiro lugar, como você pode nascer sem pais?  

Como receber salvação física  

Quarenta dias após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo desceu do céu. O que é o Espírito Santo? 
Após a morte de Jesus, sem instalar a si mesmo e sua noiva como os Verdadeiros Pais da 
humanidade na terra, o conceito de Deus dos Verdadeiros Pais ficou confinado à realidade espiritual. 
Jesus veio como a manifestação do conceito de Deus de verdadeiro Adão, mas ninguém foi elevada 
como a manifestação do conceito de Deus de Eva. Por esta razão, o Espírito Santo vem no papel de 
mãe espiritual. A Bíblia descreve o Espírito Santo como sendo como fogo, ou água, ou como um 
pombo, porque ele está sem forma, mas o papel do Espírito Santo é esse de um espírito materno.  

O Espírito Santo serviu como o ventre de uma mãe espiritual, abraçando e cobrindo completamente 
os cristãos e dando renascimento espiritual. O espírito de Jesus como o pai, junto com o Espírito 
Santo, pôde trazer o poder de renascimento para os cristãos. Nenhuma ressurreição espiritual pode 
ocorrer até que alguém verdadeiramente receba Jesus e o Espírito Santo.   

Deus nunca pretendeu que o nascimento físico e o nascimento espiritual ocorressem separadamente, 
mas Jesus não pôde estabelecer total salvação 2.000 anos atrás, e deixou apenas o poder da salvação 
espiritual aqui na terra. Ele deve vir novamente para a terra para completar a porção de sua missão 
deixada irrealizada naquele tempo.  

Um fenômeno incomum está ocorrendo dentro da Igreja de Unificação; vocês estão buscando ser 
reconhecidos pelos Verdadeiros Pais. No mais profundo de seus corações, vocês querem se tornar 
uma unidade com eles; sem fazer isto, vocês não podem receber completa restauração e 
renascimento. Fisicamente, é impossível se tornar uma parte dos Verdadeiros Pais, mas através de 
seu amor, sua total unidade com eles será reconhecida pelo céu. Vocês alguma vez já sonharam 
sobre tal princípio?  

Eu quero que vocês compreendam profundamente que o surgimento dos Verdadeiros Pais não 
ocorreu de repente como o raiar de uma manhã. Milhares e milhares de anos se passaram através 
dos quais Deus derramou suor, sangue e lágrimas para estabelecer o fundamento necessário de 
acordo com Seu princípio e agenda, contudo, este trabalho foi continuamente impedido pelas falhas 
humanas. Eu desbloqueei os profundos segredos do céu e da terra e determinei de forma pioneira o 
caminho além do nível no qual todas as figuras providenciais sofreram ou realizaram anteriormente 
– figuras como Noé, Abraão, Jacó e Jesus. Eu aprendi exatamente o que eles cumpriram e o que 
eles deixaram irrealizado.  

Eu sabia desde o início que a menos que estabelecesse meu padrão mais elevado do que todas 
aquelas figuras providenciais, eu não poderia realizar o papel de Verdadeiros Pais em coração e 
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amor. Eu agora tenho sucesso além do nível que eles estabeleceram em termos de coração e amor. 
Desde o início eu sabia pelo que procurar, o que pedir, e pelo que lutar.  

Toda a confusão e caos da história devem ser resolvidos. Eu vim como um médico para operar, 
endireitar os problemas da humanidade dentro do mais curto tempo possível de 30 anos, e para 
completar o fundamento sobre o qual a história de Deus pudesse iniciar e toda a humanidade 
pudesse ser trazida de volta à vida. Este é o milagre dos milagres. O que vocês teriam feito se eu 
não tivesse vindo?  

Exatamente agora eu pareço miserável aos olhos do mundo. Eu tenho desbloqueado os mais 
importantes segredos da vida e os tenho livremente dado como um presente para o mundo; contudo, 
ao invés de receber a gratidão do mundo, recebo ridicularização. Vocês são a única esperança de 
Deus; vocês são minha única esperança. Entretanto, sendo que suas vidas antes foram tão 
pecaminosas, vocês nunca podem merecer a bênção de Deus na Igreja de Unificação sem 
totalmente mudarem a partir de sua anterior filosofia e forma de vida.  

Quem herdará minha missão?  

Suas vidas devem ser diferentes de ontem; vocês precisam ser recriados a cada dia. Vocês mudarão 
hoje? Neste Dia dos Pais, vamos esquecer o que vocês tenham feito no passado pois o que conta é 
aquilo que vocês fazem hoje e farão amanhã. Corajosamente assumam a responsabilidade que Deus 
confiou a vocês; corajosamente se desafiem para cumprir esta missão. Eu quero que vocês saibam 
que através de vocês, Deus mudará a história da humanidade.  

Eu não estou proferindo esta mensagem de hoje somente para seu benefício. Minha platéia é o 
mundo, a história, e o mundo espiritual. Eu estou falando para o mundo e cada pessoa aqui na terra 
deve ouvir esta palavra no devido tempo. Todo o mundo espiritual está ouvindo exatamente agora. 
O mundo inteiro estará sem a desculpa de que não me ouviram.  

Minha explicação da Bíblia soa como uma mentira, ou é a clara e efetiva verdade? Se as 240 
milhões de pessoas da América e os cristãos do mundo pudessem realmente se humilhar para ouvir 
a verdade, não haveria forma que eles pudessem dizer, "Reverendo Moon, você está procurando 
enganar e eu não confio em você." O poder da verdade unirá os homens.  

Eu estou muito ansioso neste tempo. Deus queria que eu tivesse cumprido este nível de realização 
na idade de 40 anos, contudo agora eu estou com quase 60 anos. Eu estou ansioso em recuperar 
estes 20 anos declarando a verdade de Deus para que o mundo que está destinado à morte, possa ver 
algum sinal de esperança pela restauração. 

Ainda não é muito tarde, mas a América e o mundo devem se arrepender. Deus ainda quer abençoar 
a América. Ninguém jamais imaginou que o surgimento dos Verdadeiros Pais pôde ser tão difícil e 
precário. Para alcançar isto eu tive que perseverar e superar a impossível oposição; Quero que vocês 
herdem estas experiências de mim. A menos que herdem este coração de mim, vocês não terão nada 
o que fazer no lugar onde eu resido e onde Deus reside.  

Quando eu morrer, perguntarei para Deus, "Há alguém que amou mais o Senhor? Há alguém que 
amou mais o mundo? Há alguém que se doou mais plenamente pelo benefício do mundo? Pai 
Celeste, o Senhor pode nominá-lo?" Não há outra pessoa. Por isso, quero viver mais porque 
ninguém pode me suceder em minha situação. Eu oro que entre vocês, alguém possa vir à frente e 
dizer, "Pai, eu posso herdar sua missão. Eu sinto exatamente como o Senhor; eu sou outro 
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Reverendo Moon. Deixe isto comigo." Minha oração é ver ao menos uma única pessoa como essa 
entre vocês. A maior bênção, o maior presente que Deus poderia me dar, seria ver tal homem. Essa 
pessoa dirá, "Pai, eu não apenas igualarei seu próprio recorde, eu excederei seu recorde para que 
possa haver glória e o Sábado para o Senhor e para Deus." Se muitos de vocês sentem assim, então 
realmente esta é a glória e a vitória do Dia dos Verdadeiros Pais.  

Vocês podem jurar neste salão sagrado, "Deus, eu faço ao Senhor minha aliança, meu juramento, de 
que nunca O deixarei, que perseverarei até mesmo mais do que o próprio Pai perseverou, e com 
minhas mãos Sua missão será feita. Este mundo verá a ressurreição e a saúde por causa de mim." Se 
esse é o juramento que você pode fazer, então este é o lugar onde Deus descerá e terá grande alegria. 
Aqueles que podem solenemente jurar este sério e muito difícil compromisso ainda aqui na terra, 
levantem as mãos. Obrigado.  

Com este pensamento e convicção vamos nos alegrar neste Dia dos Pais. Deus abençoe vocês. 
Obrigado por tudo.  
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Capítulo 25 
A Preparação de Deus para Nossa Igreja, e Seus Primeiros Dias  
1° de maio de 1977 -- Tarrytown, Nova York  

A Igreja de Unificação foi formalmente estabelecida em 1954; entretanto, antes da fundação de 
nossa igreja ocorreu uma série de eventos incríveis para estabelecer um fundamento necessário. Eu 
quero que vocês entendam que Deus esteve trabalhando por esta nova providência por 
aproximadamente 40 anos antes da Segunda Guerra Mundial, realizando Suas promessas para o 
povo coreano para o futuro grande evento da nova idade.  

Através do Princípio, vocês sabem que Deus esteve trabalhando para cumprir Sua vontade tendo 
Sua providência vertical indenizada horizontalmente. Esta manhã eu gostaria de revelar algo das 
extraordinárias obras de Deus em conexão com a fundação de nossa igreja.  

De acordo com o Princípio, a história da providência de Deus é desenvolvida nos três diferentes 
níveis: as providências centradas no próprio Deus, centradas no mundo angélico, e centradas no 
homem. A idade do Velho Testamento é o período durante o qual o próprio Deus trabalhou 
diretamente na linha de frente; ao preparar o fundamento para a futura providência, Deus estava 
revelando o padrão de restauração. A idade do Novo Testamento é equivalente ao trabalho do 
mundo angélico porque a salvação pôde ser alcançada apenas espiritualmente. A idade do Completo 
Testamento, ou o tempo do Segundo Advento, é a idade na qual as pessoas na terra assumem a 
maior responsabilidade. Portanto, a fim de consumar a história humana, uma nação deve ser 
encontrada cuja história encapsula toda a história vertical de Deus.  

Abraão fez três tipos de ofertas para Deus em seu altar: um pombo e uma pomba, um cordeiro e 
uma ovelha, e uma novilha. A parte intrigante da oferta de Abraão era que havia dois animais 
representando os estágios de formação e crescimento, mas somente um animal representando o 
estágio de aperfeiçoamento; isto indicou que a perfeição ainda devia vir. A Coréia foi escolhida 
como o estágio para a realização do último capítulo da história humana na providência de Deus, e 
conseqüentemente a oferta de Abraão teve que ser manifestada fisicamente e espiritualmente no 
nível horizontal na Coréia. A obra do próprio Deus, ou o equivalente à idade do Velho Testamento, 
mais o trabalho de Jesus e do Espírito Santo na idade do Novo Testamento, tudo teve que ser 
manifestado nessa terra a fim de cumprir o capítulo final da história humana. O fundamento para 
esses eventos teve que ser estabelecidos fisicamente aqui na terra.  

O papel de Eva na restauração  

A meta definitiva de Deus é encontrar um Adão aperfeiçoado, mas esse Adão não pode surgir a 
menos que uma Eva seja encontrada através de quem ele possa ser aperfeiçoado. Em outras palavras, 
embora Adão poderia ser designado por Deus, ele nunca poderia realizar sozinho toda a sua 
responsabilidade. No Jardim do Éden, Eva foi responsável por iniciar a queda do homem; portanto, 
a menos que uma Eva possa ser encontrada que possa indenizar a queda no Jardim do Éden, Adão 
não teria como assumir a suprema posição de perfeição.  

Eva também não teria como alcançar a perfeição sem Adão. A fim de alcançar sua perfeição, Eva 
deve criar Adão, encontrar Adão, ou dar nascimento para Adão. No tempo de Jesus Cristo, o papel 
de João Batista era semelhante ao papel da noiva, e através da realização de sua missão, o 
aperfeiçoado Jesus devia verdadeiramente estar como o Messias. Estes eventos de 2.000 anos atrás 
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ocorreram no nível nacional, mas a vinda do Segundo Advento ocorrerá no nível universal, e Eva 
deve assumir o papel de João Batista ao trazer ao mundo o Adão aperfeiçoado.  

A providência de restauração não começa na posição mais elevada no céu, mas deve sempre iniciar 
a partir da situação humana mais baixa possível. Porque é assim? Definitivamente Adão é o único 
responsável em trazer Deus de volta para este mundo e trazer a humanidade de volta para Deus. 
Como o homem que é responsável por toda a humanidade, Adão deve começar sua jornada no mais 
profundo do inferno e atravessar todo tipo de ambiente e vida do ser humano em seu caminho para 
o trono de Deus. Neste caminho ele pode abraçar toda a humanidade no seio da salvação. Além 
disso, o Senhor que está vindo para essa missão deve definitivamente servir Eva. Ele deve vir de 
todas as formas a partir do fundo do inferno e se aperfeiçoar, então encontrar Eva e servi-la tão 
devotadamente quanto ele serve a Deus.  

As mulheres têm muitos qualificativos, mas o mais precioso título que uma mulher pode ter é o de 
mãe. Adão deve servir Eva até mesmo mais do que ele serve sua própria mãe. Outro título que uma 
mulher pode obter é o de uma noiva, ou de esposa, e apartada de sua família, a maior 
responsabilidade e glória que uma mulher pode assumir é de imperatriz ou rainha do Reino de Deus. 
Quando alguém pergunta a uma mulher, "Você pode ser uma mãe verdadeira?" e a resposta dela é 
sim, então ela já está falando em termos universais. Nem toda mulher se tornará uma rainha no 
Reino de Deus; a maioria será intitulada para os papéis de verdadeira mãe e verdadeira esposa. Mas 
todas as irmãs aqui querem se tornar imperatrizes também, não é?  

Quem está autorizado a dar estes títulos para as mulheres? Deus? Jesus, que representa o mundo 
angélico? Vocês mulheres não assumirão seus verdadeiros direitos até que encontrem o verdadeiro 
Adão. Esse é o Princípio, não é? Sendo que todos os homens que viveram na terra foram decaídos, 
então aos olhos de Deus, as mulheres realmente nunca encontraram um verdadeiro Adão, e por esta 
razão não foram capazes de assumir seus direitos. As mulheres têm sido maltratadas e miseráveis 
por toda a história, expulsas de sua verdadeira posição. Elas foram exploradas por indivíduos maus, 
famílias más, sociedades, nações e pelo próprio Satanás.  

Houve muitas rainhas no mundo, mas suas posições ainda não têm valor, porque até que as 
mulheres encontrem o verdadeiro homem que é designado por Deus, elas não podem assumir os 
verdadeiros direitos do papel da mulher. Quando virá esse dia de liberação?  

Liberação das mulheres  

A história cristã revela mais claramente o ápice da providência de Deus. Todas as mulheres do 
mundo estão esperando pelo único momento quando o Messias virá para este mundo representando 
o homem universal. Sempre no passado, as mulheres estiveram assumindo posições acima dos 
homens, até mesmo tentando controlá-los. Esta tendência na história continuará até 1988. O 
movimento de liberação das mulheres certamente teve sucesso neste país, com as mulheres 
americanas assumindo o papel de imperatriz.  

Na história bíblica, as mulheres não tinham nenhum direito e os homens assumiam o papel principal 
na providência de Deus, mas essa era uma situação extrema e de certo modo as mulheres 
americanas têm uma idéia correta. De acordo com a Bíblia, as mulheres estavam destinadas a vestir 
véus, significando que as mulheres deveriam ser humildes em preparação para encontrar o Noivo. 
Mas ao invés de apenas tirarem seus véus, as mulheres até mesmo tiraram suas roupas! Por todo o 
mundo as mulheres são aceitas até mesmo quando elas estão praticamente nuas.  
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Neste país as mulheres têm uma voz de comando no lar. Em um típico lar americano, a esposa é o 
mestre da casa, enquanto o esposo é como um servo; os ombros dele estão curvados e ele está 
sempre verificando para ver como está o humor de sua esposa. E quanto a vocês mulheres, vocês 
concordam com isso? Outro dia em Nova York eu vi uma cena incrível. Um grupo de pobres e 
miseráveis homens estava reunido em um piquete e estavam carregando placas proclamando um 
movimento de liberação dos homens: "Queremos nos libertar das mulheres." Sua risada testifica que 
estes problemas são reais. Realmente todos esses homens estão desperdiçando seu tempo em 
manifestações: eles deveriam apenas se unir ao movimento de Unificação.  

Nenhuma destas coisas está ocorrendo ao acaso. Há uma razão e um significado dentro do Princípio 
por trás delas. Este é um tempo crítico, e Deus está consumando toda a Sua história; o número 70 
representa perfeição, e assim, por 70 anos as mulheres estarão tentando assumir seu papel original 
de direito. Este é o tempo de preparação para elas encontrarem o verdadeiro homem.  

Eu entendo a razão por trás de tal iniciativa tomada na América, mas também é o tempo para as 
mulheres restauradas retornarem ao aspecto objetivo de seu papel original. Todas vocês irmãs, 
gostariam de ser reconhecidas por serem femininas e encantadoras, ou gostariam de ser conhecidas 
por serem corajosas e joviais? Todos vocês irmãos que riram, vocês gostariam de ter suas esposas 
como um tipo de rapaz, ou mulheres femininas e encantadoras? Quando eu estava escolhendo casais 
para a Bênção, eu perguntei aos homens ocidentais qual nacionalidade eles gostariam que suas 
esposas tivessem. Noventa e nove por cento deles pediram por mulheres orientais. Estou seguro que 
isto seria muito embaraçoso para as irmãs orientais ouvir isto.  

Não seria fácil para a maioria de vocês, mulheres americanas, terem um esposo oriental, porque a 
maioria deles são mais baixos do que vocês. Vocês irmãs, gostariam de ter homens altos ou homens 
baixos como seus esposos? Geralmente um homem pensa que sua esposa deveria ser ligeiramente 
um pouco mais baixa do que ele; isso parece muito normal. Deus deu às mulheres o privilégio de 
sempre observarem seus maridos. Elas não deveriam olhar para baixo para os homens; esse é o 
Princípio. Deus realmente fez as mulheres mais baixas do que os homens em benefício das 
mulheres. Se as mulheres fossem mais altas do que os homens, então por toda a história suas vidas 
teriam sido até mesmo mais miseráveis, porque elas teriam que fazer tudo para alcançar as coisas 
mais elevadas.  

Deus pensou muito sobre como criar as mulheres. Ao invés de fazer as mulheres mais altas do que 
os homens, Ele fez as mulheres um pouco menor, mas com os quadris maiores. Por quê? Porque as 
mulheres devem assumir dois papéis. Primeiro, ao dar nascimento aos filhos, as mulheres 
necessitam de um forte fundamento, e segundo, elas viverão a maior parte de suas vidas em uma 
posição sentada, por isso Deus proveu uma estrutura com “almofadas”. Os homens têm quadris 
estreitos sem estas “almofadas” porque os homens são destinados a tomarem a iniciativa e sempre 
estão em ação. Uma mulher deve ser objetiva, recebendo graça de seu esposo e sempre sentada em 
casa confortavelmente esperando por ele. Essa é a forma como deveria ser. Ao mesmo tempo, um 
homem deveria ser masculino, e esse é o motivo pelo qual ele tem ombros largos e braços fortes. 
Sair para o mundo é o papel do homem.  

Agora o tempo chegou para as mulheres restaurarem seu papel original, particularmente as 
mulheres americanas. Atualmente os homens americanos não querem mais se casar e se tornar 
escravos de mulheres dominadoras. Às vezes as mulheres se casam pretendendo tirar alguma 
vantagem dos homens se divorciando deles mais tarde, e obtendo seu dinheiro na forma de pensão. 
Freqüentemente na América, um homem que é divorciado mais de uma vez pode se tornar 
miseravelmente pobre, por causa das sentenças judiciais que tiram tudo para suas ex-esposas, 
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enquanto uma mulher que se divorciou mais de uma vez fica cada vez mais rica. De novo, há uma 
razão providencial para isto. As mulheres são importantes aos olhos de Deus sendo que elas estão 
em uma posição de assumir um papel mais objetivo para com o Messias quando ele vem. 
Anteriormente Satanás utilizou as mulheres para tomar tudo dos homens, mas neste tempo Deus 
está utilizando as mulheres para tomar tudo de Satanás. Entretanto, tais ações serão justificadas 
somente se a riqueza é subseqüentemente dada para Deus.  

Onde na sociedade americana podemos encontrar a verdadeira mãe, a verdadeira esposa e a 
verdadeira imperatriz? Este é o problema, e um processo de recriação deve ocorrer. Devemos 
reeducar as mulheres para se tornarem esposas e mães verdadeiras, e então elas serão elegíveis para 
se tornarem rainhas. Vocês mulheres da Unificação estão sendo reeducadas? Sua forma de pensar é 
diferente da forma mundana das mulheres americanas? Sua resposta é sem conteúdo. Se vocês 
devem ser solicitadas para responder com disposição, então ainda não encontraram o padrão.  

Este fenômeno das mulheres sendo capazes de se elevar e se fortalecer é muito recente, 
demonstrando que chegou o tempo quando Deus elevará uma mulher para incorporar 
completamente o Espírito Santo na terra. Este é o tempo para o nascimento da verdadeira Eva. Deus 
está procurando pela mulher ideal que tem as qualificações e o potencial para se tornar uma esposa 
verdadeira e uma mãe verdadeira, e eventualmente uma rainha ou imperatriz do universo. Cada 
mulher é uma candidata para esta posição, a qual é o motivo das mulheres em geral terem recebido 
uma chance para se elevarem. Mas Deus está procurando por uma mulher perfeita para chamar a 
partir do mundo satânico. Ela deve ter o potencial para se tornar a verdadeira esposa, a mãe e rainha 
verdadeira, a fim de ser estabelecida como a primeira esposa, mãe e rainha centrada em Deus.  

Iniciando meu ministério público 

Houve condições internas simbólicas que tiveram que ser cumpridas antes que eu fosse elegível 
para começar meu ministério. Vocês agora sabem que a aparição do Messias é drasticamente 
diferente da crença convencional sobre o Senhor vindo em glória. A história da providência de Deus 
inicia a partir do período de servo da idade do Velho Testamento, continua através do período de 
filhos adotados da idade do Novo Testamento, e termina com a idade do Completo Testamento 
como o período de verdadeiro filho, verdadeiro pai, verdadeiro esposo e verdadeiro rei. Toda a 
história vertical de 6.000 anos deve ser indenizada na vida do Messias antes que comece a 
providência física.  

Esta história providencial interna que eu falo ocorreu antes de 1947; meu ministério público 
começou após esse ano. O período de sete anos de 1947 até 1954, o ano em que a Igreja de 
Unificação foi formalmente estabelecida, era o período no qual eu estabeleci condições físicas. O 
primeiro lugar para onde fui era a Coréia do Norte. Esse período de sete anos foi um tempo 
verdadeiramente incrível. Para recuperar espiritualmente a qualificação para o domínio antes de 
1947, eu tive que estabelecer a condição de sofrimento físico a fim de lançar meu próprio ministério 
público, como também a organização que veio em 1954. Aqueles sete anos foram um tempo de 
incrível sofrimento.  

Esse fundamento foi finalmente estabelecido em 1954, quando o nome formal de nossa igreja foi 
estabelecido como a Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial e 
nossa igreja começou como uma entidade legalizada. A partir daquele ano e através de sete anos até 
1960, eu edifiquei o fundamento substancial de nosso movimento em preparação para a instalação 
dos Verdadeiros Pais em 1960. Este foi o maior momento decisivo de todos; a bênção de Deus veio 
para a família de Adão com a Bênção dos Verdadeiros Pais. O primeiro período de 7 anos do curso 
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de 21 anos dos Verdadeiros Pais ocorreu desde 1960 até 1967. Este era o fundamento para a família 
celeste. Meu curso pessoal de 21 anos, o qual era paralelo ao curso de 21 anos de Jacó, também 
terminou em 1967.  

Eu trabalhei para estabelecer o fundamento nacional durante os 7 anos desde 1967 até 1974. A fim 
de estabelecer o fundamento nacional, os membros na Coréia, particularmente os membros 
abençoados, sacrificaram completamente sua vida familiar. Por um período de 3 anos as famílias 
coreanas suportaram incrível sofrimento e tribulação.  

Em 1972, eu já havia estabelecido uma vitória no nível nacional, e havia começado a trabalhar no 
nível mundial. Portanto, em 1972 um movimento tremendo foi iniciado na América, enquanto na 
Coréia uma batalha feroz ainda estava sendo empreendida, tanto espiritualmente como fisicamente. 
Os membros das famílias coreanas haviam saído e estavam confrontando tremendos sacrifícios 
físicos. Eles estavam conduzindo suas vidas de grande sofrimento físico durante o tempo em que eu 
vim para a América para edificar o fundamento espiritual no nível mundial. Em outras palavras, eu 
comecei a trabalhar no nível mundial enquanto as famílias coreanas estavam ainda trabalhando no 
nível nacional. Os dedicados esforços das famílias abençoadas da Coréia eram a realização 
simbólica da missão de Jesus.  

Em 1972, ao empreender as turnês do Dia da Esperança, eu lancei a condição espiritual de declarar 
a mensagem de Deus por toda a América. Vocês acham que eu fui vitorioso? A América nunca 
havia visto um homem assim. Por 3 anos e meio eu me movi como um vendaval através de cada 
estado na América, encontrando estes líderes da nação e recebendo muitas proclamações dos 
prefeitos e governadores, incluindo Jimmy Carter, que era então o governador da Geórgia. Naquele 
tempo eu recebi aceitação espiritual da América. Esta foi a condição mais afortunada para a 
América fazer. Embora muitos americanos tenham se tornado muito negativos, a América ao menos 
me deu boas vindas quando vim pela primeira vez. No futuro alguns americanos pedirão a Deus, 
"Por favor, nos perdoe. Embora as pessoas não entendam agora, por favor, lembre que como uma 
nação, demos ao Reverendo Moon mais proclamações do que qualquer outra nação."  

No final de 1974 eu havia completado com sucesso a cruzada do Dia da Esperança, em Los Angeles, 
e em 26 de dezembro de 1974, eu retornei para a Coréia. Meu retorno foi necessário para ligar 
diretamente com a Coréia a vitória espiritual que obtive aqui na América no nível mundial. Minha 
vitória em nível mundial deve finalmente se tornar uma vitória física. A fim de começar a 
providência física mundial a partir dessa terra, eu tive que colher a vitória espiritual aqui na 
América, e trazê-la de volta para a Coréia.  

A providência mundial 

A providência mundial no nível físico começou em 1975. Esse foi o ano em que eu 
substancialmente virei a Coréia de cabeça para baixo. Em 6 de janeiro de 1975, eu convidei todas as 
proeminentes pessoas da Coréia para o banquete do Hotel Chosun em Seul, e lá fiz o primeiro 
discurso de meu ministério público na Coréia, em minha língua nativa. Eu convidei pessoas de 
todas as áreas da vida – o primeiro ministro e os ministros de governo – todos estavam em uma 
única sala. Essa foi a primeira vez que eles ouviram meu discurso em público. Esse banquete foi o 
início da turnê do Dia da Esperança na Coréia.  

Antes desse tempo, eu nunca havia feito uma aparição pública ou discursado na Coréia; ao invés eu 
apenas havia falado por trás das cenas para nossos membros da igreja. A missão do Messias deve 
ser manifestada em um nível mundial, e por esta razão eu falei publicamente primeiro na América, 
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que representa o mundo. Em adição, a América é a nação cristã que está desempenhando o papel 
central na providência de Deus.  

Em 1975, a mais importante vitória providencial foi obtida na Coréia. Após o banquete do Dia da 
Esperança no Hotel Chosun, eu fui para cada maior cidade por toda a república da Coréia, 
declarando a mensagem de Deus para dezenas de milhares de pessoas. Foi a mais histórica cruzada 
evangelizadora que ocorreu na Coréia. Isto atingiu seu ápice pela Turnê Coreana pela Liberdade 
Mundial em 7 de junho, na ilha Yoido, a qual foi atendida por 1,2 milhões de pessoas. Nessa turnê 
eu declarei publicamente que o comunismo é o inimigo da humanidade e o inimigo de Deus.  

O mais interessante naquele tempo é que o governo coreano estava na posição de me apoiar ao 
invés de se opor a mim. As maiores denominações cristãs estavam acusando o governo coreano de 
violação das liberdades civis, mas a oposição delas ao governo sul coreano poderia somente 
beneficiar Kim Il Sung da Coréia do Norte. Entretanto, a Igreja de Unificação assumiu uma posição 
representando o verdadeiro espírito do cristianismo, apoiando o governo sul coreano e declarando 
guerra contra Kim Il Sung. A turnê de 7 de junho foi a mais tremenda vitória providencial. Por quê? 
Quando Jesus veio 2.000 anos atrás, os líderes do judaísmo, a religião central da providência de 
Deus, cooperaram com os governos de Israel e de Roma na crucifixão do Messias. Mas em 1975 o 
governo coreano e os membros da Igreja de Unificação me aceitaram de uma forma mais dramática 
ao invés de me rejeitar. Foi também muito significante que representantes de 60 nações 
participaram na turnê sob minha liderança.  

Diz-se que a população cristã na Coréia é de 4 milhões. Os líderes cristãos viram como a Igreja de 
Unificação foi capaz de mobilizar tão dramática demonstração contra o comunismo, e não se 
contentaram em serem superados por nós, eles organizaram apressadamente uma turnê contra Kim 
Il Sung, que foi realizada várias semanas depois. Mas mesmo com 49 denominações cristãs os 
apoiando, a participação em sua turnê foi menos de um terço de nossos 1,2 milhões de pessoas.  

A situação naquele tempo era como um confronto entre a Igreja de Unificação e todas as igrejas 
cristãs, com o governo observando. A Igreja de Unificação obteve uma tão óbvia e estrondosa 
vitória, entretanto, toda essa nação teve que reconhecer o que eu havia realizado. Mas logo após o 
governo decidiu competir comigo e eles também empreenderam uma grande turnê contra Kim Il 
Sung, mas mesmo com o patrocínio do governo, menos de 1,2 milhões de pessoas vieram. O povo 
coreano apenas não pôde imaginar como eu pude ter tanto sucesso naquele ano; era quase como se 
um fantasma tivesse aparecido e durante a noite fizesse coisas incríveis.  

Ao atrair a atenção do mundo e reunir os representantes de 60 nações, a turnê de 7 de junho 
cumpriu uma vitória física no nível mundial. No fundamento de todo nosso sucesso eu pude 
expandir essa vitória substancial, e assim eu retornei novamente para a América, desta vez com uma 
missão diferente e mais elevada. Minha missão anterior na América havia sido uma missão em nível 
espiritual, mas em 1975 eu voltei para a América para cumprir uma missão física. Vocês conhecem 
o que eu tenho feito neste país desde então.  

Os primeiros 3 anos do terceiro curso de sete anos foram 1975, 1976, e 1977. Vocês são as 
testemunhas oculares das campanhas do Yankee Stadium e do Monumento de Washington, que 
culminaram na vitória física em uma escala mundial. Inicialmente eu havia planejado fazer a turnê 
do Monumento de Washington em 1977, mas estávamos até mesmo mais adiantados do que a 
agenda de Deus. O propósito da cruzada do Yankee Stadium era fazer com que a opinião pública 
americana nos apoiasse completamente, e para demonstrar nossa força. Entretanto, Deus foi mais 
sábio, e Ele nos deu chuva naqueles dias, pensando, "Ao invés de ser intimidado pela chuva, Eu sei 
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que o Reverendo Moon estará incitado a fazer mais. Eu darei ao encontro um pouco de chuviscos de 
forma que ele será inspirado a trabalhar antes da hora." Esse foi o plano de Deus.  

Em 100 dias, a predição de Deus se fez verdadeira. Eu estava determinado a agendar para antes a 
turnê do Monumento de Washington. Entretanto, o tempo total dedicado para a campanha do 
Monumento de Washington somou apenas 40 dias. Tivemos que planejar e obter as permissões, e 
isso tomou tanto tempo que nem mesmo sabíamos se poderíamos legalmente fazer a turnê naquele 
ano. Mas a tempo todas as permissões foram asseguradas quando havia se passado somente 40 dias, 
mas eu disse, "A lança foi atirada. Vamos em frente."  

A turnê do Monumento de Washington permanecerá registrada na história americana, mas não 
apenas como um recorde quebrado em uma cruzada religiosa; seu tremendo impacto será sentido 
até mesmo nos dias que virão. Estudiosos em todas as ciências sociais e em todas as religiões a 
pesquisarão muito profundamente, tentando descobrir como um homem da Coréia pôde realizar 
uma turnê que nem mesmo o governo americano ou qualquer igreja havia pensado em tentar 
realizar. Se elas gostam ou não, e se elas me aceitam ou não, as pessoas em todo lugar terão que 
reconhecer meu tremendo impacto. Este é um resultado decisivo da turnê do Monumento de 
Washington.  

Eu expliquei antes o que significa o Monumento de Washington à luz da providência. Não importa 
que dificuldade ou oposição venha para a Igreja de Unificação, isto não impedirá nosso avanço e 
prosperidade. Eu sou o único que pode construir uma super-autoestrada que permitirá que a 
humanidade alcance Deus.  

Deus tem três grandes dores de cabeça. O maior problema da humanidade é o comunismo, e somos 
o único grupo com a solução para o comunismo. O segundo é o declínio do cristianismo, e o 
terceiro é a imoralidade dos jovens de hoje. Somente sob minha liderança podemos trazer nova vida 
para os jovens na América. O Presidente Carter tem as soluções para estes problemas? As igrejas 
cristãs possuem as soluções?  

A América desde a Segunda Guerra Mundial 

Na realidade o declínio do cristianismo é como as águas correndo nas Quedas do Niágara. Mesmo 
os famosos evangelistas e os líderes religiosos não podem reverter a maré. Entretanto, suponham 
que os cristãos de hoje e a mídia tivessem a cabeça aberta o suficiente para nos assistir e ao que 
estamos fazendo. O movimento de Unificação tem a convicção e a filosofia que pode reverter a 
maré de declínio nas igrejas em três anos. Há um caminho de volta para a verdadeira vida e temos 
uma solução dada por Deus. Mas porque a maioria das pessoas tem as mentes fechadas e se tornam 
negativas, elas infelizmente estão desperdiçando a oportunidade de serem reavivadas. Todo o 
mundo livre ficou desamparado, se esfacelando diante da ameaça do comunismo, contudo a solução 
do comunismo repousa em nossas mãos. Há uma solução para os dilemas atuais do mundo; há uma 
forma para liberar a juventude americana de ser vitimada pelas drogas e pela imoralidade. Temos a 
solução, contudo a maioria das pessoas se recusa em olhá-la.  

Porque vocês conhecem a solução, são responsáveis pela América. Vocês devem salvar esta nação e 
dar aos jovens uma nova visão e um senso de moralidade. Através da vitória da Segunda Guerra 
Mundial, Deus deu para a América a chance de influenciar uma vasta porção do mundo. Se a 
América tivesse se centrado em Deus, então significante base já teria sido alcançada para o Reino 
de Deus. Mas o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial? A América se retraiu 
constantemente de suas responsabilidades mundiais, se tornando perigosamente isolada.  



 292

Deus deu a América a mais extraordinária chance de trabalhar para Ele, trazendo o mundo livre 
para o reino centrado em Deus. A América estava em uma posição de tomar a iniciativa pelo bem 
da África, da Ásia, da Europa e da América do Sul, mas olhem para a situação do mundo atual. 
Uma por uma, as portas da América se fecharam para aqueles continentes; quase que totalmente a 
América já se retraiu da Ásia. A menos que a América avance em uma nova direção, em breve 
estará tremendo sozinha. A União Soviética foi demolida durante a Segunda Guerra Mundial e 
estava lutando para sobreviver contra grande vantagem, mas mesmo sob estas circunstâncias os 
líderes comunistas expandiram seus poderes e influência no mundo. Se os Soviéticos puderam 
avançar de tal forma em 30 anos sob condições adversas, então o que eles podem fazer nos 
próximos 5 anos, quando as condições mundiais são mais favoráveis?  

Nos próximos 5 anos a América enfrentará um tempo muito difícil de perigo e crise. É como uma 
locomotiva correndo rumo a um precipício. Eu sou notadamente o único homem que sozinho está 
tentando frear essa locomotiva. Estou tentando girar esta nação pela mobilização de um punhado de 
jovens. Pode parecer ser uma tarefa impossível, mas vocês verão que o que estamos fazendo é um 
comando de Deus.  

Se eu nunca tivesse conhecido Deus, então eu poderia ser o pior adversário da América, até mesmo 
pior do que os comunistas. Mas a única razão de eu ter essas capacidades é porque conheço a 
providência de Deus. Ao olhar o que a América tem feito comigo, minha reação pessoal é às vezes 
um intenso desejo de revanche; às vezes eu até mesmo sinto que esta nação não pode ser perdoada. 
Mas conhecendo os sentimentos de Deus, eu posso suprimir estas emoções.  

Eu tenho uma posição dual referente à América. Eu amo esta nação e quero ser o guardião da 
América, um campeão de verdade pela sobrevivência desta nação. Ao mesmo tempo minha missão 
tem um aspecto mais miserável porque se Deus fosse dizer, "Tudo bem, meu filho, você fez seu 
trabalho. Deixe este país sozinho;” então não haveria nenhuma misericórdia dada para esta nação. 
Se Deus Se afastasse da América, vocês veriam por si mesmos quão rapidamente esta nação 
declinaria.  

Eu não vim aqui para tomar a direção do Departamento de Estado ou obter o pequeno “Green card” 
que me permita viver neste país. Eu estou aqui somente por causa da ordem de Deus. Se coloquem 
em minha posição; olhem o que a mídia tem feito nos últimos 3 anos e meio, me retratando como 
um monstro. Se vocês estivessem em minha posição, como sentiriam com relação a este país em 
nível pessoal? A partir desse ponto de vista esta nação cometeu atos imperdoáveis. Contudo se eu 
fosse partir, este país estaria em um estado miserável.  

Vocês não deveriam apenas conhecer estas coisas, mas assumir a responsabilidade por elas. Até 
mesmo mais do que eu, vocês devem sair e despertar estas pessoas e girar esta nação de volta para 
Deus. Eu estou determinado a treinar os jovens para se tornarem responsáveis por este país. Por 
exemplo, estou agora treinando os seminaristas; eles estão fazendo agora uma nova rede de pesca, e 
fiz com que eles pescassem nas águas geladas do Rio Hudson a fim de ver que tipo de jovens eles 
são. Eles não estão fazendo redes e pescando para o benefício de fazer dinheiro, mas a fim de 
construir suas próprias vontades de aço e se tornarem os determinados jovens líderes que não 
podem ser parados por nada.  

Eu não apenas dou sermões para vocês. Quando faço ações, eu posso fazer qualquer coisa, e faço 
melhor do que qualquer um. Os seminaristas estão realmente me redescobrindo, vendo que eu não 
apenas tenho teorias, mas que tenho o tipo de conhecimento que somente pode vir da experiência. 
Eu tenho estudado pesca e desenhei várias ferramentas patenteadas para pesca. Por exemplo, às 
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vezes o anzol agarra na boca do peixe e o pescador tem um trabalho terrível para tirá-lo. Eu inventei 
uma pequena ferramenta para empurrar a farpa e tirar o anzol facilmente.  

Um membro me viu cortando o metal para fazer esta ferramenta por mim mesmo, e ele disse, "Pai, 
porque você trabalha tão duro? Porque você não vai para uma loja de equipamentos e compra um?"  

Eu disse a ele, "A América não tem tal ferramenta. Se eu pudesse comprar este tipo de ferramenta, 
então porque eu deveria fazê-la?"  

Eu inventei uma nova rede em Barrytown, uma que vocês nunca viram. É uma rede tipo “rua de um 
caminho”, e uma vez que o peixe entra na rede, não há como ele possa retornar. Ontem eu teria um 
compromisso com algumas pessoas em Belvedere, mas eu tive uma nova inspiração para a rede e 
fui em direção aos seminaristas para falar sobre como fazê-la. Trabalhamos duro toda a noite e eu 
não pude vir aqui a tempo.  

Vocês querem vir pescar comigo? Eu não quero que vocês venham, porque vocês não sabem nada 
sobre pescaria; eu teria que gritar com vocês e lhes daria um momento difícil. Como eu posso os 
treinar? Vocês ainda querem se unir comigo?  

Porque eu aceito este caminho  

Através desta história providencial que eu descrevi parcialmente nesta manhã, eu vim para a 
posição onde todos os débitos na história foram pagos. Estamos agora começando a erigir uma nova 
história e declarei a abertura de uma nova idade. Baseado nas vitórias que eu descrevi, fui capaz de 
proclamar o Dia da Vitória do Céu em 4 de outubro do ano passado. Em 23 de fevereiro, o primeiro 
dia do Ano Um pôde ser declarado. Dezenas de milhares de espíritos foram nomeados para cada um 
de vocês, e se puderem perceber, sentirão eles ao seu redor. Se vocês sentem que estão 
acompanhados onde quer que vão, então terão sucesso. Vocês podem lutar centenas de batalhas e 
colher centenas de vitórias. Se vocês obtiveram confiança conhecendo em qual idade estamos 
vivendo e quem eu sou, e vocês também conhecem que vitórias já obtiveram e que tipos de 
fundamento estabeleceram, então onde quer que vocês vão, podem trazer vitória.  

O fundamento e a pedra angular da vitória mundial foram estabelecidos. Neste ano e no próximo 
ano expandiremos nossa força substancial, elevando 30.000 jovens homens e mulheres dedicados 
neste país. Ao mobilizar esta força, as três grandes dores de cabeça de Deus podem ser resolvidas. 
O tempo virá quando esta nação e o governo dirão, "Reverendo Moon, você não quer ficar mais? 
Não vá; precisamos de você." Esse é o momento que eu irei.  

Muitos reis e rainhas e chefes de estado me convidarão para vir a seus países e eu aceitarei muitos 
de seus convites. Mesmo agora eu tenho muitos convites, mas eu declinei deles, dizendo, "Eu sou 
mais necessário aqui na América. Eu tenho um desafio e uma missão neste país". O fato que eu 
ainda recebo oposição aqui demonstra que minha missão ainda não está completa, por isso eu quero 
ficar. Vocês são americanos ou coreanos? Como americanos, vocês devem amar seu país mais do 
que um coreano como eu. Se vocês falham em fazer isso, então não me chamem de Pai, porque 
vocês e eu não temos nada em comum um com o outro. Eu não vim aqui a serviço da Coréia, mas 
para servir a América. Vocês são americanos para fazer mais do que eu? Vocês são mais do que eu 
agora ou serão no futuro? Eu quero que vocês sejam maiores do que eu.  

O passado que eu descrevi esta manhã foi um caminho solitário que eu trilhei totalmente sozinho; é 
uma batalha solitária que estive empreendendo minha vida inteira, não tendo nenhum amigo para 
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me entender. Agora, 30 anos mais tarde eles vieram para me dizer, "Pai, agora entendemos o que 
você disse 30 anos atrás." Essa é sua honesta confissão. Vocês não podem entender o que estou 
dizendo esta manhã até daqui a 30 anos a partir de agora. Esta é sempre minha situação.  

Eu sempre fui um homem solitário, porque ninguém verdadeiramente me entendeu. Ninguém queria 
ser voluntário para seguir este caminho solitário, e a única razão de que eu aceitei esta 
responsabilidade é que Deus também estava profundamente triste e solitário. Sem este 
entendimento eu nunca teria aceitado. A verdadeira rota de restauração não é fácil. Me seguir 
também não é um caminho fácil, mas o mais difícil. Muitas pessoas, até mesmo vocês, podem não 
ser capazes de consumar este caminho em suas vidas. É provavelmente melhor que, aqueles que não 
têm confiança, peguem suas coisas e vão viver como desejam.  

Com tudo isso, a maior parte do meu tempo difícil aqui na América é por causa de vocês. Sem 
vocês, ninguém teria me criticado. Eu sou tão conhecido que quando vou para Nova York, eu 
absolutamente não tenho nenhuma liberdade. Eu não posso nem mesmo comprar roupas ou ir para 
um minúsculo restaurante sem as pessoas perguntarem, "Você não é o Reverendo Moon? Você 
poderia me dar um autógrafo?" Eu nunca preferi esta forma de vida, mas sendo que eu não o queria, 
Deus me deu este papel. O que eu posso fazer? Eu me tornei famoso e eu quero que vocês 
americanos também se tornem famosos; o povo americano adora ser orgulhoso de si mesmo. Por 
favor, sigam em frente e façam-se famosos fazendo o trabalho de Deus, e após fazer assim, vocês 
podem se tornar uma cerca ao redor da Mãe e de mim, e poderemos relaxar um pouco.  

Vocês podem se tornar famosos em nome de Deus? Se vocês não podem fazer isso por si mesmos, 
então eu posso fazê-los famosos. Vocês preferem se tornar famosos por vocês mesmos em nome de 
Deus, ou querem que eu os faça famosos? Se vocês não seguem na minha frente e realmente se 
doam totalmente pelo benefício desta nação, então quando vocês forem para o mundo espiritual , 
todos os americanos estarão apontando seus dedos acusadores, zombando, "Que pobre americano 
você é! Você conheceu a providência e encontrou o Pai, mas quão pouco você fez!" Você não quer 
estar envergonhado, quer?  

Quando eu fui com algumas mulheres para o Rio Hudson pescar outro dia, algumas delas se 
tornaram rudes e entorpecidas. Eu tenho uma enorme tarefa de fazê-las mulheres de verdade e então 
abençoá-las. Poderia levar 10 anos para vocês passarem no teste, mas vocês querem passar antes ou 
depois de se casarem? Deus levou 6.000 anos para restaurar um Adão, isso está utilizando uma 
terminologia bíblica. Contando com os nossos anos, isto levou muitos milhares ou até mesmo 
milhões de anos para Deus recriar um Adão. Dez anos seria muito tempo para eu recriar uma Eva 
perfeita?  

Na Bênção recente aqui o apetite de todos estava afiado, até mesmo com alguns jovens irmãos e 
irmãs pedindo, "Pai, e quanto a mim?" Em East Garden alguém que está somente com 23 anos de 
idade, disse, "Pai, eu posso estar incluído?" Eu dei risada. "Você até mesmo nasce com 
dificuldade!" Por outro lado, na América vocês têm toda liberdade para se casarem, até mesmo 
cinco ou dez vezes. Porque vocês não saem e exercitam sua liberdade? Se forem embora, vocês 
terão menos problemas?  

Este é o 23º aniversário da fundação da Igreja de Unificação. Estes 23 anos são apenas uma história 
externa de nossa igreja, mas a verdadeira história, anterior à fundação da Igreja de Unificação, é 
conhecida apenas por algumas pessoas em quem eu posso confiar. Eu estava destinado a sofrer – 
como um servo, filho adotado, filho, esposo, pai, e rei – mais do que qualquer um nestas posições 
tenha sofrido na história. Este era meu destino, e fazendo isto eu pude restaurar totalmente aqueles 
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que sofreram em cada nível. Este período de indenização e sofrimento deve terminar o mais tardar 
em 1981.  

Se a América branca falha em responder, então Deus elevará outro povo ou outra nação que virá 
contra o povo branco da América. Eu não tenho que defender minhas ações; eu posso apenas ficar 
em silêncio, esperando e sabendo que o tempo de Deus está fazendo tic-tac. Por outro lado, 
entretanto, sendo que os povos brancos estão antecipadamente me denunciando, Deus pode enviar 
mais jovens brancos para nós, e no futuro mais pessoas brancas se levantarão em minha defesa. 
Essa é a forma como Deus trabalhará.  

A maioria de vocês não estão qualificados  

Antes que eu viesse, o universo estava imerso na escuridão. Todos os muitos filósofos e pessoas 
religiosas não conheciam o coração de Deus e o profundo significado da Bíblia, e quando revelei 
muitas coisas pela primeira vez era como o raiar do sol. Agora todos podem ver a verdadeira pintura 
de Deus e da história. Eu não apenas descobri a verdade, mas eu a tenho vivido, e através da 
experiência, eu sei como esta verdade universal trabalhará.  

A Igreja de Unificação é uma escola maior do que Harvard, ou Yale ou Princeton, e é um lugar 
onde apenas a elite do universo pode se matricular. A Universidade de Harvard pode graduar um 
Ph.D., mas essa pessoa pode somente virar para trás e ensinar em um quadro negro. Mesmo 
milhares de Harvard juntas não poderiam criar um único filho de Deus, mas nossa escola faz 
emergir filhos de Deus todos os dias. Milhões de dólares não poderiam pagar a instrução nesta 
escola, e somente um tipo especial de pessoa pode vir aqui. Para assegurar que somente a elite de 
Deus venha para a Igreja de Unificação, Deus está propositadamente permitindo que oposição e 
negatividade sejam incitadas. Ao encarar a negatividade que vem da sociedade, aqueles que podem 
vir para a Igreja de Unificação têm que ser especiais. Sob tais condições adversas, você não poderia 
se unir a nós a menos que tenha recebido uma revelação especial de Deus, ou tenha uma brilhante 
consciência e um brilhante coração. Esse é o motivo pelo qual eu disse que este é realmente um 
ajuntamento da elite.  

Somente aqueles a quem foi dada um revelação direta de Deus, são realmente elegíveis para se 
juntarem a este grupo, mas todos vocês são como sorteados que repentinamente tiveram alguma 
sorte. Por quê? O Princípio está trazendo as pessoas mais rápido do que as revelações estão vindo a 
partir de Deus. Este é o lugar onde a bênção de receber a revelação de Deus pode ser vista. Mas 
porque vocês se juntaram a Igreja de Unificação utilizando sua lógica, então vocês analisam e 
avaliam tudo muito detalhadamente. Quando eu dou alguma direção, vocês param e pensam sobre 
se obedecerão ou não. Entretanto, a pessoa que recebeu a revelação de Deus diretamente sabe quem 
eu sou e nem mesmo tem que debater sobre seguir qualquer direção que eu possa dar. Deus disse a 
ele quem eu sou e que ele pode instantaneamente responder. 

Vocês não estão realmente qualificados para estarem nesta escola, mas Deus tem feito uma 
providência especial. Vocês são como calouros e segundanistas nesta grande escola, ansiosos para 
absorver a verdade como uma esponja. Como vocês podem dizer, "Deus, Você deve me fazer 
famoso"? Apenas estar aqui é um privilégio, e você não deve presumir em esperar que receberá 
automaticamente a Bênção. A partir do ponto de vista de Deus é cômico que uma pessoa que nem 
mesmo sabe engatinhar como um bebê pense sobre ser casado. Após 2.000 anos, até mesmo Jesus 
não tem ainda sua noiva com ele. Como você poderia assumir que merece a Bênção? Vocês, irmãs 
mais velhas podem estar pensando, "Pai, eu estou com 30 anos. Está ficando tarde!" Mas pense que 
Jesus está com 2.000 anos de idade.  
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Vocês acham que me conhecem bem, mas dificilmente vocês conhecem algo sobre mim; somente 
Deus me conhece completamente. De fato vocês conhecem um homem muito incomum. Quanto 
vocês são diferentes após me encontrarem? Aqueles que dizem, "Eu sou absolutamente diferente 
desde que encontrei o Pai," levantem suas mãos. Qual é a diferença? Vocês têm restaurado material, 
testemunhado e encontrado todos os tipos de perseguição e tratamento desdenhoso. E o que é 
diferente? Vocês apenas têm feito todas essas coisas passivamente e relutantemente, ou porque uma 
gigantesca mudança ocorreu em vocês, por isso podem fazer estas coisas com disposição?  

Como vocês sabem que eu me sacrifiquei realmente pela humanidade? Após uma longa viagem no 
carro minhas costas doem muito, por isso vocês comprariam um grande avião para mim? Quando? 
Vocês podem responder, "Quando você necessitar um avião, nós compraremos um para você", mas 
vocês não sabem que eu precisei de um avião no primeiro dia que pousei aqui na América? A 
América é um país enorme para se viajar por todo ele. O tempo virá quando as contribuições virão 
de todos os cantos do mundo das pessoas que querem comprar um avião para que eu possa voar 
para seus países. Mas se eu adquirir um avião, o Departamento de Estado americano dirá, "Ele 
apenas envia seus jovens e os explora para comprar seu gigante avião." Minha compra de um avião 
traria ainda mais críticas.  

Eu já fiz muitas coisas, criando muitas fábricas para confeccionar muitos produtos variados, e 
certamente antes que vocês me comprem um avião, eu posso criar um. Estas coisas são facilmente 
comparadas com o trabalho de restauração. O processo de restauração é como um complexo 
labirinto que até mesmo para mim não é nada fácil. Estou feliz que não foi dado a vocês por Deus, a 
responsabilidade direta da restauração. Vocês têm sorte de não ter recebido esse comando.  

Sua única conexão comigo  

Vocês nunca me conhecerão plenamente. Não importa o que vocês pensem, embora me chamem de 
Pai, vocês nunca conhecerão realmente meu verdadeiro valor até que morram. No mundo espiritual 
todos vocês repentinamente descobrirão quanto estão em débito para comigo. Em toda a história 
bíblica, começando de Adão e Eva, e Caim e Abel, toda missão terminou em fracasso. Noé, Abraão, 
Moisés, todos os profetas do Velho Testamento e João Batista, todos terminaram em fracasso.  Até 
mesmo a missão de Jesus foi deixada incompleta. O registro da história bíblica é um registro de 
fracassos. Em meu próprio tempo de vida eu tenho que reparar tudo e substituir todos os fracassos 
do passado por sucesso. Vocês acham que isto é fácil?  

O fundamento que vocês desfrutam na Igreja de Unificação é verdadeiramente milagroso; todos os 
fracassos históricos foram adequadamente reparados e colocados em uma obra unificada de Deus. 
Eu estabeleci com sucesso o fundamento no nível familiar e o expandi para o nível mundial. Agora 
estou pronto para descansar e recepcionar meu Sábado. Agora que fiz meu trabalho, eu posso estar 
diante do trono de Deus sem qualquer vergonha e dizer, "Pai, eu fiz o que o Senhor me pediu." 
Vocês podem captar o significado disto? Todos os eventos na história de Deus não são apenas 
sucessões de ações humanas; há um padrão definido e uma fórmula por trás deles. Eu não apenas 
desbloqueei todas as fórmulas ocultas por trás da história, mas eu reuni toda a história em uma 
única colheita vitoriosa.  

Eu sou uma pessoa complexa e difícil de encontrar. Se você me encontra da forma errada, pode ser 
arruinado. Sua própria consciência e o mundo espiritual virão contra você. Eu tenho testemunhado a 
queda de pessoas que me encontraram de forma incorreta. A América e o mundo não serão uma 
exceção a isto. Eu penso que seja impossível para vocês entenderem isto, mas eu digo de qualquer 
maneira.  
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Eu vim parar a destruição do indivíduo, da família, da tribo, da nação e do mundo, frear esta 
locomotiva que está correndo para sua destruição. Vocês também têm o poder para fazer isso, uma 
vez que se decidem. Uma vez que estão firmes em seu compromisso de servir a Deus, então Deus 
estará com vocês; não há exceção para isto. Uma vez que sua decisão está completamente 
estabelecida, então eu sei que Deus estará com vocês.  

A obra de Deus estava séria em tomar uma ação drástica para reverter a corrida da história humana 
em direção a sua destruição. Estou seguro que vocês têm certas reservas em seu compromisso 
porque isto é tão vasto para pegar e digerir. Vocês estão com medo do que significa ter o peso da 
história sobre seus ombros; vocês podem dizer seriamente, "Tudo bem, eu suportarei a história. Eu 
sou a força motriz para girar a história." Vocês ao menos pensaram sobre isto, e podem realmente 
sentir esse peso sobre seus ombros?  

Equivalente às idades do Velho e do Novo Testamento, muitos grupos espirituais apareceram como 
os precursores para elevar este único movimento religioso. Todos eles vieram para servir a certo 
propósito, mas todos eles se foram e a Igreja de Unificação está agora prosperando. Desde seu 
nascimento na Coréia, a Igreja de Unificação tem sido controversa, realmente transtornando a nação 
e o mundo. Vocês acham que este é um movimento que eventualmente declinará e desaparecerá, ou 
não somente nós prosperaremos, mas ele trará nova vida para o restante do mundo? Seremos 
destruídos ou seremos capazes de fazer o mundo viver. Nós seremos vitoriosos ou nossos oponentes 
serão vitoriosos. Se temos o poder escondido para transformar nossos inimigos em nossos amigos, 
então ninguém pode duvidar de nós. A restauração é muito difícil, e ao viver o Princípio, você deve 
seguir a fórmula. Não pode haver saltos, e cada passo deve ser dado com sua vida inteira em jogo. 
Se você está agarrado a qualquer coisa de si mesmo em reserva, então nunca pode progredir.  

Os 7.000 anos da história bíblica se estendem a partir da criação original do homem para sua 
recriação ou perfeição. A indenização para estes 7.000 anos deve estar contida em um curso de 7 
anos da vida de um homem. Em um período de 7 anos de minha vida eu paguei o débito de 7.000 
anos de história. Deus reconheceria que eu havia feito isso se eu simplesmente fizesse um anúncio 
disso? Vocês acham que Satanás reconheceria isso? Eu empreendi uma batalha absoluta para seguir 
cada passo desse curso. Eu tive que pagar literalmente, para que até mesmo Satanás não pudesse 
encontrar falhas. Vocês estão agora montados nas costas daquele fundamento vitorioso. Vocês são 
como um carona. Eu adquiri um carro e coloquei gasolina no tanque e me tornei um experiente 
motorista. Aconteceu de vocês apenas estarem por perto e eu disse, "Venha." Vocês serão 
eternamente gratos apenas por terem tido o privilégio de ir neste carro, mas como um passageiro, 
vocês têm o direito de dizer ao motorista para dar a vocês comida e dar a vocês um matrimônio 
celeste? Essa é exatamente sua situação.  

Fora da vontade de Deus, não há nenhuma conexão entre vocês e eu; eu não preciso de vocês. Eu 
apenas dou 100 por cento de minha atenção para vocês porque eu conheço o desejo de Deus. Vocês 
entendem? Realmente vocês podem contribuir muito pouco para a realização da providência, sendo 
que isto já está feito. Eu ainda necessito de vocês, quando são somente um fardo?  

Deus não pode abandonar este país sobre o qual repousa diretamente Sua vontade. Vocês ao menos 
têm uma chance de fazer alguma coisa para ajudar a providência de Deus aqui, por isso vocês 
podem receber crédito eterno no mundo espiritual por suas realizações. Se vocês não têm forte 
desejo de se dedicarem para a salvação deste país, então nem mesmo mencionem que são membros 
da Igreja de Unificação. Se suas metas não estão em paralelo com a minha, então vocês nunca 
foram membros da Igreja de Unificação. Você está plenamente ciente do que se espera que você 
faça? Você não tem direito de me chamar de Pai a menos que seu propósito esteja em paralelo com 
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o meu. Antes que você me chame de Pai, deve se tornar merecedor de ser meu filho. Antes que eu 
falasse sobre qualquer coisa, eu vivi através da situação e a cumpri. Você fará isso também?  

Abril acabou e um terço de 1977 se foi. Se a América não mudar, se vocês não fizerem nenhum 
avanço notável em 1977 e 1978, então eu não terei nenhum interesse neste país e irei para qualquer 
outro lugar. Vocês podem descansar e relaxar, mas eu nunca faço isso. Eu me reservarei o direito de 
dizer diante de Deus, "Não há nada que eu tenha deixado sem fazer pelo benefício da providência 
da América. O povo americano nunca respondeu a mim! Mas Pai, o Senhor sabe que eu tenho feito 
tudo o que eu precisava fazer." Vocês estão sérios sobre a salvação deste país?  

Você deve seguir meu caminho 

Para encontrar o caminho de restauração, você deve buscar diligentemente e deve seguir cada passo. 
Os segredos encontrados em minha busca pela restauração foram revelados. Eu completei essa 
busca e coloquei o Princípio de forma que todos possam encontrá-lo. O que todos vocês devem 
fazer é vivê-lo. Eu organizei os 7.000 anos da história de falhas da humanidade em um curso de 7 
anos, e demonstrei que vocês podem trilhar esse caminho. Vocês devem fazer isso, mas devem estar 
profundamente sérios sobre isto, como Jesus estava enquanto caminhava em direção ao Monte do 
Calvário. Vocês devem adotar a seriedade desse momento.  

Vocês estão olhando em direção ao dia da realização e da esperança? Vocês estão agora carregados 
pelas responsabilidades de si mesmos, de sua família, da sociedade, da nação e do mundo, e devem 
seguir individualmente, tal como eu tenho seguido. Eu estabeleci a super-autoestrada do Princípio 
para que todos possam seguir, mas cada um de vocês deve realmente fazer a viagem. Neste período 
de tempo de 7 anos vocês iniciarão seguindo pelo caminho de servos tão obedientemente como um 
cordeiro, então seguindo através do período de filho adotado, esposo e esposa, pai e mãe, e 
finalmente o imperador e imperatriz do universo. Vocês devem precisamente realizar isto no tempo 
de 7 anos.  

Quando vocês triunfam neste curso de 7 anos, então os imperadores e imperatrizes do passado se 
inclinarão para vocês quando forem elevados ao mundo espiritual. Este é um tempo muito precioso 
porque podemos viver através disto enquanto estamos na terra. Eu trilhei este caminho por 40 anos 
aqui na terra e agora estou pedindo para vocês seguirem com sucesso este curso por apenas 7 anos. 
Se vocês dizem, "Pai, por favor, me dê uma tarefa mais fácil", então vocês têm uma mente de um 
ladrão.  

Quando eu comecei a Igreja de Unificação na Coréia, nossa sede era um pequeno casebre. Em 1º de 
maio de 1954, eu coloquei uma pequena placa na frente desse casebre, provavelmente o menor sinal 
que você poderia encontrar na história, mas as maiores palavras nunca ditas estavam escritas: 
"Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial." As maiores palavras, 
mas o menor sinal e a menor casa – essa é a forma como a Igreja de Unificação começou!  

O quarto era tão pequeno que quando eu dormia, minha cabeça batia em uma parede e meus pés 
batiam na outra parede. Eu estava totalmente sem dinheiro naquele tempo, e esse casebre nem 
mesmo pertencia à igreja, mas era alugada. Mas agora aqui na América, há um concreto 
fundamento estabelecido em todos os 50 estados em termos de possuirmos centros físicos. Vocês 
estão fazendo exatamente o que eu fiz há 23 anos atrás. Vocês vivem em um pequeno cubículo, mas 
tratarão cada pessoa que vem até vocês como um rei e uma rainha, servindo-os como um servo.  
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Se qualquer um de vocês líderes de estado querem ser servidos porque se agarram a alguma posição, 
então vocês nunca terão sucesso. Vocês devem iniciar como um servo de servos, e seguir através de 
cada passo. A menos que demonstre o espírito de serviço, você nunca terá sucesso, porque a Igreja 
de Unificação não foi construída dessa forma. Você deve seguir o caminho pelo qual eu fui.  

As mulheres da Igreja de Unificação devem pensar, "Deus, não se preocupe comigo. Eu nem 
mesmo sou merecedora de olhar para qualquer homem como meu esposo. Eu não estou 
suficientemente pronta, e eu seria apenas um fardo para o homem com quem me casaria. Estou 
perfeitamente satisfeita com o que estou fazendo, e darei cada porção de energia por Seu propósito." 
É assim como vocês pensam, ou ao invés são mulheres orgulhosas pensando, "Eu sou capaz, e 
certamente mereço o respeito e a admiração dos homens"? Vocês têm essa confiança?  

Vocês ao menos já imaginaram em ter um mendigo da rua como seu esposo? Internamente esse 
mendigo poderia ser um homem divino. Vocês já pensaram, "Eu não sou nem mesmo digna de 
receber este homem como meu esposo"? Eu comecei como um servo de servos e vocês também 
devem iniciar como um servo de servos.  

Pelo benefício de Deus e para a restauração da humanidade, não há nada que eu não posso fazer. 
Após terem sucesso na posição de servo, vocês serão elevados para a posição de filho adotado. Mas 
lembrem-se que tal recomendação não vem facilmente. Um mestre claramente diz, "Você é tão bom 
para ser meu filho adotado. Eu farei de você meu filho, minha filha"? Esse tipo de reconhecimento 
não é dado gratuitamente. Vocês estão começando como um servo. Em breve Deus pronunciará Sua 
Bênção sobre você dizendo, "Você é meu verdadeiro filho, em eu darei a você minha bênção para 
se tornarem esposo e esposa”?  

A menos que vocês como pais, tenham a firme convicção que devem estar liberados de Satanás e do 
pecado, como vocês podem dar nascimento a um filho sem pecado? Você tem a confiança de dizer, 
"Meus filhos nasceram de Deus e não têm qualquer coisa do pecado original. Eles não nasceram de 
Satanás, e são diretamente elegíveis para o Reino de Deus." Isso não é fácil, não é? Além disso, 
você pode se elevar para ser um imperador ou imperatriz para que quando for para o mundo 
espiritual, os santos mais elevados se inclinarão para você? Vocês serão os antepassados de sua 
árvore familiar restaurada, e aqueles que carregam seu nome de família devem ser seus 
descendentes. Eu cobri todo esse território e o consumei vitoriosamente. A Igreja de Unificação é a 
escola onde podemos ser ensinados, e eu estou agora na posição de demonstrar a vocês o caminho.  

Minha experiência de 40 anos e a realização pode ser organizada de tal forma para que vocês 
possam seguir todo esse caminho em 7 anos. Estou com 57 anos de idade; 40 anos se passaram 
desde que iniciei a providência na idade de 16 anos. Mesmo quando eu tinha 16 anos, eu encontrei 
intensas experiências e trilhei o caminho de tribulação. Eu sou o pioneiro que limpou do caminho 
todos os obstáculos e fiz uma estrada lisa e larga, pronta para qualquer um encontrar e seguir. Eu 
não apenas estabeleci a auto-estrada, mas também criei um automóvel para vocês. Todos vocês 
devem obter uma licença para se tornar um motorista e então ir para um posto de abastecimento 
obter a gasolina. Ao menos isso tudo é sua responsabilidade. Se vocês negarem e rejeitarem esta 
pequena responsabilidade, então esqueça sobre dirigir rapidamente para o céu; vocês terão que 
andar e ninguém simpatizará com sua estupidez.  

Vocês dirigirão nesta auto-estrada? É necessário que vocês completem seu curso de 7 anos e 
estabeleçam sua própria qualificação para serem abençoados. Vocês não estão trabalhando para 
qualquer outro – a Igreja de Unificação, o Reverendo Moon, ou Deus – vocês estão trabalhando 
para si mesmos. Primeiramente vocês devem se tornar vitoriosos em cada nível, iniciando como o 
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servo da humanidade. Eu darei a vocês mais e mais detalhes da verdade, expondo tudo tão 
precisamente que vocês compreenderão, "eu pensava que estava sendo um bom membro da Igreja 
de Unificação, mas agora que entendo o critério do Pai, eu vejo quão tolo eu sou!"  

Sua Bênção deve ser inesperada  

Não se preocupem com qualquer outra coisa por estes 7 anos, mas se tornem literalmente loucos por 
Deus e loucos para servir a humanidade, se esquecendo de vocês mesmos. Repentinamente eu direi, 
"Você é meu filho. O tempo para a Bênção chegou; eu quero abençoá-lo." Então vocês podem 
responder, "Já se passaram 3 anos? Oh não, Pai, eu ainda tenho que fazer mais e devo me tornar 
mais maduro." Essa é a resposta natural. No Jardim do Éden, Adão e Eva não diriam para Deus que 
era o tempo para se casarem. Ao invés, Deus diria isto para Adão.  

Quando um membro do “News World” me escreveu pedindo, "Pai, eu quero ser abençoado. Você 
pode me abençoar?" Eu imaginei, "Esse irmão realmente conhece o Princípio?" Outro irmão foi 
extraordinariamente afortunado; ele nem mesmo era um candidato para a Bênção, mas estava 
apenas dirigindo os candidatos para o noivado quando aconteceu dele ser selecionado. Ele nunca 
esperava ser abençoado naquele momento. Essa deveria ser uma situação natural. Se você realmente 
conhece o Princípio, saberá que esta é a forma como a Bênção chega, tal como um susto.  

O matrimônio dos Verdadeiros Pais em 1960 não foi feito por minha própria iniciativa. Deus me 
deu revelação após revelação, insistindo, O tempo chegou Meu filho. Você deve preparar o altar 
para receber o matrimônio sagrado, e Eu devo abençoá-lo." Esta é forma do princípio. Até mesmo a 
Mãe nunca considerou-se para ser a Mãe. Ela estava apenas vivendo como um membro da igreja 
quando de repente o nome dela foi chamado para se casar. Alguns membros estão pensando que 
eles necessitam da Bênção ou que eles merecem a Bênção, mas esta é a forma de pensar satânica. O 
que todos vocês devem realmente fazer, é encontrar seu caminho no Princípio e apenas se manterem 
ocupados, correndo e correndo. Então de repente vocês se encontrarão seqüestrados por Deus para a 
cerimônia de casamento.  

Em sentido estrito, quando eu observo os membros das famílias americanas, não há nenhum deles 
que tenha passado no teste. Se você morrer no estado em que está, então não poderá ser elevado 
plenamente ao Reino do Céu, mas acabará apenas em um nível intermediário, como uma sala de 
espera. Você necessita ser reeducado antes que possa entrar no céu. Você não pode evitar este 
princípio; tem que caminhar e viver através deste princípio e não há nenhum lugar para reclamação. 
Eu poderia reclamar para Deus sobre ter tanta dificuldade? Eu poderia exigir que Deus venha com 
algum tipo de caminho fácil ou solução para mim? Se eu ao menos reclamasse, Deus diria, 
"Reverendo Moon, você não é digno de ser Meu filho. Eu terei que esperar que venha outro 
homem."  

A história providencial foi necessária somente por causa da queda do homem. Eu fundei a Igreja de 
Unificação há 23 anos atrás e estou dando-lhes o sentimento que eu tinha naquele tempo. Vocês 
devem herdar esse espírito e fazer dele seu próprio caminho. Este é o significado deste dia. Vocês 
devem sentir meu coração de 23 anos atrás, e também devem ser pioneiros desse dia. Minha 
situação era tão impossível naquele tempo; sob aquelas circunstâncias alguém poderia imaginar que 
23 anos mais tarde eu conduziria eventos como a turnê do Monumento de Washington?  
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Essas realizações permanecerão  

Naquele tempo eu estava sempre sendo investigado pelo governo coreano, que estava 
constantemente tentando encontrar alguma razão para me colocar na prisão. Sob aquelas 
circunstâncias vocês poderiam pensar que algum dia eu poderia vir para a América e reunir todos 
estes jovens e discursar em tão fantásticas turnês? Naquele tempo ninguém acreditava nisto, mas eu 
sei quem eu sou e onde estou indo, e quão bem sucedido eu serei. A determinação básica que eu 
tinha nunca mudou. Muitas pessoas que estavam me seguindo se tornaram cansadas e deixaram o 
movimento, mas o movimento ainda continua. Aqueles que estão apenas autocentrados não poderão 
ficar, mas terão que sair cedo ou tarde. Somente aqueles que podem desistir de suas vidas pelo 
benefício da missão permanecerão. Comparado com meus 40 anos, seus 7 anos passarão muito 
rapidamente.  

Devemos seguir ou não? Sem qualquer questão, devemos absolutamente seguir. Nesses 7 anos 
vocês devem experimentar tristeza e lágrimas pelo benefício da família, da sociedade e da nação. 
Vocês devem investir angustiados suas noites de sono pelo benefício dos outros e pelo benefício da 
providência. Não tentem seguir por algum caminho mais fácil. Da mesma forma que eu lutei desde 
o lugar mais inferior e todo o caminho até o ponto onde eu pude receber a maior bênção de Deus, 
vocês devem também progredir através de cada passo. Vocês devem compreender que estão 
alcançando níveis mais elevados enquanto vocês progridem com o movimento.  

Vocês às vezes experimentam sentimentos enaltecedores? Estes não são apenas seus sentimentos, 
mas o mundo espiritual realmente os inspirando. O mundo espiritual deve estar em unidade com 
vocês em cada milímetro de seu caminho. A partir deste momento em diante, meu ensinamento será 
mais preciso e analítico, e vocês conhecerão a verdade palavra por palavra. Vocês não podem evitar 
seu curso de 7 anos.  

Você veio para nosso movimento no tempo mais oportuno; no tempo mais curto possível, você 
pode cobrir vários níveis e receber o crédito por auxiliar em toda a providência de Deus. Você deve 
se tornar uma pessoa que pode ajudar como pioneiro no capítulo final da história providencial de 
Deus. Vocês estão participando na formação do tempo, e todos devem fazer este trabalho. Vocês 
têm o maior privilégio de trabalhar junto com os Verdadeiros Pais, entre as milhões e bilhões de 
pessoas que estiveram angustiadas para fazê-lo. Elas não terão essa oportunidade. Ao invés, vocês 
são os únicos que estão comigo pessoalmente.  

Mesmo as pessoas que estão vindo agora para se unir ao nosso movimento estão um passo atrás de 
vocês, porque elas não ajudaram a trazer a grande vitória em Washington. Vocês lutaram a batalha 
juntos comigo, e não haverá mais oportunidades como esta na história. Agora nossa tarefa é obter a 
América para Deus e obter o mundo livre. Quanto mais vocês compreendam isto, maiores serão as 
preocupações que sentirão, mas essa é a forma como deve ser. Com essa compreensão, vocês 
saberão exatamente qual responsabilidade carregam.  

Seu curso de 7 anos  

Vocês já ouviram antes sobre seu curso de 7 anos, mas não sentiram isso até os ossos. Aqueles que 
podem dizer que já estão comprometidos com isso, por favor, levantem as mãos. Vocês já oraram, 
"Deus, nesse momento eu juro ao Senhor que iniciarei meu curso de 7 anos. Eu não devo seguir o 
curso de Adão e Eva que falharam, mas dentro do tempo de 7 anos eu devo concluir o caminho de 
Adão e Eva aperfeiçoados. Deus, confie em mim." Vocês já empreenderam essa oração com Deus? 
Então como vocês podem iniciar seu curso de 7 anos? A Bíblia prediz que nos Últimos Dias haverá 
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um período de tempo de 7 anos de caos, sofrimento e dificuldades. Toda a história do mundo estará 
condensada neste período de 7 anos que a Bíblia descreve. A Bíblia diz que muitos poucos 
sobreviverão a este período de sofrimento, e que é verdadeiro, que somente alguns permanecerão 
dentro da vontade de Deus e que serão aqueles que verdadeiramente estão determinados e que 
verdadeiramente conhecem Deus, se comprometendo profundamente com esse curso de 7 anos.  

Logo que vocês empreendam esse seu próprio curso de 7 anos, vocês automaticamente atrairão 
oposição. Nada ocorrerá de acordo com seu desejo. Se vocês querem seguir desta forma, então 
Satanás estará tentando bloquear cada centímetro de seu caminho, e inevitavelmente as 
circunstâncias levarão vocês para os mais baixos níveis possíveis. Vocês serão desprovidos de toda 
honra e serão deixados sem nada, se sentindo completamente nus. Satanás empurrará vocês para 
baixo, mas vocês devem dar a ele as boas vindas, engoli-lo e digeri-lo.  

Qual é o método para ser elevado para a posição de filho adotado ou filho? Você deve se tornar uma 
pessoa que está pronta para sacrificar-se pelo benefício de um servo. Quando você está disposto a 
desistir de sua vida pelo benefício de um servo, então começará a encontrar a sua vida. Em cada 
passo da providência você deve estar disposto a desistir de sua vida. Essa é a mais rápida forma de 
encontrar a exigência celeste.  

Vocês devem pensar sobre sua própria vida como um assunto trivial, como o orvalho da manhã. 
Quando eu descobri todo o significado e os segredos da providência, então eu senti que todos os 
ensinamentos de Jesus caminharam para meus ossos. Eu senti tão profundamente estes 
ensinamentos como, "Foi ele que perdeu sua vida por meu benefício." Não apenas uma vez, mas 
muitas vezes, você deve totalmente desistir de sua própria vida. Essa é a única forma que você pode 
cobrir esta área. Quando você desiste de sua vida e segue através do curso de 7 anos, então 
repentinamente o universo mudará e você terá sua vida protegida. Eu estava pronto para morrer pelo 
benefício da missão durante as campanhas do Yankee Stadium e do Monumento de Washington. 
No caminho para o Yankee Stadium e no caminho para o Monumento de Washington eu orei, "Eu 
estou disposto a morrer pelo Senhor. O que quer que seja requerido de mim, será feito." Houve 
muitas ameaças de assassinato, mas eu nunca hesitei em arriscar minha vida.  

Aquelas foram verdadeiramente emergências extraordinárias. A menos que você possa estar em 
uma posição de se comprometer a esse grau, você nunca entenderá a missão de Deus, ou conhecerá 
o coração de Jesus, ou se tornará uma unidade comigo. Sempre que você encontra dificuldades, 
pode ver quão miserável e inadequado eu sou. Nesse momento você pode se redescobrir e pode se 
empurrar para níveis mais elevados. Este é o cotidiano de minha vida.  

A melhor forma para vocês viajarem com segurança através deste período é colocar-se abaixo do 
nível mais inferior possível, onde até mesmo podemos invejar os mendigos, onde mesmo se sentar a 
uma mesa para comer se torna um luxo. Servos não têm o luxo de se sentar para comer em uma 
grande mesa com guardanapos e vinhos e assim por diante. Devemos nos colocar na posição de 
servo de servos.  

Com essa atitude vocês podem saltar adiante, e então podem entender a humanidade. Até que eu 
tivesse 30 anos, eu nunca comprei um único terno para mim mesmo, e as roupas que eu obtinha 
sempre foram de lojas de segunda mão. Eu nunca vestia gravatas ou utilizava tônicos para o cabelo 
ou itens de cuidado para o corpo. Durante aqueles anos eu me coloquei em uma posição de pecador; 
eu nunca tinha a coragem de elevar minha face, e sempre estava olhando para baixo.  
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A natureza está pedindo para ser observada pelo homem verdadeiro, mas a menos que eu possa 
cumprir meu papel providencial, eu não me sentiria digno de ao menos olhar para a natureza. Eu 
estava tão humilde em minha forma de pensar, que eu queria me esconder da presença da natureza. 
Agora eu vou aos cinemas, mas naquele tempo, eu nem mesmo caminhava em frente a um cinema. 
Agora eu me graduei nesse caminho, e nada pode afetar o que eu realizei. Eu aperfeiçoei este curso 
e o transcendi.  

Eu sou como uma rocha e ninguém pode me atrair para longe da vontade de Deus. Houve muitas 
mulheres que realmente escreveram cartas de amor para mim, escritas com seu próprio sangue, 
demonstrando sua genuína devoção para mim. O caminho religioso não é fácil por causa das muitas 
tentações ao redor, e vocês não têm idéia do que se exige para estabelecer o fundamento. Mas eu 
tive que fazer isto e estou compartilhando livremente os frutos disto com vocês. Ninguém tem o 
direito de reclamar; ao invés, ser continuamente grato e colocar-se em uma posição submissa. 
Mesmo agora, essa é minha atitude básica diante de Deus. Após todo o sucesso providencial, eu 
ainda me coloco em uma posição humilde diante de Deus.  

Por 7 anos na Igreja de Unificação vocês devem estar determinados a cumprir sua missão, 
esquecendo de comer, dormir, e tudo mais. Mesmo após sua Bênção, eu darei aos casais missões 
separadas, e por 3 anos, eles seguirão seus próprios respectivos caminhos para realizar outro 
significativo período de tempo. Através de tudo isso, vocês devem estar absolutamente obedientes.  

Vocês devem ter uma imagem verdadeira de si mesmos. Alguns membros parecem muito 
significantes externamente e parecem estar fazendo um grande trabalho, mas internamente são 
pessoas vazias, que não são dignas aos olhos de Deus. Neste período vocês receberão a 
oportunidade de experimentar tudo, sendo amaldiçoados, ou golpeados, sentindo grande fome, e até 
mesmo invejando a situação de um mendigo. Será um período precioso, e então vocês serão capazes 
de dizer, "Eu conheço o coração de Deus, eu conheço Jesus Cristo, e eu conheço o Reverendo 
Moon." Minhas mãos não são tão grandes mas passaram por muita coisa. A Igreja de Unificação foi 
edificada sobre meu fundamento de pioneiro nesta tarefa espiritual que estava oculta. Este 
fundamento não é o produto de vida fácil, mas dos mais incríveis sofrimentos e resistência espiritual.  

Quando restauram material, vocês têm sido até mesmo chutados, golpeados, cuspidos pelos outros? 
Quando vocês experimentam estas experiências, então devem pensar, "este é o caminho que foi 
trilhado por todos os santos e homens na história de Deus", ser cuspido ou golpeado não é tão 
doloroso, mas ser cuspido ou golpeado por alguém que anteriormente era um membro e agora traiu 
Deus, é muito mais doloroso. É muito triste e vocês devem experimentar até mesmo isso. Vocês 
finalmente conhecerão Jesus quando experimentam estas coisas. Jesus não teve apenas inimigos 
externos – as pessoas que fisicamente o pregaram na cruz – mas ele teve inimigos internos que o 
traíram.  

Eu experimentei a vida na prisão, não apenas sob o regime comunista, mas também na Coréia livre. 
Eu nunca posso esquecer um membro antigo que veio até mim quando eu estava sendo levado para 
a prisão “Portão Oriental” em Seul. Ele olhou para mim e riu desdenhosamente, "Seu tolo! Você 
ainda está fazendo esta coisa estúpida?" Eu nunca posso esquecer esse homem. Naquele momento 
eu não disse nada para ele, mas em meu coração eu orei, "Deus, me dê uma chance para testificar 
quão correto o Senhor é, e quão obediente eu sou ao Senhor". Este é apenas um exemplo de traição 
pessoal; há muitos outros para contar. Quando eu fecho meus olhos e começo a orar, lágrimas 
sempre brotam. Eu experimentei tanta agonia, dor e tristeza porque conheço Deus, por isso estou 
em uma posição de confortá-Lo.  
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Eu não tenho como me sentar ainda  

Ninguém me entende. Meus pais nunca entenderam, até mesmo minha esposa e filhos podem nunca 
me entender realmente. Minha compreensão de Deus é um entendimento único. Você também pode 
ser uma companhia para este solitário Deus. Eu sempre senti quão vulnerável e fraco sou, mas eu 
sei que Deus confia e está dependendo de mim para Sua realização. Quando vejo a expectativa de 
Deus eu apenas não tenho forma de me sentar ainda. Eu digo, "Deus, Você é Todo-Poderoso. Você 
pode fazer qualquer coisa que eu queira, mas porque Seus preciosos filhos falharam, Você Se 
coloca em uma posição de tanto sofrimento. Você não precisa sofrer, mas tem estado sem auxílio, 
esperando por algum homem de quem o Senhor possa depender. Deus, eu realmente simpatizo com 
o Senhor. Eu entendo o Senhor."  

Se alguém verdadeiramente me conhecesse internamente, então ele apenas não poderia ajudar, mas 
estaria esmagado de tristeza. Pessoas espiritualmente iluminadas que podem receber revelações e 
instruções em suas orações são as pessoas que ficam. Quando elas oram sobre mim, a resposta de 
Deus é sempre a mesma; Ele responde suas orações em lágrimas, porque quando Deus pensa sobre 
Seu campeão solitário aqui na terra, Deus apenas chora. O vasto embaraço da história humana 
parece totalmente impossível de ser organizado, e nem mesmo Deus soube onde começar a 
providência. Mas somente um único homem encontrou o segredo e viveu através disto tudo para 
trazer o movimento a este nível. Até mesmo para Deus isso era algo para se contemplar.  

Dia após dia eu continuamente chorava. Meus olhos se tornaram inchados e doloridos porque as 
lágrimas rolaram em galões. Eu não podia nem mesmo abrir meus olhos para a luz do sol. Muitas 
lágrimas foram derramadas ao estabelecer o fundamento desta igreja. Eu não explicarei 
completamente isto para vocês; vocês nunca saberão, porque eu nunca contarei. Se eu fosse contar-
lhes, então vocês seriam responsáveis também para seguir este caminho e eu não quero isso. Ao 
invés, eu deixarei um caminho mais fácil para vocês.  

Esse é o motivo pelo qual eu não quero que cada um de vocês repita toda a minha experiência de 40 
anos; eu quero ter filhos e filhas que possam herdar boas coisas de mim. Entretanto, se em sua 
oração você recebe um relance de meu caminho e agonia aqui na terra, então certamente você será 
abençoado. Se você pode entender isto, então em um curto tempo você pode fazer na terra o que 
levaria muitos milhões de anos de experiências no mundo espiritual. Você eventualmente conhecerá 
de qualquer forma no mundo espiritual, mas isto exigiria um milênio de esforço. Aqui na terra você 
pode cobrir esse mesmo nível em um tempo o mais curto possível.  

Eu sou muito simpático com a posição de Moisés. Quando Moisés foi para a montanha jejuar e orar 
por 40 dias e 40 noites ele pôde receber os Dez Mandamentos, mas quando ele desceu, seu próprio 
povo havia criado um bezerro de ouro e estavam adorando seu ídolo. Moisés foi tomado pela ira e 
gritou, "Como vocês podem trair Deus desta forma?" Ele arremessou as pedras ao chão e elas foram 
quebradas. Eu senti esse mesmo impulso de fúria muitas vezes. Moisés foi para a montanha e 
trabalhou tão duro para obter a verdade para seu povo, mas seus corações eram tão traiçoeiros que 
eu apenas quero cortar essas pessoas e mandá-las embora. Eu devo impor a disciplina estrita em 
mim mesmo nesta área. Eu tenho meu próprio credo e julgo a mim mesmo, dizendo, "Antes de você 
querer conquistar o mundo ou ser o senhor de toda a criação, deve atingir o domínio sobre si 
mesmo." Eu quero superar a fraqueza de meu próprio temperamento.  
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Relacionamentos pessoais são a chave  

Se vocês verdadeiramente querem se tornar filhos e filhas, devem herdar o espírito dos Verdadeiros 
Pais – meu espírito e minha forma de pensar. Se você quer ser um líder, deve herdar meu espírito. 
Em qualquer missão que está fazendo, se de repente você começa a derramar lágrimas, sentindo tal 
senso de urgência e a tristeza de Deus, então sua missão definitivamente prosperará.  

Estamos falando sobre a salvação universal da humanidade. Estamos saindo para restaurar material 
para obter centavos e dólares, quase implorando. Quão lamentável é a situação de Deus! Mas vocês 
devem colocar profundo significado no dinheiro que ganham. Comparado com a riqueza do mundo, 
um centavo não é nada, mas quando seu coração está repousando em cada centavo que ganha, então 
isto deve se tornar um presente de extraordinário valor para Deus. O valor nominal de uma conta 
pode ser um dólar, mas nem um milhão de dólares pode comprar seu coração; quando você tiver 
investido seu coração nesse dólar, ele se torna sem preço. Quando você recebe o dinheiro das 
pessoas e o oferece para Deus para o benefício da bênção delas, cada ação sua se torna sagrada e 
divina. Então você sente uma urgência e o senso de proximidade com Deus, que às vezes você 
somente quer abraçar uma pessoa e em seu coração, você grita para as pessoas. Houve muitas vezes 
assim em minha própria vida.  

Uma vez eu queria salvar uma prostituta, uma jovem garota que veio estar nessa lamentável 
situação. Eu a amei como minha própria irmã, e lamentei com ela e verdadeiramente a exaltei. No 
início ela pensou que eu tinha um propósito inteiramente diferente, mas ao invés ela encontrou um 
grande irmão, alguém que realmente cuidou dela no mais verdadeiro sentido; Essa memória está tão 
viva como se fosse ontem. Esse tipo de ação é maior e mais preciosa do que oração.  

Quando você está restaurando material e trabalhando duro todos os dias, pode sentar sozinho na 
beirada da rua, se sentindo solitário enquanto come a humilde comida que possui. No meio da 
refeição você começa a derramar lágrimas. Quando se coloca em tão miserável posição, então você 
sentirá Deus muito intensamente. Quando está vendendo jornais, você encontra todos os tipos de 
pessoas. Não os amaldiçoe ou grite com eles, se não querem comprar. Elas são pessoas ocupadas e 
às vezes não querem ser importunadas, por isso quando você as pára, e elas reclamam, você deve 
aceitá-las. 

Seus relacionamentos pessoais são a chave para tudo. Vocês não entendem quando estou treinando 
e disciplinando vocês, moldando seu caráter de acordo com o caminho que eu tenho seguido. Estou 
conduzindo vocês por esse mesmo caminho. Quando estava na escola, eu queria dar ao meu amigo 
uma chance de ser educado, por isso trabalhei horas extras à noite a fim de obter sua instrução. 
Ganhar dinheiro era muito difícil naquele tempo, e ele tinha que ser poupado centavo a centavo. 
Porque eu fui capaz de fazer isso? Porque eu conhecia o verdadeiro Deus.  

Se eu tivesse desenvolvido minhas habilidades de uma forma secular, então eu teria sido o 
presidente de muitas companhias até agora. Eu teria sucesso e seria respeitado de uma maneira 
inteiramente diferente, mas eu nunca empreendi nessa direção. Não há ninguém que tenha 
derramado mais lágrimas do que eu derramei, e Deus sabe que elas foram derramadas em Seu 
benefício. Eu voluntariamente escolhi este caminho de sofrimento em benefício de Deus.  

Eu quero defender vocês  

Eu fui irracionalmente maltratado pelas pessoas e perseguido. Não havia razão pessoal para seguir 
através desse sofrimento. Mas eu conheço a posição de Deus, e ao invés de tentar ser respeitado e 
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admirado pelas outras pessoas, eu queria estar ao lado desse Deus solitário. Vocês acham que 
realmente eu não tinha ambições pessoais? Como um jovem, eu certamente tinha ambições e 
sonhos, mas eu os cortei e fechei todas essas portas. Essa é a única forma que eu poderia ter ido tão 
longe. Até mesmo agora muitas pessoas acham que eu tenho muito dinheiro, mas realmente eu sou 
uma pessoa sem dinheiro, embora eu possa influenciar os gastos de milhões de dólares. Sempre que 
gasto dinheiro, eu sempre penso em vocês. Eu nunca gosto de gastar dinheiro apenas comigo, 
comendo fora ou comprando roupas.  

Uma vez eu levei cerca de 20 jovens membros para comer frutos do mar na cidade de Nova York. O 
gerente do restaurante me viu mas não me reconheceu, e sendo que eu não estava utilizando uma 
gravata, ele disse que eu não poderia me sentar no restaurante. Eu disse, "Muito obrigado" e sai. De 
repente ele descobriu que os 20 jovens estavam comigo, e ele compreendeu quem eu era. Ele tentou 
consertar seu erro, mas eu simplesmente disse, "Não, obrigado." Estou seguro que ele soube que 
desperdiçou uma grande oportunidade, mas eu não irei para esse lugar nunca mais. O valor humano 
é decidido por usar uma gravata? Se eles me tratam assim, como eles tratarão as pessoas negras? 
Eles podem até chutá-las. Vocês todos são pessoas que sofrem e eu quero defendê-los. Eu não quero 
que vocês sejam maltratados.  

Cada centavo que vocês ganham deve ser utilizado para a restauração deste país, não para coisas 
pessoais. Os membros do Time Móvel de Restauração Material estão trabalhando muito duro desde 
muito cedo de manhã até tarde da noite, mas eles não têm palavras de reclamação diante de mim. Se 
não fosse pela Mãe, eu mudaria minhas roupas de baixo apenas uma vez por semana; é somente em 
cortesia a ela que eu mudo a cada 3 dias. Por quê? Eu conheço sua posição, e às vezes vocês não 
têm uma chance para mudar suas roupas de baixo, e às vezes vocês não têm tempo para lavá-las.  

No passado eu tive que seguir precisamente através da forma como vocês estão fazendo agora. 
Vocês estão verdadeiramente herdando meu caminho. Vocês e eu somos companheiros com uma 
coisa em comum, e nos colocamos em uma posição de sofrer apenas porque conhecemos Deus. Se 
cometemos algum crime, é termos conhecido Deus. De boa vontade escolhemos este caminho; 
ninguém nos impôs isto, assim como podemos reclamar?  

Estamos perseguindo o caminho errado e trazendo destruição ao mundo? Conhecer Deus é um 
crime? O mundo inteiro está em caos e o comunismo está se expandindo porque as pessoas não 
conhecem Deus. As igrejas estão desmoronando. Não importa quão miserável tal vida possa parecer, 
conhecer Deus é um privilégio, e é a única coisa que não podemos nem mesmo renunciar.  

Quem cuidará de Deus? 

Uma pessoa sábia seguirá todo o caminho uma vez que ele fez um compromisso; só não siga de 
forma mediana ou medíocre, porque você acabará apenas como um perdedor. Se você quer se tornar 
um vitorioso, então deve perseverar todo o caminho. Ao fazer a vontade de Deus, eu quero seguir o 
caminho mais rápido, nunca sendo medíocre ou mediano. Em benefício de meus seguidores eu 
tomei toda precaução e verifiquei tudo sobre o Princípio duas ou três vezes. Eu queria estar 
absolutamente seguro que este é o verdadeiro caminho de Deus. Um verdadeiro pesquisador testa e 
testa de novo, para estar seguro de seus resultados antes de anunciar qualquer coisa ao mundo. Eu 
testei isto de todas as formas possíveis. Vocês podem então ver que incrível descoberta eu trouxe ao 
mundo.  

Sendo que estamos comprometidos, não podemos nos dispor a seguir apenas de forma mediana. 
Este mês de maio é um novo início, diferente do mês de abril? Vamos adiante com tremenda 
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excitação. Estou esperando pelo tipo de campeão que possa me derrotar. Muitas vezes, eu estou 
triste, sentindo que não posso me permitir morrer, porque eu sei que até mesmo neste estágio 
ninguém é competente o suficiente para herdar minha missão. Ninguém ainda me deu este conforto. 
Eu dei minha vida para Deus, mas agora quem amará Deus mais do que eu amo? Esta é minha única 
preocupação. Quando eu morrer, quem cuidará de meu Deus aqui na terra? Eu quero ver emergir 
alguém que possa fazer isso.  

Há alguém que poderia verdadeiramente dizer, "Pai, deixe-me cuidar de seu Deus e de meu Deus. 
Você pode ir"? A pessoa que poderia viver esta afirmação seria o centro da corrente principal da 
história e nunca pereceria, mas prosperará.  

Contando da forma coreana, eu estou agora com 58 anos, e em mais 12 anos eu estarei com 70 anos; 
em mais 22 anos, eu estarei com 80 anos de idade. Recentemente em uma conversa séria com Hyo 
Jin, eu disse, "Como meu filho, você sabe qual estrada deve tomar e qual preparação deve fazer?" 
Quando eu estava tão sério, até mesmo que na maioria das vezes Hyo Jin fosse enérgico, ele se 
tornou sério. Eu sinto que posso me doar totalmente por mais 15 anos, e nesse tempo eu devo 
encontrar alguém para me suceder.  

Eu não posso me dispor em deixar o mundo como está, destinado para mais sofrimento. Eu devo 
deixar para trás um mundo que está sendo ressuscitado. As pessoas acham que após eu morrer, a 
Igreja de Unificação morrerá. Isto é verdadeiro? Vocês prefeririam o movimento comigo ou sem 
mim? Indiretamente o que vocês estão dizendo é que após eu ir, o movimento sofrerá. Enquanto eu 
viva, quero suportar o fardo da perseguição para que após eu deixar de viver, a perseguição cessará. 
Em meu tempo de vida, eu quero trazer este movimento ao sucesso.  

Enquanto sua geração alcança sua maturidade, nosso movimento planará em prosperidade. Em meu 
próprio tempo de vida eu quero assumir todas as experiências amargas, sofrimento e tumultos da 
restauração. Eu já determinei minha mente para tomar o fardo comigo. E quanto a vocês? Vocês se 
juntarão a mim para tomar conta destas coisas, ou estarão esperando pelo momento mais fácil? 
Vocês desejam que esta perseguição fosse embora, ou desejam maior desafio e perseguição? Vocês 
já determinaram suas mentes? Essa é a forma como devem ser. Iniciando este mês de maio, 
tenhamos um novo dia para que uma nova história possa ser erigida.  

Se você se sente como eu quando iniciei nossa igreja há 23 anos atrás, então você está 
iniciando seu próprio movimento em sua própria área de responsabilidade, dizendo, "Hoje, 
eu também estarei erigindo uma nova igreja. Eu devo ser como o Reverendo Moon em 
minha própria área." Vocês farão isso? Aqueles que estão determinados a seguir por esse 
caminho, levantem suas mãos. Vamos orar. 
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Capítulo 26 
O Coração de Reunião  
11 de setembro de 1977 -- Tarrytown, Nova York  

Estou muito feliz em ver todos vocês novamente após estarmos longe por 70 dias. Quando se está 
separado de alguém, você anseia mais por esta pessoa, se houver um propósito ou objetivo comum 
entre vocês. Então os dois anseiam em ver um ao outro e buscam pelo dia da reunião. Eu sou 
coreano e vocês são americanos, e viemos de extremos opostos do mundo. Deve haver um 
propósito ligando os dois extremos de oriente e ocidente; do contrário, vocês não sentiriam 
saudades de mim e eu não sentiria saudades de vocês, e não buscaríamos encontrar uns aos outros 
novamente.  

Para uma pessoa comum, pode parecer como se o vasto oceano fosse um corpo estacionário de água. 
De fato o oceano está continuamente em movimento, com as correntes frias e as correntes mornas 
seguindo seus cursos separados e colidindo em determinados pontos. Todos os tipos de movimentos 
podem ser encontrados no oceano. As marés vêm e vão duas vezes ao dia, e os fluxos das marés de 
todo o globo estão ligados entre si.  

Sob a superfície do oceano há uma grande variedade de peixes, os quais são influenciados pelas 
correntes e pelas marés. Freqüentemente muitos peixes se reúnem onde colidem as correntes 
mornas e frias, criando áreas famosas para a pesca como a parte norte dos Estados Unidos próxima 
de Boston e o norte da Europa. Diferentes tipos de peixes vivem em águas doces ou salgadas, mas 
no tempo da desova certas espécies vão para um estuário, onde a água doce e a água salgada fluem 
juntas, para lançar seus ovos.  

É muito intrigante e até mesmo místico ver como os lugares e momentos de estarem juntos são 
muito importantes para todas as formas de vida. Por exemplo, as antigas culturas tais como as 
desenvolvidas na Grécia e em Roma sem exceção, começaram a crescer em lugares onde a terra e as 
águas se encontram. Nenhuma civilização humana antiga pôde prosperar apartada de um rio ou do 
mar.  

Juntando os extremos 

Quando a distância entre duas partes é extrema, há sempre maior alegria, emoção e drama 
envolvidos na reunião destas partes, do que se elas não tivessem experimentado tão extrema 
separação. Eu vim de uma terra do outro lado do globo, uma terra que muitos americanos pensam 
como sendo um país remoto. Em suas mentes eles ainda visualizam a Coréia como sendo devastada 
pela guerra. É como se o Estados Unidos estivesse no pináculo de uma montanha, enquanto a 
Coréia estivesse no fundo de um vale. Esse é o motivo pelo qual as pessoas não podem entender 
como um homem da Coréia pode atrair tanta atenção em uma nação que está no pináculo da atual 
cultura moderna.  

No vasto oceano uma tremenda variedade de coisas ocorre quando se encontram as correntes 
mornas e frias. Quando nos reunimos, somos como cinco tipos de correntes oceânicas fluindo no 
mesmo lugar, e coisas extraordinárias podem ocorrer como resultado. Não é somente a minha 
vontade ou a sua vontade, mas uma vontade providencial, que faz isso. Deve haver um poder 
universal que empurre os dois extremos para se unirem por um maior propósito.  
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Música excitante não é feita com apenas uma ou duas notas, mas com uma gama de notas de altas e 
baixas que vêm de uma variedade de instrumentos. Essa mistura de extremos cria música excitante. 
Ao mesmo tempo, um instrumento sozinho pode também criar excitação. A fim de criar a excitação 
dos tambores, um baterista tem que combinar movimentos e gestos como também os ritmos. O 
violino combina diferentes extremos, utilizando cordas finas para criar os sons mais lindos e 
femininos. A beleza do violino é que, embora este tenha apenas poucas cordas, é possível produzir 
variações extremas de sons.  

A união de pessoas do oriente e do ocidente pode ser comparada ao tocar violino; ocidentais são 
como as notas baixas de um violino enquanto os asiáticos são como as notas altas. Os americanos 
caminham com passadas largas e oscilantes, como o King Kong, mas os japoneses caminham 
ligeiramente dando passos pequenos. Mais excitamento é criado quando os dois extremos se unem 
para criar um panorama harmonizado. Geralmente não utilizamos a palavra harmonia para 
descrever a unidade de coisas semelhantes. A mais comovente e linda harmonia é criada quando 
extremos estão juntos. O valor da harmonia reside nesta unidade.  

De que cores de flores vocês gostam? Todos têm uma preferência diferente. Entretanto, se todos 
gostassem apenas da cor amarela, então tudo no mundo logo seria amarelo, com as roupas em 
amarelo e até mesmo os batons amarelos. O resultado seria um mundo maluco em amarelo! A 
mistura de todos os tipos de cores pode ser interpretada e entendida de muitas formas diferentes. 
Quando você pode ver seus sentimentos refletidos nas diferentes formas, você nunca se cansará de 
tais belezas.  

Em uma única pessoa pode-se ver muitas cores diferentes. Bo Hi Pak, por exemplo, tem cabelos 
pretos e uma testa bronzeada e um terno cinza. As mulheres sempre utilizam ornamentos para 
realçar sua aparência, mas elas não usam tudo da mesma cor. Quando elas vestem vermelho, 
querem utilizar alguma jóia que combine, algo de uma cor diferente que se harmonize.  

Todos sem exceção gostariam de ter olhos azuis? Porque Deus deu olhos azuis para algumas 
pessoas? As pessoas que têm pele branca, narizes grandes e cabelos louros necessitam de algum 
contraste, assim Deus deu a elas olhos azuis, como duas pequenas lagoas. Porque os narizes dos 
americanos são altos e seus olhos tão fundos; você tem que investigar por várias milhas para ver 
seus olhos! Se eles tivessem olhos pretos no fundo destes poços fundos, eles teriam a aparência de 
medrosos, quase com uma aparência de maus. Tendo olhos de cor mais clara cria beleza e harmonia 
de uma forma muito mais dramática.  

Imaginem uma pessoa rindo, cujos dentes estivessem totalmente pretos. Ela pareceria estranha. 
Quando você examina a criação, pode saber que Deus é realmente um artista, e que nenhuma 
harmonia melhor poderia ter sido criada. Tudo está interessantemente misturado, com as pessoas 
tendo precisamente as características que harmonizam com certa cor de pele.  

Uma ação pode ter dois significados inteiramente diferentes. Imaginem uma pessoa cuja boca está 
sempre aberta. Você geralmente pensaria que algo estava errado com essa pessoa, que ela estava 
fora de si. Mas essa pessoa pode estar intoxicada por alguma emoção magnífica ou algum choque 
tremendo. Rir e chorar muda suas características de formas semelhantes, mas uma expressa alegria 
e outra expressa tristeza.  

A luz sempre é criada no limite quando duas coisas se encontram em harmonia. Porque as pessoas 
de uma cultura seguiriam alguém de uma cultura extremamente diferente? Porque vocês americanos 
vêm para a Igreja de Unificação, que foi fundada por um homem da Ásia? Vocês estão aqui para 



 310

unir a beleza universal dos dois extremos de oriente e ocidente em uma cultura harmonizada. 
Quando duas grandes culturas se encontram para formar harmonia, primeiramente é inevitável o 
tumulto. Quando o fluxo de uma correnteza bate nas pedras em seu caminho, perturbações são 
criadas. Ela segue através de muitas agitações, espirrando sobre as pedras e agitando no fundo de 
uma cachoeira, mas que não altera seu destino. Certamente tudo flui em uma correnteza principal, 
que flui para o oceano. Toda água está conectada à mesma fonte e flui para o mesmo destino. Da 
mesma forma, muitos pais estão atualmente se opondo à Igreja de Unificação, mas virá o dia 
quando eles se unirão à correnteza principal, tal como faz a água corrente.  

Há tremenda variedade e pureza da criação nas montanhas, e as águas que fluem da montanha 
também são muito saudáveis. A água da montanha absorve essências das variedades da criação 
encontradas lá, mas os rios que correm através das planícies e terras baixas, como o Mississipi ou o 
Nilo, não têm sabor gostoso ou características especiais. Cada seixo no fundo de um riacho da 
montanha, cada erva daninha e cada folha desempenha um importante papel harmonizando todo o 
ambiente. Quando observado a partir deste ponto de vista, tudo se torna mais belo. As águas 
correntes que brotam das profundezas das montanhas nunca farão de você uma pessoa doente, não 
importa quanta água beba. Os animais da montanha bebem a água pura e respiram ar limpo todo o 
tempo, por isso eles são fortes e saudáveis.  

Tudo sobre o que estou falando provém de uma única palavra: harmonia. O mundo ideal não é um 
mundo de uniformidade e regimentos, mas um mundo de harmonia no qual cada pessoa 
desempenha um papel distinto. Não é uma única espécie que cria a grandeza das montanhas. Elas se 
fazem lindas, em parte, pela infinita variedade de árvores, algumas gigantes, algumas retorcidas, e 
de diferentes formatos e cores.  

O pináculo e o vale  

Porque nos encontramos aqui? Porque necessitamos criar harmonia? Eu tenho uma razão para ter 
selecionado o tópico do sermão de hoje como "O Coração de Reunião." A unidade externa em si 
mesma tem um significado pouco profundo, e eu quero que vocês apreciem o fato de que deve 
haver profundo significado e amor em nossa reunião. Há todos os tipos de assuntos para estudar em 
nosso mundo, mas eu penso que estudar sobre a harmonia seja mais importante. Após serem 
educados no "Departamento de Harmonia", vocês poderiam se casar dentro de sua própria base 
cultural e racial?  

Pessoas brancas e negras vivem juntas aqui na América, mas elas criaram perfeita harmonia nesta 
terra? Quem é responsável por essa ausência de harmonia, as pessoas brancas ou as pessoas negras? 
Sejam honestos e francos. Eu concordo basicamente com sua resposta de que as pessoas brancas 
têm sido responsáveis por isso. Embora Deus pretendesse que existisse harmonia quando colocou 
junto os dois extremos, há pouca harmonia entre as raças aqui na América. As pessoas brancas 
devem assumir a responsabilidade primária pela ausência de harmonia neste país.  

Ao meio dia o sol está brilhando, mas neste exato momento o sol está se movendo em direção ao 
extremo oposto da meia noite. Ao viver, você deve estar disposto a seguir através da escuridão da 
meia noite para chegar ao meio dia do próximo dia. A cultura ocidental é essencialmente uma 
cultura branca, e em geral, as pessoas brancas pensam sobre si mesmas como superiores às pessoas 
negras e amarelas. Os ocidentais pensam sobre sua cultura como sendo auto-suficiente, mas isso é 
comparável a se recusar em seguir para a meia noite. O sol não pode sempre permanecer no meio 
dia. A cultura ocidental nunca verá novamente o brilho da luz do dia, a menos que haja unidade. 
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Quando os ocidentais puderem ser ampliados ao absorver elementos de outras culturas, um novo dia 
amanhecerá e haverá gloriosa prosperidade de um novo meio dia.  

As culturas que podem seguir do pináculo para o vale e vice-versa estão mais próximas da harmonia 
perfeita do que aquelas que nunca mudam suas posições. Os impérios grego e romano pensaram que 
poderiam ficar no pináculo para sempre. Eles não tiveram a intuição de que poderiam ser destruídos, 
mas agora suas civilizações se foram. Hoje a cultura ocidental está desfrutando de estar no pináculo, 
mas esta civilização também terminará a menos que ela procure pelo vale. Esta é uma lei universal e 
ninguém pode escapar a ela.  

A chave da contínua prosperidade das culturas é a harmonia, mas um harmonizador é necessário, 
alguém que possa trazer a unidade entre os dois extremos. Essa unidade não pode ser realizada 
totalmente de uma vez, mas exigirá tempo. É lógico que um homem amarelo seria o mediador entre 
brancos e negros. Porque Deus necessitava de tal mediador, Ele me pediu para vir para a América 
curar a ruptura entre brancos e negros. São as pessoas brancas que estão me rejeitando, enquanto as 
pessoas negras estão me recepcionando. Entretanto, isso não significa que Deus está demonstrando 
um favorecimento especial somente pelos negros. Esse fenômeno ajudará a salvar as pessoas 
brancas dando a elas outra chance de transcender a barreira racial.  

As pessoas brancas se sentem ameaçadas primariamente por duas coisas: o poder do comunismo e o 
aumento do poder da raça amarela. Quando os líderes ocidentais olham para mim e para nosso 
movimento, eles imaginam se eu sou um comunista ou o líder de alguma ameaça amarela e eles 
facilmente se sentem ameaçados. Mas até mesmo um mais formidável inimigo seria a raça amarela 
mobilizada pela influência comunista. A América está obviamente com medo da China Vermelha, e 
os políticos do governo americano estão de fato tentando agradar os líderes chineses.  

Porque a América, com apenas 200 anos de existência, mas a mais poderosa nação na terra, seria 
intimidada assim pela China Vermelha, cuja atual forma de governo tem menos de 30 anos? 
Qualquer um que está ciente dos assuntos mundiais pode sentir uma ameaça ao mundo ocidental a 
partir dos poderes comunistas da Ásia.  

Eu posso ser da Ásia, mas a posição que assumi é oposta à posição comunista. Os comunistas 
asiáticos dizem que não há Deus, mas eu proclamo que há um Deus e que Ele é nosso Pai. Ao invés 
de apoiar o comunismo, eu vim para o ocidente para educar os jovens sobre Deus. A China 
comunista declara que a raça amarela tem sofrido injustamente por causa da raça branca e que o 
povo oprimido do mundo deve agora se unir sob o comunismo para conquistar o mundo. Eu declaro 
que não podemos permitir que isso ocorra e que nossa solução é ao invés, unir todas as raças sob 
um pai comum, Deus; que será o poder governante do mundo.  

Dois poderes dentro da raça amarela estão confrontando um ao outro em uma feroz batalha. Um, os 
comunistas asiáticos, quer engolir o ocidente, enquanto o outro, nossas forças da Igreja de 
Unificação, quer defender o ocidente dessa ameaça. Eu vim para este país para um propósito que é 
como encher um recipiente com tudo o que é necessário para cumprir essa missão. Uma vez que 
tudo que seja necessário está reunido, esse recipiente transbordará e então nada será capaz de nos 
parar de defender o ocidente. O poder que está reunido certamente não será somente pelo povo 
amarelo, mas pela salvação da cultura ocidental e de todas as raças da humanidade, se juntando 
como um gigantesco rio mais poderoso do que as Cataratas do Niágara. Estamos edificando esse 
fluxo, iniciando como um pequeno riacho e construindo um grande rio.  
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As estações da história  

Em qual direção a Igreja de Unificação deveria seguir? Devemos nos mover até os extremos. Se 
estivermos em um lugar alto, devemos seguir em direção ao lugar mais baixo e trabalhar lá. Se 
estivermos na posição mais baixa, devemos seguir para a posição mais alta. Na América, a Igreja de 
Unificação está na posição mais baixa. Devemos estar prontos para apontar para o mais alto 
possível e mover a América de volta para Deus. Isto está realmente começando a acontecer este ano. 
Eventualmente não estaremos no fundo, mas nos encontraremos rumando para o topo.  

Onde deveremos ir após isso? Para Moscou! As águas tropicais da terra estão lentamente se 
dirigindo para o Pólo Norte, enquanto ao mesmo tempo as águas das áreas do norte estão indo em 
direção às áreas mornas. As antigas culturas foram fundadas em climas semi-tropicais – por 
exemplo, o Egito ao longo do Rio Nilo e a Grécia ao longo do Mediterrâneo. Entretanto, as atuais 
nações que conduzem o mundo livre estão fundadas em climas temperados. A tendência da história 
está se inclinando na direção da zona de clima frio, com um poder do norte como a União Soviética, 
determinado a dominar o mundo e cobri-lo como um temporal.  

O Jardim do Éden estava localizado na zona tropical, a qual pode ser comparada com a primavera. 
A civilização humana se espalhou eventualmente para climas mais frios comparáveis ao outono, e 
agora penetrou em áreas mais frias como o inverno. A história entrou no outono, e tal como os 
ventos do inverno sopram as últimas folhas das árvores, o vento frio do comunismo está sendo 
sentido nesta cultura tipo outono. Mas ao mesmo tempo, o outono representa a colheita, quando 
novas sementes contêm a promessa de uma nova geração.  Agora as folhas da velha cultura estão 
caindo, mas ao mesmo tempo estamos semeando as sementes de uma nova cultura.  

Eu quero que vocês saibam que esta tendência da civilização humana se faz exatamente paralela aos 
padrões de restauração. A semente está protegida por sua casca e não pode ser destruída pelo clima. 
Está protegida até que o novo dia chegue. Quem cumprimentará a primavera quando ela chega? A 
semente é o único elemento que pode seguir através do frio rigoroso do inverno para iniciar nova 
vida na primavera. Esta não é apenas minha teoria, mas um princípio histórico.  

A nova forma de vida não será contaminada por qualquer ideologia comunista ou democrática. Em 
outras palavras, a semente não será afetada por qualquer das quatro estações. Onde podemos 
encontrar a ideologia que pode ser essa semente? A Igreja de Unificação tem a ideologia, e vocês 
serão as sementes que devem sobreviver aos climas mais severos para encontrar a primavera. Você 
já havia pensado antes sobre si mesmo como sendo uma semente?  

Vocês estão apenas começando a pensar desta maneira. Se vocês estão absolutamente convencidos 
que podem cultivar essa semente, então este é um evento histórico. Este conceito é tão gigantesco e 
a realidade é tão plana que, uma vez que compreenda sua posição, você sentirá como se tivesse sido 
golpeado por um relâmpago. Eu sei que vocês nunca imaginaram que tão gigantescas coisas 
pudessem ocorrer.  

Absorver de todas as culturas 

A cultura ocidental de hoje é equivalente à estação do outono. Não importa quanto você possa 
querer evitar a chegada do inverno, sua vinda é inevitável. Agora mesmo o inverno está batendo à 
porta, e a fim de ser uma semente que frutificará, a Igreja de Unificação necessita uma casca de 
disciplina e treinamento que a capacitará a sobreviver sob quaisquer circunstâncias. Durante o verão 
as pessoas vão para lugares frios em suas férias, e durante o inverno elas vão para lugares quentes 
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como as praias de Miami, tentando escapar do clima frio. Mas os membros da Igreja de Unificação 
fazem o oposto; encontramos as estações e as conquistamos. Essa é nossa forma de vida. Essa 
forma de viver é uma formidável manifestação de poder espiritual. O grau com o qual o povo 
americano diz que vocês estão com os cérebros lavados é uma medida de sua convicção.  

Vocês sabem que seguirão através do inverno, mas vocês também devem visualizar a vinda da 
primavera. Sua tarefa é fazer de si uma sólida semente para que quando a primavera venha, Deus o 
lançará em um solo fértil e você será frutífero. Você está pronto para ser testado pelo clima frio do 
comunismo? Você poderia resistir à tortura por pessoas que querem que você se retrate de sua fé? 
Se você é forte assim, o mundo decaído o chamará de um filho-problema, porque ninguém será 
capaz de dobrá-lo. Mas ao estudar as tendências da história, fica óbvio que um povo como nós 
inevitavelmente deveria aparecer. A existência da Igreja de Unificação não é um acidente, mas o 
fruto da história.  

Somos gratos por sermos escolhidos para esta tarefa porque temos a esperança de que, após passar o 
clima frio do comunismo, um novo mundo nascerá e virá a primavera. Esse é o dia em que nossa 
esperança será realizada. O inverno nunca é permanente. Ao reunir pessoas de todas as raças e 
culturas, estamos tentando intercambiar elementos indestrutíveis de um para o outro a fim de nos 
armar para superarmos qualquer circunstância. Nunca podemos ser destruídos, se somos treinados 
para sobreviver. 

A fim de se tornar uma sólida semente, você deve tirar energia e nutrientes de todos os elementos: o 
solo, a água e os raios solares. Durante todo o ano uma semente está reunindo os elementos 
necessários. Vocês, pessoas brancas ainda têm alguns sentimentos de separação das pessoas negras 
e amarelas? Vocês, pessoas negras sentem ressentimento para com os brancos, mesmo após 
aprenderem o Princípio? A menos que cada um de vocês possa tirar bons elementos dos outros, 
vocês não podem sobreviver para crescer na primavera. O ponto é como criar uma semente 
indestrutível. Quando vem a cultura da primavera do mundo ideal, eu gostaria de chamá-la de 
"choon wha" que significa "uma harmonia central" ou "paz central". Vocês estão prontos para se 
tornarem a essência da harmonia central?  

Nossa contribuição  

A história está avançando em direção a uma cultura de primavera do Reino de Deus na terra. Essa é 
a meta definitiva da história humana. Você está destinado a ser a semente que crescerá nesse tempo 
de primavera, mas de onde vem uma semente? Deus é a origem definitiva ou a raiz a partir da qual 
cada semente cresce. Vocês são as sementes de Deus, criadas através do processo de amor, e dois 
gigantescos amores são essenciais para sua vida e devem ser harmonizados dentro de você – o amor 
da humanidade e o amor de Deus.  

Amor deve sempre se mover livremente para o centro e então voltar para o mundo. Amor não é 
estacionário, mas está fluindo todo o tempo. O centro desse movimento cíclico é o Messias; ao 
ocupar essa posição, ele canaliza o amor celeste para que você possa transmiti-lo em um nível 
horizontal.  

Por toda história o homem pensou que a sociedade ideal com amor perfeito entre o homem e Deus e 
entre os seres humanos era somente um sonho, mas o Messias deve fazer desse sonho uma realidade. 
A Igreja de Unificação nasceu para esse propósito e podemos atingir essa meta. A maior 
contribuição que podemos fazer para o mundo é entrelaçar toda a humanidade com o amor de Deus. 
Por toda a história sempre houve conflito entre Norte e Sul, Leste e Oeste, não apenas entre nações, 
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mas dentro das famílias e em cada nível da sociedade. Historicamente a unidade provou ser uma 
tarefa impossível, mas eu estou lutando por isso hoje.  

Até mesmo na pequena península da Coréia os sulistas e nortistas têm um senso de identidade 
diferente e tiveram animosidade uns contra os outros por toda sua história. Até mesmo em nossa 
igreja, quando um homem do sul e uma mulher do norte eram abençoados, eles estavam como dois 
cavaleiros prontos para a batalha. Inicialmente quando eles confrontavam um ao outro com 
animosidade, suas famílias também estavam hostis, mas quando seu relacionamento se tornava o 
mais feliz, sua alegria naturalmente influenciava seus ambientes e seus familiares. Agora seus 
corações foram derretidos e eles estão unidos como uma família.  

Inicialmente houve muita crítica sobre nossos casamentos em massa na Coréia, mas agora muitos 
jovens coreanos antecipadamente querem se tornar parte de tal casamento. Até mesmo os não-
membros sentem excitação. Houve também violenta oposição no Japão quando nossos membros 
foram casados de forma diferente das tradições habituais, mas agora os pais viram quão felizes 
estão os seus filhos e filhas, e quão lindos eles ficam juntos. Os pais até mesmo dizem que deve 
haver alguma mágica para esses casamentos em massa fazerem aquelas pessoas tão felizes.  

Os americanos pensam que vocês são apenas jovens tolos, mas uma maior aceitação de nosso 
movimento virá quando virem os frutos do Princípio. A forma mais rápida para unir a humanidade 
em uma única família, é o matrimônio de intercâmbio das diferentes raças. O movimento que pode 
elevar tais casamentos inevitavelmente trará harmonia e unidade para o mundo, sem guerra ou 
conflito. No futuro mais e mais americanos buscarão casamentos internacionais unindo as diferentes 
nações e raças; estas coisas trarão honra, e não vergonha.  

Para cumprir esta gigantesca tarefa histórica, você deve descobrir o extraordinário poder do amor, 
amor que não se torna a vítima circunstancial da sociedade. Amor supremo que transcende cada 
barreira nacional, racial e cultural. As pessoas sempre falam sobre amor, mas apenas o amor 
humano nunca realizará a tarefa da unidade universal. Portanto, as reuniões da Igreja de Unificação 
são sobre um único amor – o amor e o coração de Deus. Somos o primeiro grupo na história a falar 
sobre o coração de Deus.  

Se é realmente verdade que conhecemos o coração de Deus, então somos como o sol raiando de 
manhã e ninguém pode nos parar. Além disso, o brilho desse sol da manhã iluminará o mundo 
inteiro. Haverá um centro de coração aqui na terra, ligando toda a humanidade ao coração de Deus, 
se espalhando por todo o mundo e constantemente pulsando através da ação dar e receber, incapaz 
de estar em apenas um lugar.  

Amor é mais precioso  

Todo seu propósito em alcançar o centro é encontrar o coração de Deus. Essa experiência é tão 
intensa e excitante que você não pode desaparecer para sempre, mas deve emergir novamente para 
abraçar sua família, sociedade, nação e mundo. Quando você toca cada uma dessas áreas, sempre 
deixará um pouco do Reino do Céu.  

Esta é a alegria no coração de reunião. O oriente e o ocidente estão se encontrando aqui hoje, não 
meramente porque queremos ver uns aos outros por razões pessoais, mas porque o coração de Deus 
está nos ligando em uma unidade. Palavras não podem descrever tão bem esse coração, pois ele está 
além das palavras. Intuitivamente vocês podem entender que alguma coisa aqueceu seus corações e 
os trouxe até aqui hoje.  
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Se o coração de Deus não está se movendo dentro de seu coração, então você o sente vazio, embora 
você possa ser um membro da Igreja de Unificação. Uma vez que o invisível, mas poderoso eixo do 
coração de Deus é movido para fora de você, tudo se torna vazio. Uma vez que o coração de Deus 
resida dentro de você, não importa quão solitário possa estar, você estará preenchido e o universo 
estará preenchido. Uma pessoa que está completamente preenchida é uma pessoa alegre porque não 
lhe falta nada.  

Uma vez que tenha sentido o coração de Deus, você sente que não pode sobreviver se este tiver que 
deixá-lo, e até que esteja reunido com o coração de Deus, você se sente sem vida. Freqüentemente 
um filho amará afetuosamente sua mãe e irá querer estar em casa apenas para estar com ela. Se ele 
corre para casa um dia e encontra todos os seus irmãos e irmãs em casa, mas sua mãe não está, 
então ele murmurará e dirá, "Não há ninguém em casa." Todos podem estar lá, mas se sua mãe não 
está, então é como se ninguém estivesse em casa.  

Se há um centro de amor, então você pode amar altruisticamente e sem limites, e você pode se 
tornar um sujeito de amor. Quando você dá abundantemente deste amor, pode multiplicar o amor e 
realizar o ideal. O amor transcende distância e tempo.  

A velocidade da luz não é nada comparada com a velocidade do amor; você não tem idéia de quão 
rápido o amor viaja. O amor é mais rápido, mais brilhante, mais completo e mais doce. O amor é a 
melhor de todas as coisas em todo o universo. Somente através do poder do amor, este milagre pode 
ocorrer, não através de balas ou de ameaças. A filosofia e a convicção da Igreja de Unificação estão 
conectadas ao centro do universo – o coração de Deus. Devemos nos tornar os brilhantes exemplos 
desse amor e desse coração. Eu quero que vocês compreendam que cada um pode possuir a coisa 
mais elevada, a coisa mais brilhante, a coisa mais doce e a coisa mais completa.  

Que tipo de humor você estava quando veio aqui esta manhã? Você queria chegar aqui rapidamente 
ou murmurou que precisava dormir mais? Porque você sentiu falta de minha face feia? Eu não lhe 
trouxe nenhum presente de Boston.  

Você veio porque pode sentir um poder especial de amor quando está perto de mim, e você quer 
recebê-lo. Mas você pode manifestar e dar esse amor também, certo? O amor não pode ser visto, 
mas ele pode ser sentido. Quando os Verdadeiros Pais não estão presentes, você sente como se 
ninguém estivesse em casa, não é? Logo que eu entro na sala, a sala é preenchida. Embora eu seja o 
mesmo tipo de pessoa como você, isto é verdadeiro porque eu devoto minha vida inteira para 
receber o coração de Deus.  

Qualquer um que esteja fortemente conectado a Deus pode se tornar um objeto que dá vida, embora 
essa vida não seja visível aos olhos humanos. Você pode não se tornar um sol, mas pode ao menos 
se tornar um farol na escuridão. Quando pela primeira vez você começou a vender jornais, estou 
seguro de que foi ridicularizado, mas agora se você não aparece em sua área todo dia, haverá 
pessoas que sentirão sua falta. Você deve se tornar um farol agora.  

Você deve ter a fé e a convicção de que é um farol brilhando em um mundo escuro. O farol brilhará 
até mesmo no pior tipo de clima, porque esse é o momento quando os navios necessitam mais do 
farol. Quando está cercado pela névoa mais densa, você deve brilhar ainda mais. Quanto mais 
adversidade, maior deve ser sua luz.  
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Eu devo estabelecer a tradição da pesca  

Eu me tornei uma lenda na área de Gloucester; o jornal escreveu vários artigos sobre nossa pesca e 
fomos um tema de conversas por toda a cidade. Centenas de barcos vêm todos os anos de todas as 
partes para pescar nessa área em particular. Quando o “New Hope” se lança ao mar e solta a âncora, 
então freqüentemente, muitos outros barcos seguiam e ancoravam nas redondezas. Quando 
pegávamos um atum, então os outros pescadores pegavam seus binóculos para assistirem o que eu 
estava fazendo. No início, as pessoas negativas queriam que o atum quebrasse a linha e escapasse, 
mas após alguns dias de capturas bem sucedidas, eles começaram a mudar seus pensamentos e 
começou um rumor que eu teria algo de bom trabalhando comigo.  

Eu sempre era o primeiro a sair para o mar. Alguns pescadores profissionais saíram mais cedo para 
me superarem, mas não importava quão cedo eles saíssem, o “New Hope” já estava lá. Os 
pescadores não foram somente inspirados por isto, mas quando eles tentaram competir comigo, 
tiveram que trabalhar tão duro que não tinham tempo para suas bebidas habituais nem para a 
preguiça. No final do verão, um rumor estava circulando nessa decadente cidade, que eu sou o 
único que pode salvar Gloucester.  

Sem qualquer exceção, eu me levantei diariamente às 3 da manhã. O “New Hope” saia na luz do 
luar e em muitos casos retornava para casa com as estrelas e a lua brilhando. Vocês gostam de 
levantar muito cedo de manhã? Os membros que estavam trabalhando no barco nunca receberam 
instruções sobre que horas levantarem, mas sendo que eu levantava às 3 horas, eles me seguiram, 
não importando quão sonolentos estivessem.  

Esta tem sido minha tradição por 4 anos na América. Não é fácil me seguir, porque ninguém pode 
trabalhar mais do que eu. Minha tripulação conhecia o que eu faria, e se eu lhes dissesse para saírem 
às 1:30 da manhã para o Atlântico, eles levantariam e sairiam sem murmurar. Eu até mesmo 
estabeleci a tradição de estar no mar trabalhando a noite toda.  

Este verão eu não ganhei muito em termos de dinheiro, mas em termos de tradição, eu obtive 
bilhões de dólares. Seguindo esta tradição, a indústria pesqueira em nosso movimento florescerá e 
contribuirá muito para a indústria pesqueira em toda a América nos dias que virão. Porque 
estabeleci a tradição da pesca, ninguém hesitará em sair para o mar, nem mesmo as mulheres. Se eu 
fosse um covarde, então ninguém sairia seriamente, mas agora as pessoas estão ansiosas para saírem. 
Há um registro de quando e onde eu capturei cada peixe e quão grande ele era. No futuro os 
pescadores estarão tentando desafiar esse recorde.  

Embora pescar seja um trabalho incrivelmente duro, eu queria me doar sem qualquer reserva para 
estabelecer a tradição para a posteridade da Igreja de Unificação. Esse tem sido meu trabalho pelos 
últimos 70 dias. O que vocês fariam se eu fosse sair para vender o “News World” 24 horas por dia? 
Vocês estariam vendendo 24 horas por dia também? Eu posso trazer a vitória se vocês não podem.  

Vocês não sabem quão duro eu trabalhei no testemunho. Por 7 anos nos primeiros tempos na Coréia, 
eu dormia somente 2 horas por noite, e dia após dia eu mesmo estava pregando a palavra de Deus e 
ensinando o Princípio. Às vezes os membros se tornariam sonolentos e então de repente seriam 
castigados por um anjo que diria, "Como vocês podem dormir quando ele está diariamente 
trabalhando tão duro?"  
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Estou certo que esta é a primeira vez que vocês estão ouvindo estas coisas. As coisas que peço para 
vocês fazerem, eu já fiz muitas vezes no passado. Agora estou pedindo para vocês fazerem o 
mesmo. Vocês não têm motivo para reclamar. 

Por toda a minha vida eu acumulei uma riqueza de experiências e poder espiritual, e agora estou 
trazendo tudo para a América. Quando visitantes vêm para a América, eles geralmente tentam levar 
algo de volta para seu país de origem, mas eu estou fazendo o oposto. Tudo o que eu acumulei, 
quero dar de graça para o povo americano, mas ao invés de me receberem bem, a América está me 
rejeitando.  

Se vocês não estivessem aqui me dando amor e me ouvindo, então eu não teria mais nenhum 
interesse na América e deixaria este país. Vocês são aqueles que me seguram na América e 
representam 240 milhões de pessoas. Vocês são a esperança deste país; sem vocês, a América estará 
perdida. Enquanto vocês estão vivos e fortes, devem deixar as 240 milhões de pessoas americanas 
saberem que a Igreja de Unificação é um movimento de reunião centrado na palavra de Deus. Uma 
vez que vocês se subordinam ao poder do coração de Deus, terão a energia para ser um relâmpago, 
iluminando tudo na América. A coisa importante é se vocês têm esse poder explosivo em seus 
corações. Vocês são como bombas vivas, apenas esperando para serem detonadas e então explodir, 
não para a destruição, mas para a salvação.  

Hoje é um novo dia de reunião e este é o lugar de reunião para o oriente e o ocidente, e para o céu e 
a terra. As implicações desta unidade são vastas; com este tipo de coração, Nova York é muito 
pequena para ser nossa base. Quando alcançar este coração, você deve sentir que Nova York não é 
larga o suficiente para abraçá-lo. Você deve sentir, "Eu sou o harmonizador da cultura celeste e da 
cultura terrena. Eu sou o ponto focal do amor. Eu sou um mensageiro do amor de Deus, tendo a 
energia infinita que trará a primavera a esta nação."  

Quando você vive com o coração de reunião, com o coração de Deus e o coração de pais, o poder 
construtivo e criativo é gerado. Ao ter esta nação como nosso centro e todos vindo para se tornarem 
uma unidade, podemos verdadeiramente nos tornar dínamos para criar uma nova cultura mundial.  

Deve haver propósito para haver reunião porque, do contrário, ninguém iria querer se encontrar uma 
segunda vez. Devemos estar prontos para novamente nos encontrarmos após criarmos alguma 
realização. Esta manhã vocês devem ser diferentes, fazendo um novo início com seu coração de 
reunião e marchando adiante para a definitiva realização de sua meta. Aqueles que podem ser 
diferentes esta manhã, levantem suas mãos. Deus os abençoe. Vamos orar. 
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Capítulo 27 
Uma Vida Estimulante e Aventureira  
16 de abril de 1978 -- Tarrytown, Nova York  

É primavera e todos amam a primavera. Os jovens, especialmente os adolescentes, esperam por 
algo como a estação da primavera. O amor dentro deles deseja esta estação. A estação da primavera 
traz natural e instintivamente alguma coisa intocável. Entretanto, ao contrário dos jovens, as pessoas 
mais velhas sentem a aproximação da primavera com um senso de responsabilidade. Aqueles que 
criaram os filhos agora têm um ninho vazio, por isso eles têm um sentimento diferente na primavera. 
Seus filhos se casaram, deixaram o lar, e agora fizeram seus próprios lares. Esta é a estação para os 
cidadãos mais velhos relembrarem sobre suas realizações do passado e sobre suas famílias e filhos. 
Para eles, a primavera é o tempo de lembrança e de reavaliação de suas vidas.  

Isto não se aplica necessariamente apenas aos seres humanos, mas ao reino animal também. Por 
exemplo, durante o inverno passado em Nova York, tivemos uma pesada nevasca sem precedente. 
Cervos e outros animais grandes, como também os pássaros, buscaram abrigo durante o inverno, 
mas agora que a primavera chegou, eles têm uma nova esperança e o sentimento renascido. Eles 
desfrutam deste precioso momento da primavera. Testemunhem o vôo dos pássaros; durante a 
estação do inverno eles se foram, mas agora eles estão de volta, cantando e procurando por comida. 
Eles também têm aspirações. 

A primavera estaria orgulhosa em dizer, "eu tenho a capacidade de revitalizar toda a criação." A 
primavera declararia que estamos dando nova vida e renovando os elementos em sua estação. 
Durante o inverno não podemos ver folhas nas árvores, mas agora brotos estão emergindo com nova 
vida. Todos adoram ver brotos novos. Plantas, animais e o homem, todos têm o mesmo sentimento. 
Os pássaros que estão migrando, encontrarão seu caminho de volta para o norte e desfrutarão das 
forças regeneradoras da primavera. Que tipo de pássaros vocês acham que migram? Pisco-de-peito-
ruivos, patos, gansos canadenses, andorinhas, cisnes. Eles nunca perdem a migração.  

Vocês, pessoas urbanas não entendem os pássaros. Se você vive no interior, pode observar que eles 
às vezes fazem os ninhos sob seu telhado ou em sua varanda. Quando as andorinhas estão cantando, 
soa como os ocidentais falando um idioma oriental, mas também soa como os orientais falando 
inglês! A andorinha parece estar vestindo um smoking, e é muito impressionante ver o macho e a 
fêmea cantando juntos. Nenhum pássaro solitário canta; eles cantam juntos. Se um pássaro está 
sozinho, então ele canta para convidar ou atrair o sexo oposto. Onde quer que os pássaros cantem 
juntos, parece que o amor está lá, não é mesmo? A mesma coisa se aplica para a humanidade. Um 
indivíduo espera por alguém com quem ter um relacionamento sujeito-objeto de dar e receber.  

Na Igreja de Unificação, a maioria dos membros são jovens. Vocês gostam de canções ou não? 
Porque são jovens, vocês gostam de cantar. Este espírito juvenil é a característica do movimento de 
Unificação. Vocês, jovens, estão na primavera de suas vidas. Suas faces estão brilhando tal como as 
árvores e flores que brotam após o inverno.  

Vocês se sentam retos e têm vigor e energia, ao invés de estarem sonolentos e preguiçosos. Eu não 
gosto de ver as mulheres com seu cabelo caindo bagunçado sobre seus rostos. Vocês devem erguê-
lo e puxá-lo para trás para parecer mais fresco, como a estação da primavera. Eu entendo que vocês 
não têm muitos ornamentos, mas na primavera vocês podem usar algum broche brilhante, ou 
mesmo colocar alguma decoração em seu cabelo para se ajustar com a estação da primavera. Vocês 
poderiam usar algum lenço rosa para refletir o espírito da primavera.  
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Vocês devem saber como ajustar seu ânimo com as estações. Há um sentimento maravilhoso aqui 
nesta manhã, não há? Se vocês vêm para cochilar na primavera, então não podem se ajustar aqui. A 
primavera traz nova vitalidade. Se você não pode ser como uma andorinha, seja como um pardal ou 
os gansos canadenses.  

Que animal representa a estação da primavera?  

Vamos falar sobre o reino animal. Com qual animal você gostaria de se assemelhar? Um tigre ou 
um urso? As pessoas ficariam assustadas se essas criaturas aparecessem, e ninguém quer matar 
alguém. O mais amável animal na primavera é o cervo. Portanto, se você quer se tornar um animal 
da primavera, eu gostaria que vocês fossem como o cervo. De toda forma, a primavera é boa para 
todos.  

Eu adoro a árvore grande na frente da casa principal aqui, mas no inverno você não pode dizer se 
ela está morta ou viva. Agora chegou a primavera e alguns elementos vitais estão se movendo por 
toda a criação. A primavera é a estação de plantar as sementes. Uma semente plantada na terra 
primeiramente está em um estado de dormência, mas então a umidade penetra através de sua casca 
e a desperta. A primavera traz muitas mudanças em toda a natureza, adicionando um elemento de 
desenvolvimento e avanço.  

Vocês acham que a América está se deparando com a estação da primavera, ou o outono 
antecedendo o inverno? Um observador científico diria que a América está em sua estação do 
outono, mas os Moonies não pertencem necessariamente a essa categoria. Vocês estão na primavera 
ou no outono? Não estamos falando sobre o Moonie que nunca tem nenhum broto novo e nunca 
floresce; um verdadeiro Moonie se torna como os galhos de uma árvore. Vocês gostariam de ser as 
folhas da árvore ou os galhos? Galhos. Por quê? Um galho produz folhas. Ele é importante porque 
as flores e o novo crescimento vêm a partir do galho, não das folhas.  

O galho é a conexão com a vida futura. Ele não apenas dá flores, mas gera frutos, e através do fruto, 
outras árvores serão produzidas. Esse é o processo através do qual a vida da árvore continua, e esse 
é o motivo do galho ser tão importante.  

Quem no mundo contemporâneo, serão os galhos nos quais brotarão flores? Os cristãos e os hippies 
dirão que são eles. Os comunistas dirão que são eles. Os jovens dirão que eles serão os novos galhos 
dos quais virá nova vida para toda a humanidade. É uma coisa maravilhosa ser esse galho, mas as 
pessoas da Unificação são as únicas que pertencem a esta categoria. Vocês devem saber o que 
acontece antes das flores aparecerem. Pense sobre as folhas e os galhos. Mais do que isso, vocês 
devem pensar sobre a atmosfera, água, terra e todas as outras condições necessárias para sustentar 
esta árvore. Uma árvore não surge repentinamente; é necessário preparação. Vários elementos 
devem ser harmonizados, e esse mesmo tipo de coisa deve seguir para o mundo.  

A mesma coisa se aplica para as cinco diferentes raças, se elas ao menos estão juntas. Ao invés de 
lutar, elas devem se harmonizar. A água dentro de uma árvore está circulando, e então na primavera 
vêm as flores. Ao invés de lutar, os vários elementos devem existir em harmonia e beleza, e ter um 
relacionamento pacífico. Esta preparação deve ser feita antes que venham os gloriosos galhos, as 
flores e as folhas.  

Não funcionará se um galho da árvore insiste que sua água não deve passar para outro galho. As 
raízes não podem insistir que seus nutrientes não sigam para os galhos no topo da árvore. Vendo 
como todas as raças são harmonizadas na Igreja de Unificação, algum racista dirá, "Isto não é 
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natural." Entretanto, o mundo não pode fluir sem esta unidade harmonizada entre seus povos. Nesta 
perspectiva, nenhuma outra organização se equipara à Igreja de Unificação.  

As raízes de uma árvore nunca param de crescer, mas se espalham por todo lugar, e até mesmo uma 
rocha será partida por ela. Nada pode pará-las. Vocês devem ter esse tipo de poder. É difícil para 
pessoas comuns saírem para restaurar material de porta em porta, mas vocês fazem isso. Persistam 
em penetrar e marchar em frente e sua raiz e galho será o galho ideal para o mundo inteiro. 
Podemos facilmente declarar ao mundo que podemos nos tornar os galhos, as raízes e as lindas 
flores de amplitude mundial, para salvar o mundo.  

Quando surgem os galhos, eles se direcionam para o chão ou para o céu? Porque eles se direcionam 
para cima, ao invés de para baixo? O sol está lá. Os galhos naturalmente se voltarão em direção ao 
poder do sol, o poder da vida. O sol universal é Deus, e recebemos o poder da vida e do amor a 
partir Dele.  

Branco é um símbolo de paz 

Uma simples flor é muito mais uma obra-prima do que a maior pintura em um museu. Não há 
comparação de seus valores. Uma obra-prima resultará quando todas as cinco cores raciais estão 
juntas. Se todas as cores do espectro estão combinadas, surge o branco. O branco é o símbolo da 
paz; por exemplo, uma bandeira branca em tempos de guerra significa trégua. De fato, as pessoas 
brancas devem ser o símbolo da paz, mas de acordo com a história do passado, elas nunca 
trouxeram paz, somente exploração. Sempre as outras raças tiveram que se submeter aos invasores 
brancos.  

Muito em breve virá o tempo quando aquelas pessoas negras que adoram a Deus terão uma chance 
de receber uma grande bênção, na condição de que elas se uniram com o bem e são inteiramente 
leais a Deus. Negros que veneram a Deus, e que não são preguiçosos, têm esperança. Deus deve 
trabalhar através da providência de restauração, e a razão das pessoas brancas terem dominado o 
mundo no passado, é porque eles tinham o cristianismo. Sem o cristianismo, elas não seriam nada. 
As pessoas negras não devem se tornar desencorajadas ou desapontadas, porque na realidade elas 
têm uma grande esperança à frente. No passado as pessoas brancas foram agressivas e conquistaram 
outros países, mas isso deve acabar. Os orientais estão mais inclinados religiosa e filosoficamente. 
Quando eles comem o fruto das árvores, meditam sobre a vida, enquanto as pessoas brancas se 
utilizaram de matar animais para sobreviver quando tinham fome. Não estou querendo dizer que 
uma é superior ou inferior, mas estou interessado no tipo de tradição que cada raça tem. A tradição 
é o que determina inferioridade e superioridade.  

O movimento de Unificação trará a esperança da primavera para toda a humanidade. Vocês devem 
pensar seriamente sobre o que significa, ser o galho da primavera de todo o mundo. Vocês têm esse 
tipo de orgulho? Vocês estão crescendo como galhos e folhas, ou estão apenas sentados sem fazer 
nada? Os brotos crescem somente quando o sol está brilhando, e não à noite? Se vocês perguntarem 
aos brotos se eles crescem somente durante o dia, eles responderão que crescem tanto de dia como 
de noite. Os brotos dirão que preferem seguir em frente ao invés de voltar para trás; eles prefeririam 
ser transplantados para um lugar onde pudessem crescer e ficar grandes, ao invés de ficar pequenos. 
Eles seriam uma árvore inteira, ao invés de apenas galhos.  

Se você é uma árvore inteira, então tem tudo – tronco e raízes, folhas e flores. A fim de ser uma 
árvore inteira, você deve se separar da árvore paternal. Há qualquer outra forma de ser uma árvore 
perfeita? Vocês prefeririam ser cortados rapidamente ou lentamente? Esse é o motivo pelo qual eu 
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os chuto para fora. O primeiro passo para ser transplantado é sair do Centro Mundial de Missões e ir 
formar um lar-igreja. Vocês podem concordar com a filosofia disto, mas em seus corações, vocês 
sentem um pouco de dor. Talvez você se ressentirá com a idéia, mas ao fazer isto, formará uma 
árvore melhor. A multiplicação é móvel em sua natureza.  

Esta mudança pessoal não ocorrerá no inverno ou no outono, mas na estação da primavera. A 
primavera, ao invés do inverno ou do outono, é um bom tempo para mudar para outra missão. Todo 
o universo está mudando na primavera, e de acordo com essa lei, nossa mudança pessoal deve então 
ocorrer também. Não precisamos de casacos pesados quando chega a primavera. Se eu fosse mais 
elaborado neste ponto, poderia seguir eternamente.  

A primavera traz somente bondade, ou também dificuldade e sacrifício? Não é um tempo apenas 
para estar sentado, mas de trabalhar duro e de se mover. Primavera é um tempo de esperança, mas 
somente aqueles que estão se movendo têm esperança. Uma pessoa aventureira tem grande 
esperança e desejo, que são os motivos pelos quais ela se move, mas sem essa esperança, ela não 
tem motivação. A história avança através desse tipo de pessoa. As pessoas da Unificação se 
encaixam nessa categoria? Temos uma natureza grande e aventureira. Vocês querem doce aventura, 
ou têm ambições graves, nobres e elevadas? A aventura fascina os jovens, mas alguns jovens falam 
sobre doçura, enquanto outros falam sobre grandes feitos. Qual é melhor? Um homem e uma 
mulher podem falar sobre romance em um jardim florido, mas ao invés, eles poderiam trabalhar 
juntos com uma escavadeira. Qual é melhor? Estarmos trabalhando juntos.  

A Primavera traz estímulo  

A primavera é doce e feminina, mas quando vocês trazem este tipo de esperança aventureira para 
ela, a primavera responderá a vocês. Às vezes na primavera, vocês cochilam, mas é melhor ser 
estimulado e excitado na primavera. Alguns de vocês podem ter pensado que eu falaria sobre coisas 
doces, sendo que o tópico desta manhã é a primavera. Mas não, eu vou empurrá-los! Vocês sabem 
disso agora.  

Agora vamos falar sobre coisas celestiais e fazer perguntas para Deus. Se perguntarmos para Deus 
se Ele tem experimentado a primavera, Ele responderá, "Eu fiz todas as quatro estações. Não há 
nada de novo nisso." Mas se vocês disserem, "Deus, Você teve alguma experiência de amor com a 
humanidade?" Ele replicará, "Não, Eu nunca tive."  

"Então, embora Você tenha feito o universo e todas as quatro estações, nunca experimentou o amor 
na primavera?"  

"Sim, isso é verdade."  

Então podemos dizer que Deus é afortunado e feliz, ou é triste e miserável?  

Deus estaria muito feliz ao ouvir alguém dizer, "Sendo que o Senhor tem sido tão desafortunado, 
vamos trabalhar esta situação e fazer dela uma situação melhor." Ele diria, "Seria maravilhoso se 
alguém trabalhasse este problema." Entretanto, se alguém promete fazer Dele um Deus feliz, Ele 
ainda não pode apenas seguir automaticamente com essa pessoa, embora Ele possa querer fazê-lo. 
Há uma razão oculta para isso. Até o problema do pecado estar completamente resolvido, Deus não 
pode agir livremente. Ele é um Deus limitado. 
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Por causa da queda humana, Deus nunca teve um momento de primavera. Ele fez todas as coisas, 
mas por causa da queda, Ele tem vivido na estação do inverno, com todas as coisas brancas e 
inativas. Como vocês descongelarão o amoroso coração do Pai Celeste? Somente um calor 
poderoso derreterá o gelo de Deus. Quem descongelará está situação gelada em que Deus está? 
Porque o amor esteve congelado, Deus não pôde agir. O problema é que, por causa da queda, toda a 
criação está na mesma situação. Algum outro elemento deve auxiliar a descongelar tudo.  

Toda a criação está esperando que esse tempo venha. Podemos trazer essa mudança com poder e 
conhecimento? O que devemos utilizar? Amor. Que tipo de amor? Amor entre homem e mulher, ou 
amor entre vocês? É necessário o amor puro, imutável e único. Este é o elemento que está no 
interior de Deus, por isso o amor é a única coisa que pode descongelar Seu coração congelado. 
Quem fornecerá tudo isto? Porque Deus não pode fornecê-lo sozinho sem um objeto, devemos 
ativamente dar amor, não esperar passivamente recebê-lo, como no mundo decaído.  

Em algum lugar na terra, algum tipo de movimento deve influenciar Deus com amor absoluto e 
imutável, para que Ele possa ser feliz e afortunado. Uma parte desta missão foi dada para a religião, 
que foi capaz de assumi-la parcialmente, mas não a responsabilidade total. Quando as pessoas estão 
unidas em amor, não haverá guerra. À luz desta missão, se as religiões lutam entre si, então elas 
estão desqualificadas. O conflito não é a forma para resolver a situação de Deus. O poder de todo 
amor horizontal e vertical, global e universal, deve estar concentrado a fim de liberar Deus. O poder 
do amor vertical deve ser acrescentado ao amor que vem de todas as quatro direções horizontais.  

O coração de Deus será descongelado somente pelo amor das pessoas brancas? Não, isso não é 
suficiente. O amor de todas as cinco raças unidas deve vir para cobrir Deus, e o poder do amor a 
partir de três gerações também deve estar envolvido nisto. Ao invés de ser espalhado, este amor 
deve estar focado em um ponto. Todas as raças do mundo espiritual, do mundo contemporâneo, e 
do mundo que virá, devem primeiramente vir a um único ponto, e então o gelo que se acumulou por 
6.000 anos começará a derreter. Somente esse tipo de situação começará a descongelar o coração de 
Deus.  

Algum movimento poderoso na terra deve ensinar a humanidade sobre isto; do contrário, não há 
esperança. Temos este tipo de esperança. Isto está ao alcance? O tipo de pessoa que é fisgado pelo 
amor de Deus irá lançar este movimento; esse tipo de pessoa pode liberar Deus. Essa pessoa será 
derretida na terra e estará intoxicada pelo amor de Deus. Ela estará tão viciada em Deus que com 
apenas uma palavra de amor de Deus, ela pode ir além de toda dificuldade e não terá problema com 
a perseguição.  

Qualquer coisa pelo benefício de Deus 

Embora homens e mulheres no mundo possam amar um ao outro, uma vez que o amor de Deus 
venha, eles abandonarão seu velho amor e seguirão o amor de Deus. Até mesmo após a Bênção, 
quando esposo e esposa estão destinados a amarem um ao outro, se eles recebem o amor de Deus, 
eles podem deixar um ao outro para seguirem em duas missões separadas se necessário. Esse tipo 
de poder pode capacitar os casais abençoados a se separarem sem problemas, e eles nem notarão 
porque o poder do amor de Deus é tão grande. Mesmo se eu peço para todas as irmãs que já estão 
com mais de 30 anos desistirem de suas Bênçãos e irem para o campo, então em benefício do amor 
de Deus, elas podem seguir sem ressentimento. Esta é a característica dos membros da igreja.  

Pelo propósito de auxiliar o degelo de Deus, podemos ir para qualquer lugar, até mesmo para a 
África ou os países menos familiares. Eu posso ir para qualquer lugar, quando Deus o ordena. 
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Embora você sinta dor quando recebe a aplicação da injeção, se o amor de Deus está dentro da 
seringa, você pode continuar a recebê-la. Embora possa estar trabalhando duro, não pode desistir 
quando está transtornado. O amor de Deus é essa doçura. Em troca, você está dando uma injeção no 
Pai Celeste. Ele sempre esteve recebendo amor passivo, mas agora que Ele está recebendo um 
elemento ativo, Seu coração gelado será descongelado. Isto é o que estou tentando fazer nos níveis 
internacionais e universais. Não há outro método de liberar Deus. Ele estará contente ou não ao ver 
este tipo de movimento vindo?  

Pouco a pouco Deus está começando a descongelar. Seus olhos estão piscando. Suas mãos estão se 
dobrando, e Suas artérias e veias estão começando a descongelar. Você pode fazê-Lo dançar. 
Embora Deus tenha feito todas as estações, incluindo a primavera com todas as fragrâncias, quando 
Ele encontrar esta nova primavera, Ele anunciará Sua primavera pela primeira vez para toda a 
criação. Então toda a criação desfrutará a primavera e rirá junto com Ele.  

Vocês devem dar uma injeção de amor em Deus, cada um de vocês. Cada um de vocês será o 
médico de Deus, mas a injeção que você dá, não deve conter qualquer elemento satânico. Ela deve 
ser pura. Onde obtemos os conteúdos dessa injeção; em um lugar fácil, ou em meio a dificuldade, 
perseguição e rejeição? Quando você quer dar a injeção em Deus, Satanás está sempre lá, tentando 
anulá-la e ao invés, dar a dele. Vocês não podem dar a injeção enquanto Satanás cercá-los. Ao invés, 
você deve encontrar o lugar onde Satanás não pode vir, e esse é o lugar de dificuldade e perseguição. 
O lugar onde Satanás não pode invadir é o pior lugar, onde até mesmo sua família daria a você um 
tempo difícil. Entretanto, se você está disposto a desistir de tudo, e seguir sozinho, Satanás não 
poderá invadir. Esse é o segredo.  

Vocês também devem ir pelo mundo e dar esta injeção para todas as pessoas, imunizando-as. Como 
alguém pode reivindicar que irá liberar Deus, se está seguindo facilmente, com preguiça e desleixo? 
Ele tem que lutar e encontrar o lugar com a maior dificuldade. Vocês têm agora o equipamento 
necessário? Vocês são os médicos e enfermeiras que darão as injeções de amor para Deus e para a 
humanidade. Embora as pessoas não gostem disso e os acusem, devem dá-la indistintamente. 
Quando os bebês vão ao médico e são inoculados, eles choram e se debatem. Não obstante, o 
médico faz a aplicação. As pessoas podem não gostar que vocês façam esta aplicação nelas, mas 
depois elas a apreciarão.  

Um batedor de carteiras se entrosa com as pessoas e de alguma maneira desvia a atenção a fim de 
roubá-las. Você pode ter que desviar a atenção das pessoas, mas fará isso para dar-lhes a injeção. 
Porque as pessoas estão doentes, vocês devem inoculá-las. Primeiramente elas perseguirão vocês, 
mas depois, quando elas são curadas e sua doença vai embora, elas demonstrarão sua apreciação. 
Elas verão que a rejeição para com vocês foi injusta e se desculparão.  

Devemos ter um momento agradável, sendo que a primavera chegou, ou devemos trabalhar mais 
duro para dar este tipo de injeção de amor celeste? Vocês estão preocupados com o coração de Deus, 
e até mesmo quando dormem, vocês sonham com Deus. Quando você testemunha ou vende jornais 
indo de porta em porta, está pensando sobre o coração de Deus. Por causa de vocês e dos 
Verdadeiros Pais, o coração de Deus está se derretendo e todo o universo está encontrando uma 
nova primavera. Este é um dia glorioso. Estamos renovando todas as coisas, em nome do amor de 
Deus. Na providência de Deus, uma pessoa pode escolher ser apenas um espectador, ou apenas um 
seguidor, ou ela pode ser um participante ativo. Há três categorias diferentes. Em qual você gostaria 
de estar?  

Vamos orar.  
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Capítulo 28 
A Herança de Amor  
21 de setembro de 1978 -- Kamikawa, Japão  

Esquadrinhando a vasta expansão da história da providência de Deus, compreendemos que ela não 
tomou apenas 6.000 anos, mas dezenas de milhares e até mesmo milhões de anos, a fim de restaurar 
um único indivíduo à semelhança da pessoa original sem pecado, Adão. Para este propósito, muitos 
indivíduos, famílias, clãs, e nações se sacrificaram abnegadamente através de milênios. A pessoa 
que veio no fundamento deste sacrifício abnegado foi o Messias. Então, qual é a missão do Messias? 
Primeiro, é para ser um homem que mensura os princípios originais que caracterizam a humanidade 
antes da queda. Assim, Adão é recriado ao estado sem pecado. A seguir, Eva é recriada por Adão. 

Portanto, é um evento esplêndido quando Adão e Eva são restaurados e ambos se colocam diante de 
Deus, são abençoados, e seguem através de uma infinidade de condições de indenização. Bilhões de 
pessoas que se sacrificaram através da história estão nos assistindo criteriosamente a partir do 
mundo espiritual. Eles acham que se estivessem em nossa situação, não fariam muitas das coisas 
que estamos fazendo agora, especialmente, o que o Japão e o mundo estão fazendo. A preocupação 
destas pessoas espirituais demonstra que qualquer problema de um simples indivíduo não é o 
problema de um simples indivíduo, mas é um problema cósmico.  

Vocês estão aqui como candidatos à Bênção, mas que condição vocês têm para serem abençoados? 
Em muitos casos, somente dois ou três anos se passaram desde que vocês se juntaram ao 
movimento. Espiritualmente, aos olhos de Deus, vocês são como vermes na água lamacenta e ainda 
não internalizaram os princípios referentes aos relacionamentos centrados em Deus. Ignorar uma 
mulher é o mesmo que ignorar a Mãe. Ignorar uma mãe é o mesmo que ignorar um pai e o céu. 

Uma pessoa que não pode entender que deve viver em uma rede de relacionamentos, não merece 
viver. Esse tipo de pessoa causa problemas para seus bons antepassados para além de 70 gerações. 
Se essa pessoa vai para o mundo espiritual, o lugar para ela é pior do que o inferno. A Igreja de 
Unificação está tentando restaurar até mesmo o inferno através de ensinar como viver de modo 
centrado em Deus. Entretanto, não há como salvar uma pessoa que espezinha o coração do nível de 
perfeição dos pais, tratando o amor dos pais com desprezo e rejeição. Se há uma forma de salvação 
para esse tipo de pessoa, é somente após a realização do ideal de Deus. Mas, de certa forma, uma 
pessoa que espezinha sobre um coração de amor nunca será perdoada e nunca será salva. Após o 
terceiro curso de 7 anos, nunca ocorrerá rebênção.  

O ensinamento da Bíblia é de que uma pessoa que comete adultério seja apedrejada até a morte. 
Aqueles que são abençoados pelo céu, e que então são infiéis, se separam, e se casam novamente 
por sua própria conta, deixando essa linhagem na terra, criam um problema muito sério, sobre o 
qual estou muito preocupado. Esse tipo de pessoa adúltera deveria existir no Jardim do Éden? Essa 
pessoa deveria ser perdoada no estabelecimento do ideal do Reino Celestial? Não há nenhum 
princípio que permita coisas como essas. Uma esposa que é infiel para seu esposo, ou um esposo 
que é infiel para sua esposa, não pode voltar sua face para o universo. Eles são as pessoas que 
violaram totalmente a esfera de coração. Tal pessoa não tem nenhum lugar para ir e estar em paz.  

Para um homem, sua esposa representa a mãe, as irmãs mais velhas, as irmãs mais jovens, e além 
disso, todas as mulheres do mundo.  Amar uma esposa que possui tal significância é o mesmo que 
amar todas as raças da humanidade, todas as mulheres, a sua mãe, sua irmã mais velha e sua irmã 
mais jovem em sua casa. Deste modo, a família é o centro de "treinamento básico" que educa as 
pessoas sobre o amor humano. Portanto, ser confiável e viver uma vida feliz em uma família, 
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significa viver uma vida feliz como o centro de todo o universo e estar situado no centro do amor 
feliz. Não há nada significativo sem amor. Isto é o mesmo para uma mulher. Seu esposo representa 
o pai, os irmãos mais velhos, os irmãos mais jovens, e todos os homens na terra. Este é o nosso 
ideal da família.  

Passando o amor deles  

A razão pela qual os pais desejam que seus filhos se casem, é porque querem que seus filhos 
recebam o amor que eles herdaram de seus pais. Os pais morrerão algum dia, assim eles buscam 
deixar sua substância para seus descendentes. Os pais necessitam de seus descendentes, sendo que o 
amor deve durar para sempre, e este é o maior desejo da humanidade. Porque os pais deixam para 
trás esta coisa tão preciosa, eles podem orgulhosamente estarem diante de Deus no mundo espiritual. 
A família é o lugar onde eles podem realizar o legado de uma maravilhosa herança de amor. 
Através dos elos de amor gerados na família, as pessoas podem ir para o Reino Celestial. Sem 
aprender esse amor, é absolutamente impossível ir para o céu.  

Se um homem não nasce por sua própria vontade, então ele nasce por qual vontade? Pela vontade 
de seu pai e de sua mãe? Não. Um homem nasce pela vontade do céu. Uma pessoa nasce devido ao 
amor de seus pais, que são os procuradores do céu. Então em essência, quando uma pessoa é 
concebida, ela recebe tudo a partir do amor do universo, e nasce como o ser que se coloca na 
posição central de todo o universo. O homem nasce pelo amor, e está destinado a crescer pelo amor, 
viver pelo amor, ser amado e dar amor.  Este é o mais elevado propósito de nossa vida. Não importa 
se você conquista o mundo ou até mesmo o cosmo. Realizar em sua própria família a missão de 
amor, a qual é o centro do universo, é a coisa mais maravilhosa. O propósito de criação é a 
perfeição da base de quatro posições da família centrada no amor.  

Também nos relacionamentos humanos, devemos pensar dessa maneira. Eu entendo que quando um 
esposo e uma esposa iniciam a vida de casados, às vezes eles não se sentem confortáveis juntos. 
Mas quando eles estabelecem o relacionamento conjugal com tão forte confiança, eles podem 
crescer para o ideal.  

Vocês não têm gratidão suficiente pela Bênção. Satanás me desafiou por toda a minha vida a fim de 
destruir o fundamento da Bênção. Uma pessoa de tendências adúlteras não pode assumir a 
responsabilidade pelo céu. Um homem em quem sua esposa não pode confiar, nunca terá a 
confiança do mundo.  

Devemos superar a tentação 

Quando confrontamos este mundo centrado no Princípio celeste, apenas as coisas firmes e fortes 
podem permanecer. Estamos no meio de uma batalha na qual devemos expandir a realidade de 
bondade aplicando o Princípio. Nesta batalha, devemos superar não apenas a tentação dos homens, 
mas também as numerosas tentações e testes de Satanás. Satanás, que esteve acusando Deus por 
todos os 6.000 anos da história bíblica, tem grande poder e sutileza. A maioria das pessoas é 
derrotada por ele. A razão pela qual eu mesmo pude seguir em frente com sucesso até o presente, é 
porque eu conhecia claramente o Princípio, o Princípio Celeste. Esse é o motivo pelo qual eu não 
sou enganado por tentação.  

Eu estou perto dos 60 anos de idade, e não tenho muito tempo para partir da terra. Pensando sobre 
este ponto, devemos estabelecer uma tradição universal no mundo. Tendo estabelecido essa tradição 
até certa extensão, estarei retornando para a Coréia por um período de tempo.  



 326

Deus esteve até agora trabalhando com toda dificuldade, neste problema de restaurar o amor e os 
relacionamentos amorosos dentro da família. É por causa deste problema que as pessoas de Israel 
foram arruinadas. Deus esteve trabalhando muito duro a fim de dar vida ao movimento de 
Unificação. A questão mais importante ao dar vida para o movimento de Unificação é dar vida para 
a família. As famílias abençoadas, a partir do ponto de vista de Deus, possuem tal significância. O 
diretor do departamento da família deve entender isto muito bem e fornecer boa educação sobre 
esse tópico. Estou fazendo isto ao risco de minha vida pelo benefício da raça humana, a qual está 
caindo em uma condição de ruína, e eu estou abrindo uma nova forma, reparando as pessoas uma 
por uma e dando-lhes vida. Esta é a providência de Deus. Esta é a oficina de reparos da família e a 
oficina de reparos do amor.  

Estritamente falando, aqueles entre vocês que estavam viciados em sexo pré-marital não estão 
realmente qualificados para começar uma família abençoada. O fato de que vocês tenham escrito 
uma carta com saudades de seu amante, é por si só, uma coisa vergonhosa. Podemos dizer isso a 
partir do ponto de vista do Princípio. A despeito deste Princípio, o Japão está mergulhado no caos. 
Os jovens estão totalmente confusos, como animais. E estes são vocês – que têm essa história de ser 
esse tipo de pessoa, e que agora serão abençoados! Se você presume receber a Bênção sem 
arrependimento, você está veementemente em erro. Minha missão é restaurar homens e mulheres 
virgens diante de Deus. Esta Bênção que será dada envolve um perdão especial. Eu declarei 
anteriormente que a Bênção não ocorreria até que terminássemos o terceiro curso de 7 anos.  

Sem resolver estes problemas éticos, a Igreja de Unificação não pode realizar sua missão na terra. É 
nossa tarefa limpar este mundo corrupto e criar um mundo limpo. Então, porque tem esse tipo de 
pessoas que aparecem e que casualmente, sem arrependimento pedem para ser re-abençoados? Elas 
não têm qualificação para dizer, "Por favor Pai, me re-abençoe." Eu nunca imaginei essa missão 
para mim mesmo. Entretanto, agora estamos envolvidos no curso de 21 anos de restauração, e 
muitos dos constrangimentos do mundo que recaem sobre nós não podem acabar até o terceiro 
curso de 7 anos. Assim, eu tenho que assumir e resolver esse problema. Mas após o terceiro curso 
de 7 anos, jamais haverá re-bênção.  

Após 1960, mudanças radicais começaram a ocorrer por todo o mundo. Isto simplesmente ocorreu 
devido à providência de Deus centrada na Igreja de Unificação. Os historiadores de hoje não sabem 
por que a história entrou em um período de enorme fluxo. Isto ocorreu por causa desta pequena 
Igreja de Unificação.  

Você deve ser um exemplo  

Sua Bênção tem o propósito de estabelecer um exemplo para o mundo. Eu conheço claramente 
quais condições serão mais benéficas para as pessoas no mundo espiritual, para aquelas que vivem 
atualmente e para as futuras gerações. Assim, eu entendi claramente o significado providencial de 
sua Bênção, e apoiado neste entendimento eu iniciei a Bênção. É sua missão entender seu 
significado tão vividamente como eu, e viver uma vida abençoada de acordo com esse 
entendimento, se examinando constantemente para ver se sua forma de vida se molda com a forma 
que vocês sabem que devem viver.  

Somos todos irmãos. Se você tem alguma pessoa incapaz entre seus irmãos e irmãs, é adequado que 
o amor compassivo deva brotar em seu coração e você deva se sacrificar para cuidar desse 
indivíduo. Os pais sentem dessa forma, por isso se sacrificar, seguindo o exemplo dos pais, é a 
forma da piedade filial. Este é o Princípio. No caso da Bênção, a Mãe e eu estamos na posição de 
pais. Nesta situação, se você se coloca em nossa posição e olha para seu futuro cônjuge, que pode 
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não parecer agradável, que pode ser de um nível inferior de inteligência, e muito baixo em estatura, 
você deve sentir muito amor por esse nosso "filho". É o coração de pais que pode ver um filho a 
partir do ponto de vista do coração do céu, e amar esse filho mais do que qualquer outro.  

Eu assumo eternamente a responsabilidade pelas pessoas abençoadas – não apenas pelo tempo de 
suas vidas. Se elas vão para o mundo espiritual, eu as guiarei e assumirei responsabilidade por elas. 
Ser abençoado significa ter um relacionamento eterno comigo.  

Se eu vou para a Coréia, me sinto como o pai da Coréia. Eu tenho a experiência da tortura severa 
nas mãos do Japão imperial. Se eu pensar nisso, é concebível que eu pudesse guardar algum rancor 
contra a nação do Japão. Mas eu não penso dessa forma. Quando o Japão foi derrotado no final da 
Segunda Guerra Mundial, eu contatei todos os meus antigos torturadores em uma noite e disse-lhes 
que eles corriam grande perigo se permanecessem na Coréia. Então eu os ajudei a colocar sua 
bagagem em seu carro e os despachei. Embora o Japão tivesse sido um país inimigo até aquele 
momento, eu sabia que o Japão se tornaria um irmão no futuro, por causa da vontade de Deus. 
Assim, eu me determinei a perdoar o Japão, apesar de não ser a coisa "razoável" a fazer naquele 
momento, sendo que o Japão havia perseguido a Coréia tão terrivelmente. Mas eu sabia com muita 
convicção que o Japão trabalharia pela vontade de Deus junto com a Coréia. Agora, milhares de 
membros japoneses estão me seguindo ao risco de suas vidas.  

É a mesma coisa durante minha vida na faculdade. Não há nenhum lugar que eu não tenha ido, 
desde os estaleiros de Kawasaki até as favelas ao redor de Sanya. Eu conheço muito bem o Japão. O 
Partido Comunista está trabalhando duro para destruir o Japão, mas eu estou fazendo tudo que 
posso pelo benefício do futuro do Japão. Apesar de estar de pé agora, o Japão tem pouca esperança 
para o futuro porque há poucos jovens que podem herdar e perseguir este trabalho de edificar a 
nação. No Japão, atualmente, nas escolas elementares, nas escolas médias ou nas escolas superiores, 
há alguns estudantes que até mesmo rejeitam saudar a bandeira nacional. Se há um problema no 
Japão sobre o qual devemos nos preocupar, não é o problema econômico, não é o problema político, 
mas o problema é encontrar jovens que possam edificar a nação. Eu tenho pensado desta forma por 
décadas. Eu estou determinado a levantar tais jovens que possam não apenas assumir a 
responsabilidade na edificação da nação, mas também serem capazes de desenvolver um 
compromisso para edificar o mundo. Não podemos encontrar tais jovens, exceto na Igreja de 
Unificação. Aqui, temos o fundamento teórico para alcançar a perfeição do indivíduo, a perfeição 
da família, a perfeição da comunidade, a perfeição da nação, a perfeição do mundo, a perfeição do 
cosmo, até a liberação de Deus. Para alcançarmos a esfera do amor de Deus, devemos seguir através 
de todos esses estágios, até mesmo se morrermos nesse caminho.  

Eu tenho sido consistente  

Trinta anos atrás na Coréia, as pessoas não consideravam o Reverendo Moon da Igreja de 
Unificação como sendo nem mesmo um ser humano. Realmente, eu fui tratado de uma forma 
miserável. Mas não há muita diferença entre minha personalidade hoje e naquele tempo. Agora 
estou perto de 60 anos de idade. Mas naquele tempo, como hoje também, eu estava cheio de 
coragem e vitalidade, e era uma pessoa muito confiável. Mas eu era tratado como a escória da terra.  

Porque as coisas foram dessa maneira? Obviamente, porque há Satanás. A esfera de Satanás e de 
Caim nunca está satisfeita até tornar realidade a morte de Abel. Ironicamente, entretanto, eles 
querem que Abel apareça novamente. Este é o coração de Satanás. Por esta razão, eu tenho aceitado 
sem reclamação e digerido toda a perseguição que veio em meu caminho desde trinta anos atrás até 
hoje. Enfrentando toda a perseguição, eu tenho lutado com perseverança e poderosa vontade a fim 
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de superá-la. Eu sou um homem que tem uma vontade poderosa. Uma vez que me determino a fazer 
algo, eu seguirei em frente, até mesmo ao risco de minha vida. Não há muita diferença entre meu 
corpo e o de vocês. Qualquer diferença entre nós reside na realidade do pensamento e no poder da 
vontade. Eu sou forte porque tenho uma forma de pensar que não é apenas para o momento, mas 
que se estende para toda a história do passado, do presente e do futuro, e para toda a raça humana. 
Em adição a isso, eu estruturei meu pensamento de acordo com o padrão da providência de Deus.  

Pensando sobre esse ponto, se eu falhar, não é apenas eu que está falhando. Nesse evento, toda a 
raça humana não teria nenhum futuro e o ideal de restauração do cosmo seria destruído, e o próprio 
Deus seria profanado. Eu conheço muito bem estas conseqüências. Portanto, até mesmo se eu 
recebo tremenda perseguição, perseguição de milhares de formas e por milhões de pessoas, eu me 
mantenho sem reservas pelo benefício da raça humana e a fim de não profanar o nome de Deus. 
Esta é a forma como eu penso.  

Foi o mesmo quando eu fui para os Estados Unidos. Ninguém sabia de minha partida da Coréia em 
18 de dezembro de 1971. Mas eu tinha um plano com Deus em mente, sobre o que fazer para o 
curso em nível mundial. No início, o povo americano pensou que um homem coreano, que veio 
para fazer discursos sem conhecer nada sobre o mundo ocidental, nunca teria sucesso. Entretanto, 
eu fui perfeitamente vitorioso nesta longa batalha nos Estados Unidos, e também estabeleci o 
fundamento europeu na Inglaterra. Estou voltando para a Coréia por um período de 40 dias, antes 
que eu retorne para os Estados Unidos. Eu parei no Japão para esta Bênção. Mas vocês têm a atitude 
de desfrutar a Bênção para si mesmos, não para Deus. Isto é verdade, mesmo que vocês se 
desculpem dizendo o contrário. Ontem, eu cheguei ao Japão depois de estar 24 horas embarcado em 
um avião. Eu cheguei aqui durante a noite. Então, isto é realmente algo pelo qual ser grato. Estou 
fazendo isso até mesmo ao risco de minha vida. Mas eu tenho suspeitas sobre quanta gratidão vocês 
estão sentindo.  

Referente a esta Bênção, o mundo espiritual se ajoelhará por terra diante de mim em uma expressão 
de gratidão. Vocês não entendem que a Bênção tem tal significância – uma significância que os 
faria paralisados de gratidão. Vocês pensam como lhes agrada. Se até mesmo vocês membros 
pensam desta maneira, eu certamente tenho muito que fazer para restaurar o mundo, vocês não 
acham isso?  

Uma mulher deve ser cuidadosa  

Quando um homem se sente embaraçado, ele coloca sua mão no seu queixo. Uma mulher cobre sua 
boca com sua mão, tossindo delicadamente. Notadamente as senhoras ocidentais se comportam da 
mesma maneira. Isto significa que uma mulher deve ser cuidadosa com sua boca. Na família, o 
problema é geralmente a mulher. As mulheres falam muito rapidamente, como o motor de uma 
motocicleta. Por isso uma mulher deve ser cuidadosa com sua boca. E quanto aos homens? Um 
homem deve ter autoridade. Ele deve ser uma pessoa que tem a autoridade com a qual julgar as 
pessoas más.  

Quanto mais as pessoas compreendam o significado da Bênção, mais elas serão gratas a você. Por 
favor, se tornem um casal maravilhoso e façam uma família maravilhosa para que possam estar 
orgulhosos em qualquer lugar, e a qualquer tempo. Mas o tipo de pessoa fraca, superficial e ingrata 
que vemos hoje não é bom. Todos têm uma tendência para se tornar esse tipo de pessoa. Eu tenho 
muitas experiências da minha confiança sendo traída. Se as circunstâncias são um pouco 
desvantajosas, um homem tende a fugir, e se as circunstâncias são vantajosas, um homem sente que 
deve voltar. Essa é a realidade do homem. Vocês são assim também, não são? Vocês têm isso 
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escrito em seus rostos. A história demonstra isto e a realidade demonstra isto. Até mesmo os 12 
apóstolos de Jesus fugiram. Os 12 apóstolos eram pessoas melhores do que vocês.  O homem é 
realmente um ser fraco.  

Dependendo da profundidade do padrão de coração entre esposo e esposa, e dependendo de seu 
grau de unidade, certa qualidade de filho é gerada. Portanto, se tornar pais não é um assunto fácil. E 
se tornar uma esposa ou um esposo é também realmente uma coisa temerosa.  

A história da Bênção da Igreja de Unificação começou no meio da batalha. O mundo de Satanás 
estava louco para se opor a isto. Mas na Coréia, aqueles que se opuseram a nós agora são membros 
da igreja. Na Coréia, as pessoas deram um apelido para a Igreja de Unificação: "casamentos em 
massa." Vamos estabelecer tal tradição.  
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Capítulo 29 
Um Dia quando recepcionaremos a Bênção  
22 de setembro de1978 -- Kamikawa, Japão  

Hoje temos diante de nós duas cerimônias – noivado e mudança da linhagem de sangue. Estas são 
cerimônias de indenização para estabelecer uma condição através da qual podemos ser renascidos 
pelos Verdadeiros Pais. O renascimento é necessário porque nascemos em um mundo satânico. 
Uma mulher caiu primeiro, por isso uma mulher deve ser restaurada primeiro, e então uma mulher 
deve ser renascida. Através da Cerimônia do Vinho Sagrado, passamos internamente através desse 
processo. Quarenta dias após a Bênção, há uma cerimônia pela qual somos renascidos no sentido 
externo. Ambas são cerimônias de indenização. Através delas, vamos além do padrão de Adão e 
Eva decaídos chegando ao padrão de compleição espiritual. Após um homem e uma mulher 
preservarem uma posição centrada no céu, eles podem conectar este padrão de amor com o amor 
entre esposo e esposa, e seu casamento é estabelecido.  

Outro dia, eu dei a seguinte explicação na Inglaterra: A beleza de uma mulher não está limitada ao 
seu rosto. As pessoas geralmente decidem se uma mulher é bela apenas olhando para o seu rosto. 
Mas um rosto é apenas parte do corpo. Devemos olhar para o todo. O rosto é o terceiro lugar para se 
olhar. Devemos olhar uma mulher pela frente, pelo lado, e no que diz respeito à pessoa por inteiro, 
tal como seus braços e pernas, sua forma de andar, sua voz, e etc. Da mesma forma, a boa aparência 
de um homem envolve muito mais do que seu rosto. Portanto, vocês não devem dizer que o rosto de 
sua esposa é belo ou feio. Muitas mulheres lindas são deficientes em qualidade de espírito, e uma 
mulher de virtude e de boa fortuna pode não ser bela. Uma mulher cuja beleza reside apenas em seu 
rosto, raramente se manterá bela após dois ou três filhos. É sempre interessante observar se uma 
mulher pode manter sua beleza após ter filhos.  

Há várias formas de analisar os casais. Tal como cada pessoa possui uma face diferente, da mesma 
forma, a sorte das pessoas é diferente. O destino na vida de cada pessoa é diferente. Se a sorte de 
um homem é ruim, ele pode compensá-la com a boa sorte de sua esposa. Da mesma forma, se a 
sorte de uma mulher é ruim, a boa sorte de seu esposo pode balanceá-la. Portanto, noivar um casal é 
como criar uma área intermediária entre uma montanha e um vale. Muitas coisas podem ser 
cultivadas em uma planície – grama, frutos, vegetais, e etc. Isto nos auxilia a entender que todos os 
muitos aspectos externos de um esposo e uma esposa não necessitam se adaptar imediatamente. A 
face revela a personalidade de um indivíduo. É importante compreender isto quando você guia 
pessoas ou atribui missões para elas. Até mesmo o nariz ou a orelha de uma pessoa pode indicar 
toda a sua personalidade. Deus também criou os animais de acordo com este princípio. Tomem o 
leão, com suas bem formadas patas dianteiras e suas proporções bem balanceadas. Ele realmente é 
digno de ser chamado o rei dos animais. As pessoas são assim também. Quando eu olho para a mão 
de uma pessoa, posso imediatamente entender se ela tem talento para escultura, ou literatura, ou 
artes, ou se ela tem a mão de um ladrão. Quando eu olho as pernas de uma pessoa, posso dizer se 
ela corre rápido ou não.  

Se as condições espirituais em um casamento não são boas, muitos infortúnios podem ocorrer, tal 
como uma morte em um acidente de automóvel. Portanto, por favor, entendam claramente que essas 
leis invisíveis além de seu entendimento estão em funcionamento. Olhando para apenas uma 
geração, você não pode dizer se uma família prosperará. Você necessita estudar ao menos três 
gerações, mas o ideal é estudar mais de sete gerações. Mesmo se você acha que seu cônjuge não se 
adapta a você, por favor, vivam juntos ao menos por três anos. Por favor, tenham confiança e façam 
um esforço para se unirem, compreendendo que eu tenho seguido o mesmo curso.  
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O ser humano decaído nunca sonhou em ser abençoado centrado em Deus. Deus esteve conduzindo 
Sua providência até agora através da religião, a fim de dar as boas vindas para esse dia. Deus 
inspirou o conceito de um povo escolhido nos israelitas e os ensinou sobre o Messias, planejando 
restaurar através deles, o fundamento nacional vitorioso. Mas essa providência falhou. Porque um 
relacionamento de confiança e amor entre os líderes judeus e Jesus falhou ao se desenvolver, Deus 
foi forçado a escolher os cristãos como Seu instrumento. Assim o cristianismo se tornou o segundo 
Israel. Despojados da bênção e proteção especial que acompanha o povo escolhido de Deus, os 
judeus foram saqueados por Satanás, e vagaram sem terra, perseguidos, seguindo um caminho 
sangrento.  

Padrão de coração mundial  

Na era do Segundo Advento, Israel e a Coréia estabeleceram cada qual, sua independência ao 
mesmo tempo. Israel, sendo uma nação tão minúscula, lutou com as nações árabes e as derrotou. 
Porque esta é a idade da Segunda Vinda, Israel pode ser abençoada. Dois mil anos atrás, o Judaísmo 
estava na posição de realizar uma missão central para o mundo; havia comunidades de judeus por 
todo o Império Romano. Entretanto, porque Jesus foi crucificado, não somente o Judaísmo, mas 
também o Cristianismo, perdeu o fundamento para alcançar a vitória na terra. As histórias tanto do 
Judaísmo como do Cristianismo dos últimos 2.000 anos foram manchadas com sangue, enquanto 
aspiravam abrir o Reino Celestial espiritual. Israel derramou seu sangue em um sentido externo e o 
Cristianismo derramou seu sangue em um sentido interno. Juntos eles estiveram iluminando este 
caminho fisicamente e espiritualmente.  

Nesta era da Segunda Vinda, devemos solidificar este fundamento espiritual em um fundamento 
físico – especificamente, o Cristianismo deve acreditar no Senhor do Segundo Advento. A Igreja de 
Unificação abriu este caminho proclamando que a Segunda Vinda está próxima. Após a liberação 
da Coréia em 1945, quando o movimento de Unificação iniciou, se o Cristianismo estabelecido, 
centrado nas igrejas coreanas, tivesse se unido conosco, o mundo democrático teria sido 
salvaguardado, e nunca teria se tornado a sociedade dividida e imoral de hoje. Além disso, o 
comunismo teria desaparecido da face da terra. Entretanto, a oposição das igrejas estabelecidas 
bloqueou nosso caminho.  

O Cristianismo se desenvolveu a partir do nível individual, para os níveis de clã, tribal, nacional e 
mundial. Neste momento crucial na providência, o fundamento espiritual do Cristianismo pôde ser 
ligado com o fundamento físico na terra, centrado no movimento de Unificação, em sete anos. 
Contatamos pessoas dos mais elevados níveis das igrejas cristãs para este propósito. Meu trabalho 
após a liberação da Coréia em 1945 era concluir esta providência unindo as igrejas ao redor das 
metas do movimento de Unificação.  

Mas eu sofri amarga oposição. Assim, todo o fundamento espiritual do Cristianismo foi perdido na 
providência. Portanto, eu tive que começar com um fundamento físico. Eu fui abandonado no porão 
da providência. Todas as condições estabelecidas durante os 6.000 anos da história providencial 
foram anuladas. Eu não posso dizer que cumpri minha missão na terra até que estabeleça a condição 
por um padrão mundial de coração e ética, centrado na terra da Coréia.  

Portanto, a fim de estabelecer este fundamento, eu estive iluminando o caminho e expandindo este 
movimento sem uma palavra de reclamação, recebendo e absorvendo perseguição até os anos 70. 
Devemos amadurecer à medida que podemos alcançar o padrão vitorioso espiritualmente e 
fisicamente apenas pelas atividades do movimento de Unificação, pois ninguém nos ajudará. Para 
fazer isto, não podemos viver pelo benefício apenas do movimento de Unificação. A missão do 
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movimento de Unificação é estabelecer o padrão ético para uma nação antes de se mover para o 
nível mundial. Devemos estabelecer este padrão até mesmo se o próprio movimento é crucificado 
por fazer isso.  

Essa tem sido nossa direção através dos anos 70 – a era dos 777 Casais. Eu acho que vocês 
entendem que a providência celestial cumpre pela primeira vez o padrão familiar interno de coração 
e ética, e então avança para o padrão ético nacional. Para este propósito, deveríamos estar 
organizando famílias desde os anos 60. Houve as Bênçãos dos 36 Casais, 72 Casais, 124 Casais, 
430 Casais e 777 Casais. Todos estes casais estão destinados a edificarem um fundamento bem 
sucedido como as famílias restauradas condicionalmente no nível mundial. Eu alcancei o 
fundamento bem sucedido no nível nacional. Então tive que iniciar meu caminho em direção à 
restauração em nível mundial.  

Mesmo se eu tivesse feito um fundamento bem sucedido na Coréia, porque o fundamento cristão 
está em nível mundial, eu devo alcançar os cristãos do mundo. O Cristianismo estabelecido coreano 
se opôs a mim, mas o Cristianismo britânico e americano não fez isso no momento crítico. É claro, 
o Cristianismo ocidental falhou ao não intervir para dispersar a perseguição, mas eles não se 
opuseram diretamente a mim.  

A razão de eu ter vindo para a América, foi libertar a esfera cristã americana para que esta pudesse 
ser utilizada mais diretamente por Deus em sua providência atualmente. Nos Estados Unidos, eu 
estabeleci o fundamento vitorioso no nível nacional em três anos -- 1972, 1973 e 1974. Nesse tempo, 
eu recebi uma recepção entusiástica em todas as cidades americanas que visitei. O público em geral 
me recebeu bem, embora a Cristandade oficial não o tenha feito. A Roma antiga e o Judaísmo 
oficial se uniram para se opor a Jesus, mas agora a situação é diferente. O público em geral me 
recebeu bem. O Cristianismo somente se opôs a nós como um grupo dentro da sociedade mais 
ampla. Portanto, eu obtive depois uma grande vitória.  

No fundamento deste sucesso, formei a Cruzada Internacional por Um Só Mundo (IOWC) trazendo 
membros do mundo todo para a Coréia. Porque eu fiz isto? O padrão da salvação espiritual já havia 
sido recriado através da calorosa recepção pelo público americano, mas isto tinha que ser conectado 
com o padrão físico: as pessoas tinham que ser inspiradas a se unirem conosco na busca de nossa 
meta de restaurar o mundo. A campanha do IOWC em 1975 foi iniciada com este propósito em 
mente. Centrando no IOWC, trabalhamos para estabelecer o movimento americano em um sentido 
físico. Embora Satanás tenha vindo contra nós, eu não fui esmagado nessa batalha e não retornei 
aqui derrotado. Ao invés, eu voltei completamente vitorioso.  

A história providencial tem sido freqüentemente prolongada. A providência de Deus pretende 
cumprir o ideal de restauração centrada nas famílias; ela almeja criar tipos de relações ideais na 
família em todos os níveis, desde o indivíduo até o mundo. Agora o movimento de Unificação está 
resolutamente marchando em direção à restauração da família no nível mundial.  

O Fundamento da Bênção  

Todas estas coisas nos auxiliam a entender a labuta e sacrifício de Deus por toda a história a fim de 
dar as boas vindas para este único dia quando o ser humano decaído pode receber a Bênção. Por 
milênios, incontáveis indivíduos caíram em martírio, e nas famílias, clãs, tribos e nações, bilhões de 
sacrifícios foram feitos. Entretanto, ninguém pôde receber a Bênção centrada em Deus. O 
movimento de Unificação teve que alcançar o nível mundial se estabelecendo no Japão e nos 
Estados Unidos após muitas batalhas. Agora devemos entrar em uma esfera histórica vitoriosa.  
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Antes de receber a Bênção, você deve observar o significado histórico de sua vida. A providência 
de Deus passou através de uma história sacrifical de milhares de anos para trazer-lhes a salvação. 
Na providência de Deus houve muitos profetas, muitos pioneiros, e muitas pessoas religiosas que 
fizeram incontáveis sacrifícios. Todos eles foram uma expressão do amor de Deus para vocês, a fim 
de deixá-los como vitoriosos hoje. A história da Igreja de Unificação tem sido a mesma coisa. A 
razão pela qual eu trabalhei tão duro, era para abrir o caminho da Bênção para todas as pessoas, 
como também abrir o caminho para a total salvação. Deus tem labutado incansavelmente pelo 
benefício de cada um de nós. Devemos sentir muita gratidão! Até mesmo se oferecemos todas as 
nossas vidas, nunca poderemos retribuir todos os débitos que temos com Deus.  

Mas se oferecemos tudo, Deus nos dará boas vindas como vitoriosos no eterno mundo espiritual, o 
mundo de glória. Esta é uma coisa esplêndida. Por isso, por favor, estejam cientes de que vocês são 
os únicos que estão conduzindo essa responsabilidade histórica. Vocês foram chamados hoje para 
salvar as 4 bilhões de pessoas no mundo por vocês mesmos. A fim de ocuparem tal posição 
responsável, Deus tem feito sacrifícios, e cada religião esteve labutando com dificuldade. Entretanto, 
tais sacrifícios históricos serão todos recompensados se abraçamos e cumprimos nossas 
responsabilidades fielmente. Vocês devem entender claramente que possuem essa missão central. 
Portanto, se vocês se movem, a história se move, o Japão se move, e o mundo se move também.  

Há outra coisa a considerar: Porque Adão e Eva caíram, eles criaram as condições que acarretaram 
a seus descendentes, terem que derramar muito sangue e sofrer uma história miserável. Mas vocês 
devem ser diferentes. O que quer que façam, vocês nunca devem passar pecados para seus 
descendentes. Ao invés, vocês devem deixá-los com uma nova dimensão de bondade. Quaisquer 
que sejam as dificuldades que possam suportar em suas vidas, tentem seguir em frente com gratidão. 
Abrigar ansiedade ou reclamação é um assunto sério. Vocês têm uma missão de liberar três idades – 
o passado, o presente e o futuro. Vocês devem deixar uma tradição completamente vitoriosa para 
que seus descendentes não herdem uma tradição de indenização. A posição abençoada tem uma 
significância muito séria. Toda a raça humana, do passado e do presente, confiará em nós. É 
incalculável o valor que tem a vinda de novo do Messias e a posição estabelecida de noivo e noiva 
para receber a Bênção.  

A responsabilidade do filho de um grande pai, é herdar tudo dele. Ambos estão colocados na mesma 
base central, mas o escopo de suas vidas é diferente. O ponto central sobre o qual estou colocado e 
o ponto sobre o qual vocês membros abençoados serão colocados é o mesmo. Não há dois pontos. 
Por favor, lembrem disto. Eu tenho uma missão em nível mundial – mas você pode livremente 
expandir seu escopo se esforçando na direção do nível de clã, do nível tribal, o nível nacional, ou os 
níveis mais elevados. Vocês não devem colocar limites em si mesmos porque são japoneses. O 
centro é o mesmo e a fórmula para o sucesso é a mesma, e isso é assim tanto na minha vida familiar 
como na sua vida familiar, na minha vida em clã e na sua vida em clã, e em nossos vários modos de 
vida nos níveis tribal, nacional, mundial e cósmico. A única diferença é que vocês devem se tornar 
um Messias do clã. Eu deveria falar neste ponto sobre Lar-Igreja, mas eu não tenho tempo para isso 
agora.  

Eu ainda não completei a esfera vitoriosa no nível mundial. Eu ainda estou lutando e usando várias 
estratégias neste momento. Quando você alcança o nível mundial, pode fazer tudo da forma mais 
ampla, por isso por favor, aprendam a fazer coisas por toda parte onde estão agora. Por favor, 
estejam cientes que esta é a posição que vocês terão no futuro. Vocês entendem? Lembrem quão 
séria é sua missão, se vocês estão estabelecendo o fundamento para o Reino Celestial e erigindo os 
pilares para o templo da bondade mundial. Seus pilares são da melhor qualidade? Eles podem ser os 
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pilares que estabelecem o padrão da bondade? Se não, vocês não podem ter qualquer tempo livre 
para descansar ou dar ordens ou argumentar para com os outros imperativamente.  

O homem nasce em benefício da mulher, e a mulher nasce em benefício do homem. Se você afirma 
seu ego, Deus deixa seu casamento; se você respeita seu cônjuge, Deus virá para seu casamento. 
Um casal deve caminhar junto como duas pernas em harmonia, equilibrando uma com a outra, não 
como uma perna instável.  

Vocês entenderam o padrão que é demandado pela Bênção? Sua posição e a minha em relação a 
esse padrão não é a mesma. Vocês ainda não estão posicionados sobre este padrão e não receberam 
a herança no nível familiar. O que devem fazer a fim de estarem nessa posição? Vocês devem 
superar Satanás. Vocês superaram Satanás? Se todo o Japão se opusesse a nós, eu acho que muitos 
de vocês fugiriam.  

Diante do amor de Deus, devemos ser absolutamente imutáveis. Deus é um ser único, absoluto, e 
eterno. Aqueles que falam sobre a esfera do coração de Deus, como nós fazemos, devem estar nessa 
posição de coração. Aqueles que se juntam ao movimento de Unificação e então o deixam e 
retornam aos seus caprichos pessoais, não são dignos de confiança. Somente quando buscamos a 
esfera do amor de Deus absoluta e eternamente imutável, então Ele pode começar a viver conosco. 
Para fazer isto, devemos desenvolver uma individualidade imutável e eterna que possa subjugar 
Satanás. Vocês não estão colocados ainda nessa posição. Para alcançá-la, vocês devem herdar meu 
padrão vitorioso. 

A Cerimônia de Noivado 

No Japão, há enormes edifícios. A pessoa cujo nome aparece nos documentos de posse é o dono do 
edifício. Você pode se tornar o proprietário do edifício apenas através de um pedaço de papel. É 
semelhante para você herdar tudo de mim. Eu alcancei todas as vitórias da restauração do cosmo e 
edifiquei um edifício maravilhoso no nível mundial, e preparei os documentos de posse, e então os 
transfiro para vocês através da Bênção. É simples, não é? Todos vocês são os proprietários do 
edifício que eu construí. Sua posição vem dessa maneira. É como se todos vocês estivessem agora 
posicionados na mesma linha de largada em uma pista de corrida. Tentem correr o máximo que 
podem. Seguramente a tribo central do Japão florescerá a partir de vocês. Nós mesmos não temos 
nenhum valor; simplesmente oramos e tentamos viver o Princípio. Por causa de nossa herança, 
Satanás não pode fazer nada. Hoje, passaremos através da cerimônia de transferência dos 
"documentos de posse" de acordo com o Princípio.  

Recebemos a Bênção sob a promessa de que a guardaremos e a deixaremos como um tesouro para 
nossos descendentes por milhares de gerações. Se você violar a Bênção, seu clã estará em 
problemas. Portanto, o ponto chave é como manter a pureza da linhagem de sangue que o céu está 
agora confiando a nós. Para fazer isto, devemos viver com sinceridade e coração. Adão e Eva 
caíram na pureza do Jardim do Éden; portanto, o tema crucial é sobre como nos mantermos puros 
neste mundo pecaminoso. Nos deparamos com enormes problemas, mesmo se trabalhamos duro e 
nos sacrificamos. Devemos preparar rapidamente o ambiente social para que a vinda dos filhos 
abençoados não seja maculada. Este é meu interesse, e devemos ter pressa.  

Há duas cerimônias através das quais se herda a linhagem de sangue pura. A primeira é a Cerimônia 
de Noivado. Porque temos a Cerimônia de Noivado? Adão e Eva no Jardim do Éden estavam no 
período de noivado. Hoje, seus descendentes decaídos se multiplicaram e cobriram a terra. A 
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Bênção ocorre em tal ambiente. Nossos olhos estão distraídos pelos muitos homens e mulheres do 
mundo.  

O Jardim do Éden era composto apenas por Adão, Eva e o arcanjo. O arcanjo caiu e se tornou 
Satanás. Deste modo, devemos obter vitória sobre Satanás. Mas para obter tal vitória, devemos 
saber que tipo de ser ele é. Satanás falhou em se unir com Deus, e ao invés ele saboreou o amor 
centrado em si mesmo. Mas nós somos diferentes. Nós praticamos o amor centrado em Deus.  

Todos os homens e mulheres no mundo secular estão na posição de Adão e Eva decaídos, filhos e 
filhas de Satanás. Portanto, o problema é como transformar tais homens e mulheres em filhos e 
filhas de Deus. Isto é feito pelo Princípio, que ensina que quando chega o Adão perfeito, a Eva 
perfeita é restaurada.  

Quando o perfeito positivo aparece, automaticamente o perfeito negativo se manifesta. Este é o 
princípio de criação. Quando alguém se torna o perfeito negativo, o perfeito positivo aparecerá. 
Note que a população de homens e mulheres na raça humana é quase a mesma. A sabedoria do céu 
e terra decretou isso. Da mesma forma, o ar circula livremente, a fim de manter o equilíbrio 
atmosférico. Quando nasce o homem perfeito, a mulher perfeita está destinada a nascer. Quando a 
Bíblia diz que uma mulher foi feita a partir de Adão, isto é um símbolo do que explicamos.  

Vocês são Adão e Eva decaídos. Por causa da queda, vocês estão avançando em direção à realidade 
de perfeição a partir de uma condição decaída. Não há como superar a esfera de indenização, exceto 
através de Adão aperfeiçoado. Este é o Princípio. Este Adão aperfeiçoado deve ser o objeto 
substancial do amor de Deus. Ele deve se colocar nesse padrão. O Senhor do Segundo Advento vem 
a fim de realizar esta posição, assim, ele é o Adão perfeito. Ele vem como o imã para atrair todas as 
pessoas, centrado no amor. Um imã negativo é atraído por um imã positivo, mesmo se alguém peça 
que isso pare. Um imã negativo até mesmo tem o poder de atrair um imã positivo.  

O princípio de restauração é da mesma forma. Adão e Eva caíram após seu noivado. Portanto, após 
o noivado, as pessoas devem simbolicamente passar através da providência de restauração. 
Empreendemos a Cerimônia do Vinho Sagrado para criar o homem perfeito através de uma mulher 
que tenha sido renascida como o perfeito negativo, ou a Eva perfeita. A Cerimônia do Vinho 
Sagrado estabelece uma condição para a restauração espiritual. Uma mulher é renascida 
espiritualmente, e então Adão é renascido espiritualmente através dela.  

Quarenta dias após a Bênção, há uma cerimônia de indenização para a restauração substancial que 
na prática leva três dias. Os 40 dias é um intervalo histórico de indenização. Nos períodos de 
formação e crescimento, as pessoas não têm a autoridade para fazer a restauração centrada no amor. 
Somente após entrar no estágio de compleição, isso é possível. Portanto, a era de Adão e as eras 
seguintes são as eras de falhas. Como resultado, as pessoas não puderam herdar completamente a 
esfera do amor de Deus no nível de formação (idade do Velho Testamento) ou o estágio de 
crescimento centrado em Jesus. Contudo, somente herdando a esfera do amor de Deus nos estágios 
de formação e crescimento, as pessoas podem entrar na esfera da idade do Completo Testamento. A 
Cerimônia de Indenização tem o significado de realizar simbolicamente esta herança. O primeiro 
dia deve restaurar a idade do Velho Testamento, ou o Adão decaído. O segundo dia deve completar 
a missão de Jesus e restaurar a idade do Novo Testamento. Na idade do Completo Testamento, 
representada pelo terceiro dia, o homem se coloca como o noivo no lugar de Jesus e recria a noiva. 
Então, pela primeira vez, ele pode assumir sua posição adequada como um Adão restaurado. A 
restauração requer condições de indenização concretas e específicas.  
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A Cerimônia do Vinho Sagrado 

Jesus disse sobre o pão e o vinho, "Este é meu corpo . . . Este é meu sangue." O vinho sagrado tem 
um significado semelhante. Através da Cerimônia do Vinho Sagrado, estabelecemos a condição 
através da qual nos tornamos uma unidade com os Verdadeiros Pais. Uma pessoa que se torna uma 
unidade com os Verdadeiros Pais não pode se tornar uma unidade com Satanás. Pela eternidade, ela 
está cortada de Satanás. De agora em diante, vocês devem ter a determinação para criar o novo ideal 
do Reino Celestial como Adão e Eva restaurados no eterno Jardim do Éden.  

Porque realizamos a Cerimônia do Vinho Sagrado? Adão e Eva estavam vivendo no período do 
noivado antes de sua queda. Por isso, devemos restaurar esse período sem qualquer possibilidade de 
acusação de Satanás. Se Adão e Eva tivessem sido abençoados em matrimônio por Deus e tivessem 
amado um ao outro, a vontade de Deus teria sido completada. Mas eles não puderam cumprir isto. 
A ordem de amor foi revertida quando as pessoas começaram a amar a si mesmas, mais do que 
Deus ou qualquer outra pessoa. Isso deve ser corrigido. Isto é chamado de mudança da linhagem de 
sangue, ou a cerimônia para a reversão do domínio de Adão. Eva perdeu Adão através da queda; 
portanto, ela não pode recuperar seu cônjuge pretendido anteriormente por Deus, a menos que ela 
humildemente coloque Adão na posição paternal. Então Deus pode fazer dele seu esposo. Até agora 
as mulheres sofreram e suportaram muitas dificuldades por toda a história. Especificamente as 
mulheres japonesas, tiveram uma história miserável. Todas as mulheres se tornaram as presas dos 
homens, que após a queda assumiram a posição de arcanjos decaídos. Devemos restaurar isto.  

O que é o vinho sagrado? Ele contém uma porção de todas as coisas que não podem ser acusadas 
por Satanás. Se uma pessoa que recebeu este vinho sagrado e se tornou uma unidade com os 
Verdadeiros Pais, profaná-lo, este é um assunto muito sério. Sua posição se torna até mesmo pior do 
que a de Satanás. Satanás profanou e violou a esfera de compleição do estágio de crescimento, mas 
como uma pessoa abençoada que se torna infiel pode ser perdoada, quando ela violou não apenas a 
esfera de compleição, mas também a substância de Deus? Isto é uma coisa terrível.  

Vocês podem não ter entendido isto anteriormente, mas agora podem entender claramente ouvindo 
esta explanação de acordo com o Princípio. A queda é um assunto muito sério. Após finalizarmos o 
terceiro curso de sete anos, isto será verdadeiramente rígido. Nossa guerra é contra a traição do 
amor. Se você não tem a confiança de ser verdadeiro para seu cônjuge designado, é melhor não 
participar nesta cerimônia. Porque o Princípio soluciona todas as coisas, Satanás foi completamente 
derrotado por mim. Uma mulher que encontra o segredo da história e se coloca no fundamento 
substancial vitorioso de restauração mundial se torna um espinho no lado do mundo satânico.  

Por muitos anos, Satanás me desafiou da forma que ele desejava. Ele tentou de muitas formas 
diferentes para me derrotar. Eu nunca havia tomado a ofensiva até 1976. Nesse ano, pela primeira 
vez, eu fiz um novo início. Com a declaração deste novo início, a idade mudou. Até agora, nossa 
estratégia tem sido conservadora. Mas entramos na era quando Caim paga a indenização por Abel, e 
deixamos para trás a idade na qual Abel pagava indenização por Caim. A restauração seguirá mais 
rápido de agora em diante. No passado, Satanás corrompeu pessoas boas e levou-as para o inferno. 
De agora em diante, restauraremos aqueles que foram arruinados e os conduziremos ao Reino 
Celestial.  

Nosso caminho está claro. Estamos indo pra o Reino Celestial. Há vários níveis ao longo do 
caminho: os níveis individual, familiar, de clã, tribal, nacional, mundial e cósmico. Cada nível deve 
ser sacrificado a fim de se alcançar o nível seguinte. Finalmente, devemos obter o nível de coração 
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de Deus até mesmo se tivermos que sacrificar o nível cósmico. O coração de Deus é o nível eterno, 
onde todas as coisas são completadas. Todas as coisas seguem esta fórmula.  

Eu sei muito bem quão difícil tem sido a restauração: Quando penso sobre quão severa e penosa a 
restauração tem sido, eu não posso falhar, nem mesmo se fosse ordenado para fazer isso. Vocês 
podem pensar que a Bênção é algo leve, para a qual estão qualificados após dois ou três anos, mas 
este nunca foi um assunto fácil.  

Eu quero que vocês, 1.610 casais, se tornem famílias que Deus possa admirar, vivendo uma vida 
sincera com toda sua intensidade. Ser abençoado é uma coisa séria. Observado a partir da história 
providencial, o pensamento central de Deus é recriar a família pura e sem pecado de Adão e Eva. 
Essa família será o modelo.  

Na indústria, uma vez que o protótipo é feito, milhares ou milhões podem ser manufaturados. Eu 
estive trabalhando com tremenda dificuldade até agora a fim de criar esse protótipo. O foco da 
providência de Deus é a família do Messias, a família de Adão e Eva restaurados, a família vitoriosa 
além da realidade da queda. O foco central do homem é sobrepujar a realidade da queda e formar a 
família centrada no amor na realidade da vitória celeste. Assim, o ponto focal de Deus e do homem 
é na realidade o mesmo.  

Vocês nasceram no curso da história decaída, mas devem atingir a meta da humanidade. Quão 
precioso e valioso é isto! Isto nunca foi alcançado antes! Tal Bênção está baseada sobre os claros 
conteúdos da teoria de restauração. Entramos em uma era maravilhosa. Portanto, devemos pensar 
sobre a natureza da família de uma nova maneira. A família de Suzuki, por exemplo, não é apenas a 
família imediata de um único indivíduo, o Sr. Suzuki; esta família é a linhagem central histórica que 
pode durar por milênios.  

Um fundamento em nível de clã 

A perfeição da família de Adão deveria ser o início da perfeição do clã, da sociedade, da nação e o 
início do Reino Celeste. Vocês devem entrar no nível no qual podem realizar sua missão em nível 
de clã, mas o ponto central de apoio é o mesmo.  

Jesus não alcançou o fundamento no nível de clã; por isso, ele não fez muito. Vocês devem 
entender isto claramente. Se a missão de Jesus tivesse começado de forma bem sucedida centrada 
na família de João Batista, formando o fundamento em nível de clã, o Reino Celeste teria sido 
criado, mesmo se Jesus não tivesse testemunhado e apenas trabalhado como carpinteiro. Tudo o que 
ele realmente devia fazer era formar uma base de quatro posições familiar tendo filhos.  

Para esse propósito, Jesus não necessitava que as multidões inconstantes confiassem nele e nem se 
expor à perseguição. Se ele tivesse gradualmente erigido condições de indenização pela história 
providencial, se centrando na base de quatro posições, sua vida não teria sido tão miserável, nem 
sua morte tão intempestiva. Ele poderia ter completado estas condições passo a passo, lentamente, 
mas com segurança, fazendo seu fundamento. Se ele tivesse formado o fundamento familiar e 
gerado filhos, o Cristianismo teria sido muito diferente. O mundo estaria sob a influência de Jesus 
centrado em seus descendentes diretos. Mas todos estes fundamentos nunca foram realizados. Jesus 
morreu sem ter o fundamento familiar no nível de clã. Portanto, devemos restaurar isto pagando 
indenização ao risco de nossas vidas. Este é o caminho do movimento de Unificação, que está 
iluminando o caminho de salvação para todas as pessoas. O curso de três anos e o curso de sete anos 
são os cursos-padrão até a compleição do Reino Celeste na terra. Vocês não podem ignorar este 
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destino. Vocês têm um curso de três anos antes do casamento e de sete anos após o casamento. 
Jesus devia edificar sua família em seu curso de três anos e realizar seu curso de sete anos. Em 
nosso curso, restauramos três discípulos e então 12 discípulos em três anos, então os abençoamos e 
trilhamos o curso de sete anos. Esta é a visão do Princípio. Jesus queria estabelecer o fundamento 
sobre o qual ele poderia expandir sua missão através da nação de Israel até o mundo. Devemos 
abraçar todas as coisas que Jesus não realizou e restaurá-las pagando indenização. Este é nosso 
curso, nossos 5 por cento de responsabilidade, que simbolicamente abrangem toda a história.  

Centrando nestes próximos sete anos, vocês devem testemunhar com sucesso para 84 pessoas, 
sendo uma pessoa por mês. Isto é parte da esfera em nível de clã centrando em 12 apóstolos e 72 
discípulos. Os 72 anciões tribais são os líderes da tribo. Se você realiza isto, pode ter 12 apóstolos 
no nível de clã, três deles sendo um fundamento para o nível familiar.  

Nossa missão ainda é estabelecer o fundamento de substância trabalhando com suor e lágrimas, 
espiritualmente e fisicamente, no lugar de Jesus, mesmo se formos crucificados substancialmente no 
nível familiar. Portanto, na Igreja de Unificação, mesmo se somos casados, ainda sim seguiremos o 
caminho da cruz no nível familiar a fim de realizar esta missão. Vocês entendem isto? Jesus foi 
ressuscitado após a crucifixão, reuniu os seguidores e fez um novo início espiritual centrado nos 12 
apóstolos e 72 discípulos.  

Se não realizamos tal fundamento enquanto ainda estamos nesta terra, a ponte que nos conecta ao 
Reino Celeste se dissolverá, e teremos que lutar com dificuldades para encontrá-la novamente. Este 
é o significado do curso de sete anos. Devemos testemunhar para uma pessoa por mês -- 84 pessoas 
ao todo. Esta é a fórmula. Eu não estou apenas pegando números ao acaso.  

A primeira meta são três discípulos. Na restauração da família de Adão, oito pessoas formam uma 
família. A fim de proteger essa família, devemos ter 12 irmãos representando os 12 filhos de Jacó. 
Eles se tornam o fundamento do clã. Esse clã é expandido e se torna o fundamento da tribo. As 
figuras centrais para conduzir esse fundamento tribal são os 72 anciões. Se eles tivessem assumido a 
responsabilidade de guiar as pessoas centrando em Jesus, ele nunca teria sido crucificado. Esta falha 
ainda permanece no curso de restauração. Eu mesmo segui esta fórmula, abençoando três famílias, 
as quais realmente representam três eras com 12 famílias em cada era, seguido por 72, 124, 430, 
777, e 1.800. Sendo que três vezes seis é 18, os 1.800 Casais Abençoados estabelece a condição 
para transcender a esfera de Satanás, e seguir além de seu alcance.  

Você deve seguir este caminho absolutamente. Se não assumimos responsabilidade pelos pecados 
do mundo e não pagamos indenização por eles no nível mundial, o fundamento nacional da esfera 
de Abel será perdido. Obter vitória significa fazer avanços no nível mundial na esfera de Abel. Esta 
é nossa atividade de lar-igreja centrada em 360 lares. Eu planejei isto dois anos atrás. De agora em 
diante, estaremos totalmente envolvidos nisto. Aqueles que não têm uma área de lar-igreja não terão 
como perseguir a restauração através de indenização. Porque Jesus não estabeleceu sua própria 
família, seus discípulos não puderam ser abençoados em casamento ou começar o Lar-Igreja. 
Mesmo se você trabalhou durante três anos em Londres ou em Nova York, Satanás não o 
reconhecerá a menos que faça o trabalho de Lar-Igreja. Até mesmo Deus não pode reconhecê-lo. 
Porque Deus obteve um fundamento vitorioso, eu sou capaz de formar tribos centradas no Lar-
Igreja. Podemos assumir a ofensiva no mundo centrando no Lar-Igreja, centrando em tribos. Tal 
fundamento foi estabelecido. Devemos subjugar Caim a fim de estabelecer o Lar-Igreja – o 
indivíduo tipo Caim, a família tipo Caim, o clã, a tribo e a nação. Não podemos retornar para nossa 
terra natal a menos que paguemos a indenização no nível mundial através do Lar-Igreja.  
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Até agora, aqueles que conduziram uma vida religiosa, deixaram seus lares e serviram a sociedade, 
se sacrificando em busca do ideal do céu. Vocês também deixaram seus lares, não deixaram? Eu fiz 
o mesmo. Eu sei quão maravilhoso e precioso é o Princípio. Por isso eu desejava ensinar 
primeiramente o Princípio para meus próprios pais, irmãos e irmãs, antes de qualquer outra pessoa. 
Mas a providência de Deus não é a providência para salvar Abel. A providência de Deus é para 
salvar Caim pelo sacrifício de Abel. Esse é o motivo pelo qual coisas preciosas são dadas para Caim, 
e não para Abel. Este é o Princípio. Eu sacrifiquei toda a minha vida sem comprar uma única peça 
de roupa para minha própria mãe. Eu fiz muitas coisas por toda a humanidade, mas não pude fazer 
muita coisa por meus próprios filhos. Estamos destinados a retornar para nossa terra natal após 
estabelecermos a condição do lar-igreja nos níveis individual, familiar, de clã, de tribo, da nação, e 
mundial. Estamos agora na rota de retorno.  

Um Abel é conhecido por seu amor  

Este ano eu comprei roupas e presentes para a Mãe e os filhos. Embora eu os tenha comprado, isto 
não viola o Princípio. Os líderes japoneses estão ensinando a vocês um princípio que eu não ensino, 
quando dizem, "eu sou Abel porque sou um líder da igreja. Você é Caim. Caim obedece Abel. Este 
é o Princípio. Por isso, me obedeça." Não existe tal princípio. A pessoa que não realiza sua missão e 
não se torna a encarnação do amor, não é Abel.  

As pessoas automaticamente e naturalmente se dobram diante do poder do amor. O mesmo é 
verdadeiro na família, no clã e no nível tribal. Assim, se o movimento de Unificação é o movimento 
Abel no nível mundial, ele deve obter vitória derramando sangue no nível mundial, e deve obter a 
assinatura de Satanás no certificado de vitória. Somente então o movimento de Unificação se torna 
o Abel no nível mundial pela primeira vez.  

De fato, Eva está na posição de Abel no momento de restauração. Por isso, por três anos, vocês 
esposos devem seguir absolutamente suas esposas. Pode ser melhor para cada um de vocês 
trabalharem separadamente de sua esposa, assim você pode se desenvolver e ela pode respeitá-lo 
adequadamente, quando vocês estão juntos. O curso de três anos após a Bênção é esse tipo de 
período.  

A civilização japonesa é a "cópia" do resto do mundo. Portanto, o Japão não deve guardar as coisas 
para ele mesmo. Se ele não as utiliza pelo benefício do mundo, o Japão será arruinado. Os japoneses 
que se uniram ao movimento de Unificação devem se tornar cidadãos celestes. Cidadãos celestes 
são as pessoas que estabelecem o padrão ético para o benefício de todas as pessoas.  

Mesmo se você está abençoado, ainda deve cumprir a condição histórica de indenização, 
encontrando três, e então 12 apóstolos, e depois 72 discípulos. Você deve pensar seriamente sobre 
isso. Você não tem qualificação para ser abençoado, mas estou dando a Bênção de qualquer forma. 
Desde que esta Bênção está em seu lar, se você a profana, você terá que restaurá-la ao risco de sua 
vida. Embora não tenha qualificações para receber a Bênção, você pode herdar todas as coisas como 
os filhos dos Verdadeiros Pais, porque está colocado na posição de ter em seu nome, os 
“documentos de posse”. Por causa deste princípio do mundo celeste, sua Bênção é possível. Seu 
desafio é transcender a realidade da queda de Adão e Eva. Escale sobre os ombros dos Verdadeiros 
Pais e pule a partir dali na direção de Deus e de todas as pessoas. O inferno pode mentir sobre você, 
mas Deus e todas as pessoas no mundo espiritual imediatamente apoiarão você. Esposo e esposa 
pertencem a eles mesmos? Não, eles pertencem a Deus e ao universo. O amor não é seu. Ele 
pertence a Deus e à raça humana. Por isso, durante os próximos três anos, corram pelo benefício de 
Deus. Corram, cultivando seu coração de amor. Quando você ama sua esposa, a filha de Deus, ame-
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a com o mesmo coração com o qual você adora Deus. Se seu amor não é forte o suficiente, Deus 
não será movido.  

Se as pessoas ao seu redor não consideram sua família como um exemplo, é porque o seu amor não 
é ainda vibrante o suficiente. Quando uma mulher ama seu esposo, ela deve amá-lo com o mesmo 
coração com o qual ela adora Deus. Se o dar e receber de amor dentro de uma família pode mover 
Deus, a base de quatro posições é formada e a família prosperará. Se giramos a cabeça de um pião, 
mantendo o eixo reto, ele girará bem. Mas se deixamos o eixo instável, ele cambaleia. Assim, se 
criamos uma família com um padrão de amor fixo e imutável, não apenas filhos espiritualmente 
saudáveis, mas netos maravilhosos podem estar assegurados. Por isso, se você quer ter um bom 
filho, faça a cabeça do seu amor girar reto. Então tudo será resolvido. Você deve formar uma 
família de quatro posições centrada em tal amor.  

Uma pessoa forma a base de quatro posições pensando sobre o céu, sobre todas as pessoas, e sobre 
seu cônjuge. Assim, o céu, a humanidade, e o esposo e a esposa estarão unidos. Adão e Eva caíram 
sem estabelecer tal padrão. Portanto, antes de tudo, cada um de nós deve se esforçar para 
estabelecer este padrão. Nossa meta é amar o céu e todas as pessoas, aumentando nosso amor 
através de nos sacrificarmos. Por favor, lembrem que vocês foram abençoados para este propósito. 
Se você faz isso, estará livre de acusação pela realidade da queda. Este é o ponto de vista do 
princípio. O mundo decaído está centrado em si mesmo. As pessoas esqueceram de coisas tal como 
o amor de Deus, a raça humana, os descendentes, todas as coisas, o universo, e assim por diante. 
Mas fomos criados para pensarmos sobre estas coisas.  

Temos sete anos para alcançarmos o padrão de perfeição no estágio de compleição. Nos preparamos 
para a Bênção por três anos e encontramos três discípulos, estabelecendo o fundamento de 
indenização moldado no curso de Jesus. Isto cumpre a missão messiânica no nível tribal. Portanto, 
não estamos trabalhando pelo benefício da Igreja de Unificação japonesa, mas pelo benefício da 
nação. Estou trabalhando pelo benefício do mundo. Eu estou um passo adiante de vocês e tenho 
trabalhado dedicadamente para preparar o caminho fazendo o trabalho de engenharia, edificando 
pontes, e lançando estradas, para que vocês possam seguir.  

Satanás corrompeu Eva no momento da queda. Mas, no momento da restauração, Eva deve ser 
puxada para o nível de perfeição através da Cerimônia do Vinho Sagrado. A próxima providência 
deve ocorrer através desta Eva restaurada. Vocês homens, que foram arcanjos decaídos antes da 
Cerimônia do Vinho Sagrado, devem se tornar arcanjos restaurados, mas ainda precisam herdam a 
linhagem de sangue como filhos de Deus. Antes da queda, Adão era o filho de Deus. Para ser 
restaurado, ele pode se tornar um filho adotado ao ser "enxertado" através de uma mulher restaurada, 
e então pode finalmente dar fruto. Esta é nossa estratégia. Através de qual princípio isto é possível? 
Sendo que um arcanjo caiu por Eva, ele pode ser restaurado por uma Eva restaurada, recuperando 
sua posição original através do pagamento de indenização.  

É importante entender estas coisas antes de iniciarmos esta cerimônia. Vamos orar.  

Pai Celestial, estamos aqui estabelecendo a base vitoriosa para a restauração de Eva. Necessitamos 
do fundamento espiritual através do qual podemos restaurar os noivos como cônjuges eternos. Eu 
peço que o Senhor abençoe estes casais para que eles possam estar na posição de filhos que podem 
ser renascidos centrados neste vinho sagrado. Eu oro para que o Senhor os proteja para que eles 
possam ser renascidos e possam subjugar vitoriosamente a realidade de restauração por indenização 
e seguir o caminho que conduz ao Seu amor, nos três anos que virão. Proteja-os, por favor. Eu oro e 
agradeço, em nome dos Verdadeiros Pais. Amém.  
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Capítulo 30 
Discurso no Oitavo Aniversário dos 777 Casais Abençoados  
22 de outubro de 1978 -- Soo Taek Lee, Coréia  

Anteriormente eu falei sobre Lar-Igreja – a barreira final que nós do movimento de Unificação 
devemos atravessar. Sendo que não podemos cumprir nossa missão sem seguirmos através deste 
último portal, deixe-me falar novamente sobre este tópico.  

Originalmente, se o homem não tivesse caído, não haveria nenhuma necessidade de tais palavras 
como "Lar-Igreja." A família completamente aperfeiçoada de Adão e Eva teria se tornado a família 
que atenderia diretamente a Deus, e se comunicado naturalmente com o mundo angélico. Esta 
família teria produzido filhos, formado sua tribo e sua nação, e eventualmente o mundo inteiro teria 
se tornado o mundo da família de Adão.  

Então o que ocorreu por causa da queda? Ao cair, Adão e Eva foram separados de Deus e cortados 
do mundo angélico. Eles perderam tudo. Eles foram expulsos do Jardim, o que significa que eles 
perderam o padrão de verdadeiros seres humanos, o verdadeiro padrão de família, e o verdadeiro 
padrão de nação. Quem era responsável por isso? Não era Deus, nem era o mundo angélico, e nem 
o mundo da criação. Era a responsabilidade da humanidade.  

Portanto, estamos destinados a seguir o curso da providência de restauração. Uma pessoa não pode 
seguir sozinha por este caminho. Ele ou ela necessita da ajuda de Deus e do mundo espiritual. 
Portanto, Deus e o mundo espiritual foram mobilizados para ajudar o homem decaído na terra a 
completar a história de recriação.  

Deus criou o homem após ter criado o mundo físico. Portanto, a restauração do homem deve 
começar após a restauração das coisas materiais. A fim de restaurar as coisas materiais, as pessoas 
na idade do Velho Testamento fizeram ofertas para Deus utilizando coisas a partir da criação. Tais 
ofertas uniram Deus, o mundo espiritual e a criação em um fundamento substancial. Através destas 
ofertas bem sucedidas, o fundamento para restaurar um Adão substancial foi iniciado.  

Este fundamento de oferta estava destinado a ser estabelecido em nível mundial. Para fazer isso, 
uma nação em particular foi eleita -- Israel. Era a esperança de Deus que Israel se tornasse a mais 
importante nação do mundo, para que quando o fundamento fosse completado nesta nação, ela 
representaria todo o mundo. Sobre esse tipo de fundamento, estariam Adão e Eva aperfeiçoados.  

O caminho da cruz de amor  

A Idade do Novo Testamento começou quando Jesus Cristo, que veio com o propósito de completar 
a vontade de Deus, se tornou a oferta. Esta oferta se expandiu ao nível mundial enquanto o 
Cristianismo cresceu e preparou o ambiente para a restauração de toda a humanidade. Portanto, 
entre todas as religiões, o Cristianismo se tornou a religião central. Entretanto, seu fundamento é 
apenas em nível espiritual. 

Se o homem não tivesse caído, o padrão original teria aperfeiçoado tanto o corpo como o espírito. 
Por isso, sendo que o Cristianismo tem somente um fundamento espiritual, o assunto do Segundo 
Advento se torna importante. Deus esteve desenvolvendo o Cristianismo, o segundo Israel, em uma 
base mundial a fim de estabelecer o fundamento para receber o Messias, que virá como uma pessoa 
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substancial. Sua tarefa é restaurar através de indenização o fundamento do Adão aperfeiçoado, que 
é o centro de todo o mundo, e para unificar ambos, o corpo e o espírito, o físico e o espiritual.  

O movimento de Unificação surgiu da necessidade de uma pessoa aperfeiçoada que possa unificar o 
corpo e o espírito sobre o fundamento do Cristianismo mundial. Essa pessoa está na posição não 
decaída e tem a responsabilidade para estabelecer o ideal do amor de Deus em nível mundial. Na 
Idade do Velho Testamento, sangue era derramado através das ofertas. Na Idade do Novo 
Testamento, mártires derramaram sangue, oferecendo suas vidas para avançar a vontade de Deus.  

Nesta idade do movimento de Unificação, "sangue" é derramado através do amor sacrifical. Devido 
à queda, a humanidade perdeu Deus, o mundo angélico, e um verdadeiro relacionamento com o 
mundo físico. As pessoas perderam seu elo com o amor verdadeiro. Para alcançar o objetivo desse 
amor verdadeiro, devemos seguir o caminho de sacrifício, o qual é, em certo sentido, o 
derramamento de "sangue" com todo o coração. Essa é a missão deste movimento. 

Vocês devem entender que o caminho pelo qual eu tenho seguido pelo indivíduo, a família, a nação 
e o mundo inteiro é o caminho da cruz do amor. Se este movimento falha em seguir o caminho da 
cruz de amor, ele não pode completar a vontade de Deus. Mas se ele obtém a vitória, pode 
promover a vontade de Deus e trazer a era do Reino do Céu para a terra.  

Então, o que é a família? A família é o lugar onde Deus pode ser bem-vindo. Originalmente, a 
família devia criar o fundamento central para atender Deus, mas isto foi perdido na queda. Também, 
por causa da queda, as pessoas não puderam estabelecer um relacionamento vertical com o mundo 
angélico. Portanto, devemos restaurar um relacionamento direto com o mundo espiritual durante 
nossas vidas físicas horizontais. A família é o lugar para fazer isso.  

Na família podemos também preparar o fundamento para a restauração das coisas materiais e nos 
colocarmos na posição representativa de Adão aperfeiçoado, ou o verdadeiro filho de Deus. E 
finalmente, centrando em Deus, nos tornando pais substanciais, podemos realizar nossa 
responsabilidade de aperfeiçoar a unidade de espírito e corpo, que é, a esfera unificada do coração 
de Deus. Essa é a responsabilidade interna da Igreja de Unificação.  

Qual é a diferença entre a Igreja de Unificação e as religiões tradicionais? O propósito primário das 
existentes religiões tradicionais tem sido a salvação dos indivíduos. Muitas religiões se 
desenvolveram e se expandiram pregando apenas sobre como aperfeiçoar a personalidade ideal. 
Mas a Igreja de Unificação foi formada para trazer a perfeição da família. No passado, a fim de ser 
salvo através de qualquer religião individualista, tudo que era exigido é que a pessoa se ofereça e se 
dedique no nível individual. Mas agora é a era da perfeição da família, o que ocorrerá somente se 
formos capazes de fazer uma oferta de nossas próprias famílias.  

Família representando a Humanidade 

Os membros da Igreja de Unificação não iniciam imediatamente sua vida familiar após receber a 
Bênção de Deus. Após serem abençoados, eles estão destinados a iniciar um curso oficial de três 
anos de separação. Antes que possamos ter nossas próprias famílias, devemos fazer condições de 
indenização para restaurar a base histórica das famílias decaídas, e das muitas famílias de hoje que 
não estão centradas em Deus. Então, qual é o relacionamento entre sua família e as famílias do 
mundo secular? Para utilizar a terminologia da Igreja de Unificação, sua família é interna, a família 
tipo Abel, e as famílias seculares são externas, as famílias tipo Caim. Antes dos membros da Igreja 
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de Unificação receberem a Bênção, a divisão entre Abel e Caim estava no nível individual. Mas 
com o advento da Bênção, a divisão entre Abel e Caim foi estabelecida no nível familiar.  

A esfera das famílias centradas em Deus se expande através da Bênção. Ao atender aos Verdadeiros 
Pais, estas famílias herdam o coração interno do céu. Quando estas famílias se expandem 
horizontalmente, elas formam tribos e nações. Além disso, você pode ser coreano, mas sua família 
não está limitada ao povo coreano; ela é mundial, transcendendo as barreiras nacionais ou culturais. 
Mesmo se sua família é Kim ou Park, seus membros não são apenas indivíduos, mas são 
representantes da humanidade e do mundo inteiro. Em outras palavras, vocês devem entender que 
suas famílias representam o mundo inteiro, além das tribos, além das nações, além das culturas. 
Vocês receberam esse tipo de responsabilidade. Centrando nos Verdadeiros Pais, nosso fundamento 
familiar avançou das 36 famílias, para 72 famílias e assim por diante, expandindo o fundamento de 
restauração através de indenização para uma base mundial.  

O terceiro curso de sete anos  

Após receberem a Bênção, vocês ainda devem trilhar o caminho de testemunho e o caminho de fé. 
O fato de que fomos abençoados não significa que alcançamos uma posição mais forte do que o 
mundo secular. Quando formamos famílias abençoadas, já havia clãs e tribos no mundo secular. 
Mesmo se estabelecemos uma esfera de domínio de Deus no nível nacional, o mundo secular já 
estabeleceu nações e já possui seu próprio mundo. Portanto, ainda temos a tarefa de estabelecer o 
domínio de Deus no nível mundial.  

A Bênção de Deus tem sido dada neste mundo de domínio satânico. Portanto, há ainda estágios para 
nós atravessarmos. Um a um, as famílias abençoadas devem seguir os níveis de tribo, sociedade, 
nação e mundo. O nível final que devemos alcançar é o Reino Celestial.  

Vocês podem pensar que a Bênção é tudo o que precisam, mas isso não é verdade. Quando 
receberam a Bênção, vocês não estavam na posição de superar o mundo secular completamente e 
seguir além dele até o Reino do Céu. Vocês foram abençoados dentro deste mundo satânico, e sua 
Bênção estabelece as famílias tipo Abel. O mundo Caim, que externamente está à frente de nós, não 
reconhecerá imediatamente e obedecerá alguém que eles supõem ser inferior. Eles certamente 
tentarão nos perseguir e nos esmagar. Devemos seguir através de um processo para vencê-los.  

Minha cerimônia do Matrimônio Sagrado ocorreu em 1960, mas minha família não foi formada no 
fundamento de vitória sobre este mundo e o mundo espiritual. Embora este tenha sido um 
fundamento vitorioso, foi um fundamento meramente no nível da nação da Coréia. Ela herdou a 
posição de Jesus Cristo que não completou sua missão. Portanto, a menos que a nação coreana 
pudesse me apoiar, eu estava destinado a ser perseguido por Satanás e o mundo satânico em meu 
caminho para formar uma nova tribo, nação e mundo.  

O destino de nossa família é seguir além do mundo decaído durante o tempo de nossa vida pela 
restauração através de indenização. Para indenizar a história, devemos realizar esta tarefa em um 
determinado período de tempo, com certos objetos condicionais e com pessoas tipo Abel no lugar 
de Adão.  

Em meu próprio caso, a coisa importante é estabelecer certas condições em um período de tempo 
providencial nos níveis de nação e mundo. Assim, na posição de Abel, eu devo seguir através da 
perseguição em nível individual, familiar, de sociedade, de nação, e mundial. Eu tenho que 
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sobreviver a esta perseguição e preparar o fundamento vitorioso para conectar esta ideologia 
centrada em Abel com todos estes níveis.  

A Igreja de Unificação estabeleceu três cursos de sete anos desde 1960 centrando em mim, a fim de 
indenizar os 2.000 anos de história do Cristianismo e o conflito entre o espírito e o corpo. A morte 
de Jesus na cruz foi o sacrifício do corpo físico para o fundamento espiritual. Portanto, o espírito e o 
corpo não foram capazes de se unir, e eles estiveram em conflito um com o outro. O Cristianismo 
tradicional está baseado sobre o fundamento espiritual, enquanto a Igreja de Unificação está 
baseada sobre o fundamento tanto do espírito como do corpo. Esse é o motivo de estarmos 
enfrentando a perseguição e a oposição cristã até agora.  

O curso de restauração para as famílias abençoadas 

Os Estados Unidos é o representante do Cristianismo mundial. Fomos através de todos os tipos de 
lutas por três anos e meio, desde 1º de abril de 1973, até setembro de 1976, quando alcançamos 
vitória. Esta vitória estabeleceu o fundamento vitorioso em nível mundial para a Igreja de 
Unificação, centrando no espírito e no corpo.  

Em 23 de fevereiro de 1977, proclamamos o início de uma nova idade. A partir de agora nunca 
pereceremos, não importa quanta dificuldade o Cristianismo mundial imponha contra nós. Estamos 
entrando em uma idade na qual, quanto mais eles se opuserem contra nós, mais eles perderão e mais 
ganharemos. O fundamento físico e espiritual, e as bênçãos materiais do mundo secular virão para a 
Igreja de Unificação.  

As famílias abençoadas na Coréia estavam desatentas de muitas das coisas que ocorrem no mundo. 
Ao invés de se sacrificarem pelo benefício de Deus, as famílias abençoadas estão vivendo por seu 
próprio benefício, por causa da ignorância. Isto os impede de transcender suas barreiras nacionais. 
Não sabendo como viver como famílias abençoadas, elas pensam que apenas acreditando em mim e 
me seguindo, prosperariam e eu as colocaria no Reino do Céu. Mas esse não é o caso. Vocês 
mesmos devem seguir o caminho da restauração através de indenização centrando em sua família, e 
em sua nação, tal como eu tenho feito. Todos devem seguir este caminho. Se você segue 
exatamente o meu caminho, embora seja tremendamente difícil, pode herdar o fundamento que já 
foi estabelecido, e pode ser enxertado a ele.  

Eu às vezes ouço os membros dizer, "eu estou muito ocupado para fazer o trabalho de Lar-Igreja," 
mas isto é porque eles não conhecem seu verdadeiro significado. Lar-Igreja não é o que você faz 
porque gosta de fazê-lo. A menos que isto seja realizado, você não pode entrar no Reino do Céu.  

Para estabelecer a providência de Deus, você deve seguir através do fundamento tipo Abel. Você 
deve se tornar um Abel individual, um Abel familiar, um Abel tribal, um Abel nacional, um Abel 
mundial, e então você deve se tornar o Abel aperfeiçoado que pode receber o amor de Deus. 
Originalmente, isto deveria ter sido feito na única geração de Adão e Eva, mas isto exigiu de Deus 
6.000 anos bíblicos, para fazer este tipo de fundamento.  

O coração de Deus é imutável. Se Deus perde uma pessoa a quem Ele ama, Ele ainda terá dor no 
coração 1.000 anos mais tarde. Deus é o ser que transcende tempo e espaço. Portanto, não importa 
quanto tempo passe, a dor no coração de Deus tem a mesma intensidade do início ao fim. Devemos 
entender e herdar o coração de Deus. Por essa razão, o Messias vem no fundamento cristão em 
amplitude mundial, e conecta o mundo através deste núcleo do coração de Deus. Assim, ele traz 
unidade para o mundo atual, que é o plano horizontal, com o histórico coração de Deus em nível 
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mundial, que é o plano vertical. Ao fazer isso, toda a esfera de restauração é completada; o cosmo é 
conectado com seu adequado centro.  

A Bênção ao risco da vida  

O Messias vem a fim de completar a providência histórica e para conectar todas as eras, 
horizontalmente e verticalmente. Embora ele venha como um indivíduo, ele representa o 
Cristianismo e as nações cristãs do mundo. Ele também representa os indivíduos, as famílias, as 
tribos, e os povos do mundo cristão. Sendo que ele tem tal responsabilidade, sua missão é em 
amplitude mundial. Sua missão inicia de sua família, porque todos os elementos decaídos 
começaram na família de Adão e Eva. Foram Adão e Eva que conduziram Deus para fora da família. 
Por causa de seu erro, o mundo angélico foi dividido. Adão e Eva perderam o mundo das coisas 
materiais, o valor humano e o amor humano, porque cometeram um erro como homem e mulher. A 
partir do ponto de vista do Princípio, somente quando homem e mulher se encontram 
adequadamente, eles podem ser restaurados apropriadamente.  

O que é a Bênção na Igreja de Unificação? É a união de homem e mulher centrados, não no 
egoísmo, mas em Deus. Tudo foi perdido porque homem e mulher estiveram juntos erroneamente, 
assim ao inverter este relacionamento e estabelecendo-o no fundamento adequado, podemos voltar 
para Deus. Este é o significado da Bênção na Igreja de Unificação. Quem dá a Bênção no lugar de 
Deus? O Messias deve fazê-lo.  

O Senhor do Segundo Advento do Cristianismo vem como o noivo para encontrar sua noiva. 
Embora ele tome sua noiva como um indivíduo, ainda sim, isto tem um significado no nível 
mundial. A união deles é a junção das idades vertical e horizontal e a sentença de morte do mundo 
satânico. Portanto, todo o mundo satânico será mobilizado para evitar que o Messias e sua noiva 
tenham sucesso.  

A menos que as religiões do mundo se unam e apóiem o Messias, elas serão tomadas pelo mundo 
satânico. Se elas permanecem em silêncio, serão também tomadas pelo mundo satânico. Sendo que 
as igrejas estabelecidas na Coréia não apoiaram o Messias, Satanás pôde invadir o fundamento da 
nação e da igreja. O Messias teve que assegurar sua posição sob máxima perseguição e ataque – a 
maior batalha jamais empreendida antes. Isso ocorreu em 1960 através do Matrimônio Sagrado. A 
Bênção dos 36 Casais também ocorreu sob circunstâncias desesperadoras. As Bênçãos dos 36, 72 e 
124 Casais estabeleceram um fundamento na terra. No tempo da Bênção dos 777 Casais, 
estabelecemos um fundamento para a expansão mundial. Essa é a história da Igreja de Unificação.  

Após 21 anos, abriremos os portões para que toda a humanidade possa ser conectada, os portões 
através dos quais todas as cinco raças ou cores possam passar.  

Restauração de Canaã  

A Igreja de Unificação fez um novo início e se tornou uma igreja em amplitude mundial com a 
Bênção dos 430 Casais. Essa Bênção corresponde aos 4.300 anos da história coreana. Também 430 
é o número de anos que os israelitas tiveram que sofrer no Egito a fim de restaurar Canaã. Os 
cristãos partiram para restaurar Canaã em âmbito mundial centrados no indivíduo, não na família. 
Os cristãos, os israelitas deste tempo, exaltam o celibato como uma grande virtude. O nível familiar 
permaneceu na realidade de Satanás. Por isso, a partir do ponto de vista de Deus, esta era a idade de 
restaurar Canaã no nível individual.  
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Pela primeira vez na história, o movimento em nível familiar de restauração de Canaã está 
ocorrendo em amplitude mundial, através da Igreja de Unificação. Os membros da Igreja de 
Unificação coreanos, japoneses e americanos têm viajado como ciganos, incapazes de se estabelecer. 
Então, onde é a Canaã para a Igreja de Unificação? Não é nada menos que o Reino do Céu na terra. 
Quando o planeta Terra tiver entrado em Canaã, o chamaremos de Reino do Céu na terra. Os 
israelitas foram em direção de uma nação em particular que eles chamaram Canaã. Para nós, Canaã 
é o mundo inteiro. A Canaã dos israelitas estava centrada nos indivíduos, enquanto o jovial mundo 
de Canaã que estamos buscando, está centrado na família.  

Agora estamos trilhando o caminho do curso de 21 anos. Se temos fé e seguimos em coração e 
espírito, em 21 anos podemos preparar o fundamento para a restauração mundial de Canaã. Então, 
em 40 anos, podemos fazer deste mundo, um pacífico Reino Celestial. Quarenta anos após 1960, no 
ano 2000, o Reino Celestial terá sido completado. Assim, onde estamos agora na Igreja de 
Unificação? Estamos seguindo para sermos como os israelitas que vagaram no deserto por 40 anos, 
ou como aqueles que deveriam ter seguido diretamente para Canaã em 21 dias? Nossa Canaã é em 
amplitude mundial. Se não podemos seguir em 21 anos, podemos ter que vagar por 40 anos, 
testemunhando talvez a destruição em âmbito mundial.  

Quando pensamos sobre esta possibilidade, devemos ser bem sucedidos em 21 anos, expandindo o 
território de Deus centrando na América, que foi preparada por Deus como o centro do mundo. 
Devemos iniciar nesse país, onde as cinco cores de pessoas estão incluídas. Centrando na América, 
o mundo inteiro será conectado com Deus.  

Os 430 Casais são aqueles que conectam todas as famílias do mundo, unindo as cinco raças do 
mundo. É muito significativo para a Igreja de Unificação, realizar uma cerimônia de casamento 
centrada no número 430. Houve 430 Casais abençoados na Coréia e um total de 43 Casais 
abençoados no Japão, Estados Unidos e Europa, correspondendo aos 430 Casais na Coréia. As três 
famílias abençoadas originais estavam também conectadas com este número. Essa Bênção 
estabeleceu o fundamento nacional na Coréia, representando o mundo inteiro; agora todos os 
coreanos de todas as fases da vida têm o fundamento para residir no céu na terra. O representativo 
número 43 é o fundamento sobre o qual todas as nações do mundo podem entrar no Reino do Céu.  

Este foi o fundamento feito pela Bênção dos 777 Casais. Através dessa Bênção o portão em âmbito 
mundial foi aberto, conectando todas as raças, nações, e famílias com Deus. Passando através do 
portão dos 777 Casais, que a Igreja de Unificação estabeleceu, todas as pessoas podem seguir para o 
céu. Portanto, essa Bênção pôde fazer um novo início em amplitude mundial.  

A campanha de três anos de testemunho  

Desde 1970 até 72, muitas famílias abençoadas participaram em uma campanha para estabelecer o 
fundamento para a abençoada terra de Canaã em nível mundial.  

Não apenas na Coréia, mas também no Japão e em outros países, membros abençoados deixaram 
seus lares e retornaram para as suas províncias e vilas nativas para testemunhar. Centrando na 
Coréia, todas as famílias abençoadas trabalharam por três anos.  

Por essa razão, eu mesmo fui para a América, que é o palco central do mundo. Até agora eu tenho 
falado em nossa pequena igreja em Chungpa Dong, mas eu nunca havia aparecido em um lugar 
público. Todas as reuniões têm sido conduzidas por meus discípulos. Mas porque este era o 
momento para transcender o nível nacional e começar minha missão no nível mundial, eu deixei a 
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Coréia em 1971 e fui para a América. Pelo benefício de Deus, eu desisti de mim mesmo, de minha 
esposa, e de meus filhos durante aqueles três anos. Da mesma forma na Coréia, esposas desistiram 
de seus filhos; esposos foram para o norte, esposas foram para o sul, e filhos foram para o oeste; 
todos foram separados.  

Então, qual é o fundamento para a Coréia receber a Bênção? Quando eu pedi para as famílias 
abençoadas seguirem este caminho difícil e severo, eu fui denunciado. Todos os casais abençoados 
reclamaram. Algumas pessoas haviam predito que isto destruiria a Igreja de Unificação. Quando os 
membros abençoados saíram para suas missões, eles deixaram seus filhos com seus pais ou outros 
parentes na Coréia.  

Esta ação trouxe muita crítica e acusação. As pessoas diziam, "O homem chamado Moon é mais 
frio do que madeira ou pedra. Até mesmo tigres sabem que devem cuidar de suas crias. Esse 
homem Moon deu a Bênção para seus discípulos e disse para eles viverem uma alegre vida 
abençoada, e então quando os membros começaram sua vida conjugal, ele ordenou que eles se 
separassem um do outro, esposo, esposa e filhos, e fossem em direções diferentes: norte, leste, sul e 
oeste. Ele é um homem terrível."  

A maioria daqueles pais e parentes se opôs ao movimento de Unificação, contudo eles não puderam 
fazer outra coisa além de cuidar dos filhos de nossos membros. Ao cuidar dos filhos de nossos 
membros, aqueles coreanos cumpriram a condição de cuidar dos filhos a quem Deus ama no lugar 
da nação da Coréia. Por causa dessa condição, a Coréia pôde evitar de ser punida pelo céu.  

Quando começou a recuperação econômica da Coréia? Em 1972, quando as famílias da Igreja de 
Unificação saíram para suas missões. Por causa dessa condição, houve uma maneira da República 
da Coréia receber a bênção espiritualmente. Verifiquem os fatos para ver se o que estou dizendo é 
verdade.  

Em 1972 e iniciei uma campanha de discursos públicos na América, e em três anos e meio, eu me 
tornei mundialmente famoso.  

O que significa o "Pak" do nome Bo Hi Pak? Ele significa ao redor ou revolvendo, e "Bo Hi" tem o 
significado geral de ser agradável ou contente. "Bo" significa largo e "Hi" significa luminoso. 
Portanto, seu nome indica que ele traz algo bom para a Coréia e para a América. O Círculo Pak se 
torna luminoso e traz felicidade para o mundo inteiro. Ele é um representante da República da 
Coréia e ele mesmo segue por toda parte, trazendo felicidade e fortuna para a Coréia. Meu nome é 
Sun Myung. A palavra "Sun" significa brilhante sem nuvens – um céu azul muito fresco e agradável, 
claro, limpo e radiante.  

A batalha na América  

A Igreja de Unificação alcançou agora a terra abençoada de Canaã no nível familiar; entretanto, 
mais fardos e dificuldades estão adiante. Portanto, é melhor não comprar casas até terminar o curso 
de 21 anos. Necessitamos ter nossa própria nação a fim de ter nossa própria casa.  

A República da Coréia pode desfrutar de um Sábado somente quando tiver cumprido sua 
responsabilidade de inspirar e auxiliar a viver de acordo com a vontade de Deus.  

Que tipo de país é a América? Ele foi estabelecido pelas pessoas tipo Abel que vieram de países 
cristãos por todo o mundo. Quando o Protestantismo nasceu na Europa, os Católicos tentaram matar 
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e perseguir os Protestantes em cada nação. Portanto, muitos Protestantes fugiram de seus países ao 
risco de suas vidas e sacrificaram todas as coisas a fim de atender e trabalhar por Deus. Muitos 
deles vieram para a América e estabeleceram este país. Providencialmente, se a América se move, 
ela pode fazer o mundo se mover. Estamos avançando em nosso curso de 21 anos em um novo país, 
em um novo fundamento em amplitude mundial, enquanto outras nações estão abandonando Deus e 
o Cristianismo está falhando na providência de Deus.  

Se Deus pudesse ter definitivamente reconhecido a América como a nação ideal, não teria nenhuma 
razão para a Igreja de Unificação existir. Mas Deus não pôde fazer isso. Somente a Igreja de 
Unificação pôde penetrar além das barreiras nacionais e além do comunismo, e seguir em direção 
ao mundo do ideal de Deus. Quando seguimos em frente centrando em Deus, embora muitas 
tentativas e dificuldades surjam em nosso caminho, seguramente alcançaremos vitória. Se perdemos 
a coragem ou falhamos em fazer uma renovação, então seremos derrotados.  

No tempo de nossa disputa com o Comitê Fraser do Congresso dos Estados Unidos, se eu não 
tivesse tomado uma ação decisiva, teríamos sido completamente derrotados.  

A missão das famílias abençoadas  

Sem tal fundamento vitorioso, as famílias abençoadas não teriam que seguir através do mesmo 
curso que eu segui. Mas representando vocês, eu estabeleci o caminho, por isso vocês devem ser 
gratos a mim. Portanto, centrando em sua Bênção, vocês estão na mesma realidade que eu estou, e 
podem sentir da mesma forma como eu sinto. Quando eu sinto tristeza, vocês sentem tristeza 
comigo. Vocês fizeram algo de especial pelo benefício de minha vitória na América? Vocês fizeram 
um altar especial em seu lar, e estão orando em frente a ele? Não há questões sobre o fato de que 
vocês fizeram esforços para gerar os filhos, educá-los, e cuidar deles. Também não há questões 
sobre vocês terem experimentado uma vida de pobreza e sofrimento. Mas transcendendo isso, vocês 
devem estimar os Verdadeiros Pais e se unir com eles em coração. Este deve ser o objetivo das 
famílias abençoadas durante o terceiro curso de sete anos.  

Você pode se dar ao luxo de discutir e brigar? Você se sente horrível quando seu filho sangra por 
algum pequeno corte. Neste tempo de desespero, quando o mundo pode perecer, quando o país pode 
perecer, quando a tribo pode perecer, vocês estão preocupados apenas com seus filhos e cônjuge? 
Vocês deveriam ter se dedicado mesmo com o sacrifício de suas vidas, demonstrando sua devoção e 
compromisso com Deus. Se não fizeram isso, hoje vocês devem se arrepender.  

Aqui na Coréia, eu não me sinto tranqüilo ou em repouso, por isso não posso deixar de dizer coisas 
para vocês berrando. Aqueles entre vocês que estão me vendo pela primeira vez, não podem 
imaginar porque eu sou assim. Originalmente, eu não era assim. Quando os pais não têm dinheiro 
para a alimentação de seus filhos, quando seus filhos estão doentes e morrendo, os pais se sentem 
angustiados. Vocês ao menos pensaram seriamente sobre o problema de Deus? Vocês têm vivido de 
sua própria maneira, enquanto eu estive sofrendo e enfrentando dificuldades em países estrangeiros. 
Aqueles que não fizeram nada além de discutir com seu cônjuge, aqueles que negligenciaram a 
vontade de Deus, ou falharam em fazer o seu melhor, devem indenizar ou limpar todas essas falhas. 
Vocês entendem isso?  

Eu não estou dizendo isso para ser cruel. Por favor, reflitam sobre sua devoção para com a vontade 
de Deus e quão central têm sido suas vidas cotidianas. Se vocês brigam ou discutem, Deus os 
deixará. Eu voltei para a Coréia após minha vitória na América, para trazer para este país a bênção 
em âmbito mundial. Eu lutei no exterior e retornei, tal como um general de exército vitorioso 
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retornando de uma campanha mar afora. Eu trouxe toda a glória do mundo para este país. Aqueles 
que me auxiliaram durante esse período receberão a recompensa por suas ações.  

Eu voltei para dar a vocês sofrimento e dor, ou para dar a vocês um momento agradável? Porque os 
777 Casais Abençoados representam o mundo inteiro, a indenização deve começar a partir dos 777 
Casais. Vocês ainda estão dispostos a receber a bênção, a despeito da dor que possam ter que 
suportar? [Sim] Então podem receber a Bênção.  

Cruzando o Rio Jordão  

Irmãos e irmãs, por favor, pratiquem o que tenho feito até agora. Vocês precisam estar enxertados 
comigo. Se o corpo está morto, você pode regenerá-lo estando enxertado comigo. Nossa unidade 
deve ser mais forte agora do que era no momento de sua Bênção sete anos atrás. Sua família deve 
estar limitada à família dos Verdadeiros Pais, para que possamos restaurar juntos a Canaã em 
âmbito mundial. Se você se separar, irá perecer.  

Enquanto Moisés representava os 600.000 israelitas, eu represento a Igreja de Unificação, centrando 
nas famílias abençoadas. Não foquem em si mesmos. Se vocês forem chamados para irem para o 
exterior, não devem recusar por causa da situação de seus filhos e de seus cônjuges. Vocês devem 
lembrar do curso de Moisés. Quando chega o momento, você deve cruzar o rio. Você pode ter que 
nadar, puxando seus filhos com uma corda a fim de evitar que eles se afoguem. 

Os israelitas que deixaram o Egito pereceram e não puderam cruzar o Rio Jordão. O Rio Jordão 
representa a fronteira entre o mundo satânico e o mundo celeste. Os pais devem puxar seus filhos 
para cruzar o rio. Tanto esposo como esposa deve ser uma unidade com a vontade de Deus e 
enxertar sua família aos Verdadeiros Pais. Vocês são famílias abençoadas, mas ainda não há 
nenhuma árvore familiar dentro da Igreja de Unificação. Como casal, se unam em coração e corpo 
ao redor do coração de Deus e dos Verdadeiros Pais.  

Cruzar o Rio Jordão é como cruzar o Mar Vermelho. Quando Deus divide e separa as águas 
deixando o solo seco, siga em frente. Se você perder a chance, vai se afogar. Muitos membros da 
Igreja de Unificação estão desatentos sobre a natureza urgente deste tempo.  

Carregar a cruz familiar  

Sendo que estamos nos encontrando após longa separação, eu esperava que vocês se alegrassem 
com Deus, derramando lágrimas, dançando e cantando com alegria. Mas eu encontrei uma 
atmosfera muito secularizada. Eu me senti muito desapontado, como um general de exército que 
retorna do fronte esperando a recepção como herói, e então descobre que sua esposa o abandonou e 
aos seus filhos, e se casou com outro homem.  

A República da Coréia é o país Adão, e nossas realizações aqui não podem ser inferiores do que o 
país Eva ou o país arcanjo. O que vocês estão fazendo? Os conferencistas e educadores estão 
dormindo em suas salas de conferência? Kim Il Sung está buscando invadir este país de todas as 
formas, assim como podemos dormir sob essas circunstâncias? A partir do noroeste e do norte, a 
China comunista e a União Soviética estão focando neste país. Vocês estão dormindo enquanto o 
comunismo está ao seu redor? Todos os nossos membros devem fazer o seu melhor para juntar o 
Norte e o Sul, o Leste e o Oeste, se sacrificando por essa causa. O movimento de Unificação é 
responsável pelo destino desta nação e para desbravar o caminho que trará vida para o mundo, 
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contudo muitos de vocês estão preocupados apenas com suas próprias vidas. Vocês disputam entre 
si, e mesmo assim me dizem, "Pai, por favor, volte"!  

Vocês, esposas, deveriam exortar seus esposos a fazerem seu melhor pela vontade de Deus. Mas ao 
invés, vocês reclamam que eles não amam vocês e não ganham dinheiro suficiente. Se seu esposo é 
um líder de tempo integral ou um membro central sem rendimentos, vocês dizem para eles saírem e 
conseguir um trabalho. Vocês esposos já devem ter ouvido este tipo de conselho de suas esposas.  

Eu estou conduzindo o terceiro curso de sete anos e tenho suportado muito sofrimento. Por isso, as 
famílias abençoadas também devem seguir através do caminho de sofrimento. A menos que você 
possa fazer sua família cruzar este curso, Deus não pode estar com sua família. Quando vocês 
recebem salários, estão seguindo o caminho da vontade de Deus? Deus preferiria ver famílias sendo 
sacrificais ao invés de comendo boa comida e vivendo uma vida feliz em nome do Pai Celeste. 
Aqueles que sacrificam suas famílias pela vontade de Deus poderão receber muito mais bênçãos. Eu 
não sinto muito apego por aqueles membros que trabalham para companhias e que não são capazes 
de me ajudar.  

Aqueles entre vocês que não são capazes de me ajudar e desistir das coisas pelo benefício da 
vontade de Deus, não compreendem quanta perseguição a Igreja de Unificação recebeu por causa 
de seu apoio inconsistente? Eu espero que vocês se tornem mais dispostos a se sacrificar, se 
preocupando menos com sono e comida, e não utilizando as coisas celestiais para propósitos 
privados.  

Pelo benefício de Deus  

Este é o curso em nível familiar para restaurar Canaã em amplitude mundial. Estamos nos 
deparando com o Rio Jordão e o Reino do Céu está do outro lado. Vocês devem saber que sua 
responsabilidade é trazer o fundamento familiar vitorioso ao Reino Celeste. Moisés morreu olhando 
para o Rio Jordão do alto de uma montanha. A primeira geração de israelitas se tornou presa das 
aves de rapina no deserto. Tal tragédia pode ocorrer conosco.  

Sendo que conheço isso, eu estou trabalhando ao risco de minha vida. Eu não tenho tempo nem 
mesmo para ficar doente; eu não tenho tempo para descansar, nem mesmo se eu quisesse. Se vocês 
não realizam suas responsabilidades enquanto estou vivo, vocês não terão desculpas no mundo 
espiritual. Vocês devem estar claramente cientes disso. A menos que você possa oferece a Deus o 
sofrimento que sua esposa ou filhos possam ter que suportar, você não pode seguir este caminho.  
Eu mesmo tenho seguido o caminho sem nem mesmo dar um grão de arroz para minha família. Eu 
não pude dar nada para meus filhos; eu não economizei nem mesmo um centavo para minha família. 
Portanto, vocês devem estar prontos para seguir meu caminho.  

Porque foram abençoados, vocês têm o fundamento para superar as dificuldades. Os 777 Casais 
representam o mundo inteiro; portanto, se vocês suportam o sofrimento agora, receberão as bênçãos 
do céu em nome do mundo. Esse precioso presente não vem para vocês em uma posição elevada e 
gloriosa, mas em uma posição humilde e sacrifical. Quando você oferece sua família, pode receber 
as maiores bênçãos de Deus. Portanto, por favor, continuem neste curso, especialmente quando eu 
não estou aqui. Criem unidade na família e na igreja. Por favor, sigam este caminho para que Deus 
possa lembrar de vocês e abençoá-los.  

Esta é uma ocasião para arrependimento. A Coréia deve seguir este caminho para que as pessoas do 
mundo tenham simpatia pela Coréia. Esposos e esposas devem se tornar unidos e demonstrar o 
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exemplo para seus filhos. Vocês devem ser capazes de dizer para seus filhos, "Sendo que seus pais 
são completamente uma unidade em coração e seguem o caminho que agrada a Deus, por favor, 
sigam nosso exemplo." Ao se sacrificar como uma família, e alcançando os outros, vocês receberão 
a bênção de Deus e poderão dar as boas vindas para Deus em seu lar.  

As famílias abençoadas devem se desenvolver e amadurecer para realizar os sonhos que Deus tinha 
para a família de Adão. Então serão capazes de recepcionar Deus e seus anjos em seu lar, e todas as 
boas coisas automaticamente virão para vocês. Se você vive dessa forma, nunca terá fome. Deus 
tem alimentado e cuidado até mesmo do mundo satânico; portanto, Ele nunca permitirá que Seus 
filhos tenham dificuldades e fome.  

Eu tenho trabalhado em benefício de nosso país e do mundo. Deus sempre esteve me ajudando. 
Graças a Sua infalível ajuda, eu tenho sido capaz de trilhar este caminho. Alguns de vocês cuidam 
mais de seus filhos ou cônjuge do que de Deus. Ofereça sua família pelo benefício de sua tribo, sua 
tribo pelo povo, o povo pela nação, e a nação pelo mundo. Finalmente, o mundo deve ser 
sacrificado a fim de eliminar o inferno.  

Quando o caminho diante de você está tão claro, é tolice voltar por causa de seus filhos ou esposa. 
Se você é tão tolo, então perderá tudo. Toda a nossa vida é pelo benefício de Deus. 
Independentemente das dificuldades que possamos enfrentar, devemos devotar nossas vidas para 
Deus, os Verdadeiros Pais, e o mundo inteiro. Esse é o caminho da Igreja de Unificação. Do 
contrário, você vagará no deserto como os israelitas. O navio que tenha perdido sua bússola deve 
localizar a Estrela Norte para determinar sua posição e traçar seu curso. Da mesma forma, se sua 
vida não está focada em Deus, você perderá sua rota no deserto deste mundo.  

A tradição de minha família  

Aqueles entre vocês que vieram com seus cônjuges, levantem a mão, deixe-me vê-los. Vocês, 
esposas, são sempre aquelas que iniciam as discussões e dão aos seus esposos muita dificuldade, 
não é? Falem francamente. Seus rostos revelam a resposta. Porque seus esposos estão calmos e 
quietos, vocês não se sentem bem, a menos que briguem pelo menos uma vez por semana! Vocês 
deveriam estimar seus esposos e amá-los como amam a Deus. Cuidem bem deles. Eles se apegam à 
vontade de Deus, por isso vocês não devem brigar com eles.  

A vontade de Deus é para você edificar o Reino do Céu primeiramente em seu lar. O que é o Reino 
do Céu? É o tipo de lugar onde um mendigo que está passando se sinta bem-vindo para um repouso, 
onde os pássaros apreciem fazer seus ninhos, onde as pessoas da vizinhança gostem de visitar. Tal 
lugar é o lar celeste ou o Reino do Céu no nível familiar. Deus será atraído para tal lar e irá querer 
fazer dele Sua moradia. Vocês devem ser capazes de fazer seu lar dessa maneira.  

Quando vocês têm convidados, não espere que eles vão embora logo, porque custa muito dinheiro 
alimentá-los. Famílias abençoadas devem cuidar bem de seus convidados, mesmo se tiverem que 
vender suas próprias roupas a fim de angariar dinheiro para cuidar deles. Aqueles que fazem isso 
serão abençoados no futuro. Se você vende suas roupas, muito mais lhe será dado. Esta é uma 
tradição que tem sido transmitida de geração em geração em minha família. Fomos educados para 
atender bem os convidados, mesmo os viajantes que passavam por nossa vila. Quando meu avô era 
o mestre de nossa casa, se um mendigo aparecesse em um dia frio de inverno, ele daria toda a 
comida de sua mesa. Então minha avó reclamaria. Suponha que você fosse um mendigo. Seria fácil 
para você, mendigar de porta em porta em um dia frio de inverno? Por isso, se alguém vem pedindo 
por comida, você deve alimentá-lo.  
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Vocês são aqueles que estão trilhando o caminho de Deus, desenvolvendo um coração celeste. 
Vocês devem entender que os mendigos vivem um dia depois do outro ao risco de suas vidas. Se 
você entende o coração de um mendigo, irá deixá-lo comer o quanto quiser. Meu avô pensava que 
os mendigos, em certo sentido, eram mais importantes do que sua própria esposa, e que ele tinha 
que servi-los pelo benefício de seus descendentes. Meu pai também sentia dessa forma. Ele também 
daria para outras pessoas toda sua refeição. Por causa disso, eu freqüentemente observava ele 
discutindo com minha mãe, não porque ela não quisesse ajudá-los, mas porque ela não estava 
servindo-os rápido o suficiente. Mas eu estou seguro de que Deus nunca esquecerá tais cenas.  

O chefe da família é responsável por ajudar os outros. Se o esposo, o chefe da família, não ajuda os 
outros, a família sofrerá. Por isso, os diretores de centros e os líderes nacionais devem cuidar bem 
de seus convidados vindos do estrangeiro. Mesmo quando não tem comida suficiente para você 
mesmo, você deve dar a comida para seus visitantes. Se você faz isso, então um dia quando você 
estiver realmente com fome, alguém virá para alimentá-lo.  

Se torne um bom exemplo para seus filhos  

Porque algumas esposas da Igreja de Unificação proporcionam um momento difícil para seus 
pobres esposos? Essa não é a verdadeira forma de uma família de Deus. Já se passaram sete anos 
desde que os 777 Casais foram abençoados, mas até agora vocês estiveram apenas discutindo com 
seus esposos. Por isso, iniciando hoje, 22 de outubro de 1978, façam uma resolução de não 
discutirem mais.  

Enquanto edificamos a família do Reino do Céu, a ênfase está em nossos filhos. Vocês devem se 
tornar bons exemplos para seus filhos. Se vocês estão autocentrados, então seus filhos se tornarão 
autocentrados também. Eles aprendem tudo a partir de vocês. Quão trágico é, se filhos e filhas sem 
pecado tenham que seguir o caminho de sofrimento por causa de seus pais! Se os pais discutem e 
brigam diante de seus filhos, a Bênção da Igreja de Unificação perde seu significado e se afasta 
desta família. Eu nunca discuti com minha esposa e nunca discutirei. Vocês me prometerão não 
discutir mais?  

Vocês devem saber que seus próprios filhos e filhas se tornarão as testemunhas oficiais na terra e no 
céu para testificar que seus pais nunca brigaram e que seus pais foram os melhores dos pais. Vocês 
querem que seus filhos digam isso? Se vocês já tivessem estabelecido este tipo de fundamento 
familiar, então porque eu tenho esse sentimento desagradável após voltar para este país desta vez?  

Voltem para suas igrejas regionais e digam aos membros o que eu disse. Se desculpem com eles. 
Sendo que vocês são 777 Casais, devem fazer seu melhor para cumprir seu chamado. É melhor estar 
separado por três anos do que brigar uma única vez. Existe um provérbio que diz que é mais fácil 
um esposo e uma esposa discutirem do que cortar a água; mas na Igreja de Unificação, a briga entre 
esposo e esposa deveria ser até mesmo mais difícil do que cortar o aço. Por favor, façam uma 
determinação diante de Deus e diante de mim, de que vocês nunca brigarão com seus cônjuges.  

Eu não vim aqui hoje para ralhar com vocês. O que eu ganharia com isso? Isto somente me faz 
sofrer. Por isso, se vocês se arrependem diante de Deus, Ele os perdoará. Se suas famílias 
abençoadas da Igreja de Unificação estabelecem exemplos medíocres, seus antepassados ralharão 
com vocês. Vocês podem se tornar uma unidade com seus cônjuges e com seus filhos? Até mesmo 
as pessoas do mundo secular fazem esforços para se tornarem assim, por isso vocês não acham que 
deveríamos fazer muito mais esforços? Somente quando um esposo e uma esposa se tornam uma 
unidade em coração, Deus pode habitar com eles. Esse é o Princípio. Se um sujeito e um objeto se 
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tornam completamente unidos, então o núcleo central emergirá. O centro de sujeito e objeto é o 
amor. O objetivo da história humana tem sido estabelecer este núcleo de amor. Quando o amor 
transborda e permeia toda a família, a tribo, a sociedade, a nação e o mundo, a história de 
restauração será completada.  

Quando você volta para casa, diga para seus filhos, "Vocês podem ter visto seu papai e sua mamãe 
brigando ou discutindo, mas de agora em diante, nós não faremos nada disso novamente. Por favor, 
esqueçam tudo isso." Eu direi aos estudantes da Escola Little Angels que se eles viram seus pais 
brigando antes, a partir de agora as coisas serão diferentes.  

O objetivo mais elevado  

Em seus encontros de famílias abençoadas, vocês devem aconselhar uns aos outros. Vocês são 
responsáveis em estabelecer a boa tradição de unidade entre esposo e esposa. Façam de seus 
encontros de famílias abençoadas, encontros significativos para todos os membros. Tais encontros 
são necessários a fim de desenvolver sua piedade filial e fé.  

Na história de restauração, eu estabeleci as condições de indenização em benefício do todo, mas 
vocês devem ser enxertados em mim, a fim de herdar estas condições. Antes que possam se tornar 
uma unidade comigo, vocês devem se tornar uma unidade como esposo e esposa, e como pais e 
filhos. Então sua família necessita estar ligada comigo. Se vocês podem fazer isso, serão os 
primeiros a receberem as bênçãos acumuladas por mim.  

Eu voltei para a Coréia neste momento para que pudesse estender todas estas bênçãos para vocês, 
mas eu encontrei muitos dos membros abençoados, até mesmo dos 36 Casais e dos 72 Casais, 
vivendo uma vida centrada não em Deus, mas neles mesmos. Não há desculpa para vocês 
continuarem desta forma, sabendo quão urgente é a vontade de Deus. Por favor, entendam isto 
claramente e se tornem pais e mães que podem jurar com lealdade diante de Deus. Sejam indivíduos 
e famílias exemplares, capazes de herdar a tradição celeste. Eu espero que vocês façam todo esforço 
para serem assim.  

Sua família deve ser capaz de estabelecer a tradição celeste para seus descendentes herdarem. Não é 
bom se você diz para seus descendentes, "Vocês não deveriam se tornar como nós."  

Neste momento, Hyo Jin e In Jin, embora estejam na Coréia, ainda estão impossibilitados de 
encontrar seu próprio pai. Eu lamento por eles a partir do ponto de vista de pai. É natural que filhos 
queiram estar com seus pais, mas eu não posso ajudar nessa situação. Eu devo fazê-los entender que 
a despeito de suas próprias tristezas, o pai e a mãe deles estão trabalhando pelo benefício do todo, 
pelo benefício de todos os seres humanos.  

Vocês também devem mostrar a seus filhos que estão trabalhando, não por seu próprio benefício, 
mas pelo benefício do todo. Se vocês fazem isso, seus filhos receberão bênçãos. Por isso, mulheres, 
a partir de agora quando seus esposos voltarem cansados para casa, digam aos seus filhos o motivo. 
Expliquem a eles: "Seu pai e sua mãe são diferentes dos pais e das mães das outras crianças. 
Estamos vivendo assim pelo benefício de Deus, pelo benefício da humanidade, e estamos fazendo a 
história. Esposos e esposas normais discutiriam se estivessem sofrendo tanto quanto estamos 
sofrendo, e até mesmo se separariam e se divorciariam, mas seu pai e sua mãe são pacientes e têm 
esperança de que Deus nos dará a bênção. Estamos vivendo uma vida de gratidão para Deus. Porque 
as bênçãos vêm quando fazemos nosso melhor, damos nossa definitiva lealdade e sinceridade para 
Deus."  



 354

Quando vocês conduzem seus filhos dessa maneira, eles serão capazes de herdar seus ensinamentos, 
e seus descendentes prosperarão de geração em geração. Sua família viveria pelo benefício do 
mundo e pelo benefício da eternidade. Amplie seu fundamento de amor para trazer luz e esperança 
para o mundo, esperando alcançar todos os lugares, o céu e a terra, e todas as pessoas pelo benefício 
de Deus. Esta é a minha maior esperança para as suas famílias. Se suas famílias se tornam assim, 
mesmo se os comunistas vêm e tentam tomá-las, Deus protegerá vocês.  

A realidade da vitória familiar  

Até agora, eu tenho empurrado vocês para a linha de frente e eu sei que vocês têm realmente sofrido. 
E tal como eu mesmo tenho sido injuriado e perseguido, as pessoas farão o mesmo com vocês. 
Temos feito tudo isto por um único propósito, realizar a vontade de Deus. Juramos obter a vitória. A 
glória da vitória final pertencerá não apenas para alguns indivíduos, mas para todos. Se vocês 
realmente acreditam nisto, poderão aceitar o sofrimento com um coração humilde, grato a Deus e à 
humanidade. Se vocês têm tal coração, então Deus seguramente os abençoará.  

Sendo que eu sou dessa maneira, Deus nunca pode me abandonar. Não importa quais dificuldades 
venham em meu caminho, mesmo se estou impressionado pela carga imposta por elas. Deus me 
abençoa e me mantém vivo para que eu possa me tornar Seu orgulho. Ele fará o mesmo por vocês. 
Eu conheço isso de fato.  

Edifique sua família neste fundamento. Quando você vê seu cônjuge dormindo de exaustão, sinta 
simpatia e ore por ele ou ela. A Mãe também é miserável. Ontem, ela teve somente duas horas de 
sono, e ela não se sente bem hoje, contudo eu a trouxe aqui para vocês. Em sua posição, ela não 
pode dormir apenas porque se sente cansada. A posição dela, às vezes, não é uma posição feliz. Ela 
deve vir aqui, porque ela está em uma posição responsável pelo benefício do todo. E contudo, ela 
nunca reclama.  

Eu sou muito rígido publicamente. A Mãe sabe disso. Ela sabe que eu estou disposto a seguir em 
frente, mesmo se eu morrer no caminho; e ela me segue com disposição. Mesmo se vocês não 
podem cumprir toda a sua responsabilidade pública, ainda sim, vocês devem fazer algumas 
condições para superar as dificuldades. A Mãe veio aqui hoje para demonstrar este ponto.  

Vocês sabem o que significa condições de indenização. Vocês têm seguido o caminho de condições 
de indenização. Aqueles que são meros observadores sofrerão. Se vocês me seguem com um 
coração responsável, seguramente receberão bênçãos e seus filhos naturalmente seguirão o caminho 
da vontade de Deus. O mais velho deles será a maior causa pela qual vocês terão gratidão. As coisas 
boas que normalmente ocorrem apenas uma vez por mês, virão a ocorrer todos os dias.  

Meu caminho sempre foi um caminho solitário, mas eu sei que quanto mais coisas eu faço, haverá 
mais coisas pelas quais eu serei grato. Suas bênçãos vêm a partir de suas famílias. Eu espero que 
vocês herdem a esfera vitoriosa da vitória familiar.  

Vivendo por todas as pessoas 

A família do Messias representa o mundo inteiro. Essa família pode entender e dar amor para o 
mundo inteiro. Todas as cinco raças irão querer se juntar a essa família, porque ela é o centro da 
realidade de coração. Através dessa família, todas as pessoas podem vir para o ponto central, e 
então alcançar todas as direções. O Reino Celeste não pode ser estabelecido a menos que haja uma 
família central.  
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A família do Reino do Céu também deve ser estabelecida com um homem e uma mulher em 
completa unidade. A fim de um indivíduo estabelecer o Reino do Céu dentro de si mesmo, seu 
coração e corpo devem estar completamente unidos. Da mesma forma, a fim de uma família se 
tornar o Reino do Céu, o esposo, a esposa, e os filhos devem estar completamente unidos, 
desfrutando completo dar e receber uns com os outros. Em outras palavras, eles devem se tornar 
completamente unidos com a vontade de Deus.  

A vontade de Deus é viver pelo benefício das outras pessoas. Foquem em Deus e vivam pelo 
benefício dos outros; então sua família pode estar conectada com Deus. Essa é a forma como as 
famílias abençoadas devem viver até que o mundo inteiro seja restaurado. Se tornem a família que 
pode amar todas as pessoas em nome de Deus. Então, vocês podem salvar todas as famílias da 
humanidade. Para este propósito vocês foram abençoados.  

Deus é o centro da família. A partir da família, a tribo começa. E a partir da tribo que vive pelo 
benefício de Deus, a nação começa.  

E a partir da nação que vive pelo benefício do mundo, o mundo celeste é estabelecido. A partir 
deste ponto de vista, a família tem imenso significado. Se o mundo é abençoado ou não diante de 
Deus, isto será decidido pela família que pode alcançar o ideal. Vocês devem entender claramente 
isso. A Igreja de Unificação deve ser como uma nação ou tribo em nível mundial, uma família 
mundial harmonizando todas as cinco raças. Onde quer que vivam, vocês famílias abençoadas são 
as famílias tipo Abel. Vivam pelo benefício dos outros. Quando vocês investem todas as coisas, até 
mesmo seu sangue se necessário, os outros naturalmente irão querer segui-los e ser seu Caim. O 
caminho para o céu começa a partir deste ponto.  

Restauração da primogenitura  

Originalmente, cada membro da família – o pai, a mãe, o filho mais velho e o filho mais jovem – 
devia pertencer a Deus. Mas Satanás reivindicou todas as pessoas, o mundo inteiro, por causa da 
queda. O pai, a mãe, e o filho mais velho se tornaram representantes de Satanás, e a restauração 
deve tomar a direção oposta.  

Portanto, o caminho de Abel e o caminho de Caim são diferentes. O caminho do mundo secular e o 
caminho das pessoas da Igreja de Unificação são diferentes. O mundo celeste é o oposto do mundo 
satânico. No mundo satânico, as pessoas lutam e combatem entre si a fim de ter domínio, enquanto 
as pessoas de Deus oferecem suas vidas, mesmo derramando seu sangue, para redimir o mundo.  

Eu comecei a tomar a ofensiva logo após a turnê do Monumento de Washington em 1976. Até então, 
fomos freqüentemente atacados, mas nunca tomamos a ofensiva. Na luta original entre Caim e Abel, 
Abel não atacou; ele foi atacado. Ao suportar os ataques de Caim, Abel devia demonstrar um 
coração que faria Caim superar o coração decaído do arcanjo. No fundamento desta vitória 
individual, a família de Abel pode restaurar a família de Caim através do mesmo processo de ser 
atacado e conquistando o coração da família de Caim. O mesmo processo restaurará todos os níveis 
desde o tribal até o nível mundial.  

Então, de onde vem o Lar-Igreja? A fim de estabelecer a nação Abel, o próprio Abel deve ser 
treinado em todas as coisas no mundo satânico. Para esse propósito, Deus chamou o povo tipo Abel 
e os inspirou para desistir de todas as coisas aqui na terra e separá-los do mundo. Esse é o motivo 
pelo qual as verdadeiras religiões exigem que os fiéis desistam de todas as coisas a fim de seguir o 
caminho de religião, sempre focando no propósito mais amplo, ao invés dos seus mesmos. Muitas 
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pessoas religiosas têm que desistir de suas vidas a fim de buscarem o caminho da verdade, tentando 
estabelecer um exemplo para o mundo e vencê-lo naturalmente.  

A posição de Caim é de irmão mais velho nos níveis familiar, tribal, nacional, mundial e universal. 
Portanto, as pessoas na posição de Abel devem conquistar o coração das pessoas em todas aquelas 
posições passo a passo. Elas treinaram para esse propósito e quando elas voltam para o mundo 
satânico, devem ser vitoriosas, até mesmo se isto signifique dar suas vidas. Isso tem ocorrido por 
toda a história humana.  

A ressurreição pode ocorrer somente quando Abel obtém o mundo de Caim derramando sangue e 
estabelecendo o fundamento vitorioso. Por essa razão, até a turnê do Monumento de Washington, 
eu mantive silêncio publicamente, embora tenha sido tão injustamente denunciado. Eu apenas me 
mantenho orando e pacientemente aceitei tudo. Porque eu sabia que a vontade de Deus deve ser 
feita seguindo este caminho, eu não tomei a ofensiva. Até então Deus foi incapaz de assumir a 
posição paternal para o mundo, e as pessoas amadas por Deus foram incapazes de assumir a posição 
de irmão mais velho. Fomos os únicos que suportaram o fardo da posição do irmão mais jovem. A 
partir da posição dos irmãos mais jovens, tivemos que restaurar o direito de pais e o direito de 
irmãos mais velhos. Por causa da queda, a posição de pais foi perdida e a posição de irmãos mais 
velhos foi perdida, e assim os irmãos mais jovens, as pessoas na posição de Abel, tiveram que 
conduzir toda a responsabilidade. Portanto, as pessoas na posição Abel devem obter seus próprios 
pais. Dessa forma, se a esfera Abel pode se expandir para o nível mundial, ela pode salvar o mundo.  

Este é o motivo pelo qual as pessoas religiosas sempre tiveram que derramar seu sangue enquanto 
lutavam contra o poder do mundo secular. Esse tipo de história chega ao seu fim quando Abel 
alcança a vitória nos níveis familiar, tribal, nacional e mundial, e subjuga o irmão mais velho 
satânico. Pela primeira vez, todos, como irmãos mais velhos e mais jovens, podemos reivindicar a 
posição de filhos de Deus. Até esse tipo de unidade ser estabelecida, os pais não podem estar com 
eles.  

O caminho celeste é estabelecido somente quando o irmão mais velho troca sua posição por aquela 
do irmão mais jovem. O irmão mais jovem deve convencer Caim a segui-lo, mesmo se as leis e 
regras do Reino de Deus sejam diferentes daquelas do mundo, no qual ele tenha vivido no passado. 
A disposição do irmão mais velho em seguir e atender ao irmão mais jovem abre o caminho celeste 
e é a base para a ética celeste. Quando um relacionamento normal entre irmão mais velho e irmão 
mais jovem é estabelecido, o irmão mais velho pode receber sua adequada primogenitura.  

Para atingir isto, Deus encorajou e auxiliou Jacó a tomar a primogenitura de Esaú. Pela mesma 
razão, a Igreja de Unificação deve obter a primogenitura. A fim de proteger sua primogenitura, os 
israelitas também deviam superar muitas dificuldades. Tal como Jacó no Vau de Jaboc, eles deviam 
superar aqueles que estavam controlando a posição de irmão mais velho, e após fazer isso, formar 
uma nação na posição do irmão mais velho diante do céu.  

A corrente principal de uma nova era  

Desta forma, quando Abel toma a posição do irmão mais velho e estabelece um fundamento 
vitorioso em nível mundial, ele estabelece a posição de pais, representando o caminho celeste na 
base mundial. Através dos pais, as pessoas podem então receber a Bênção deles. As pessoas podem 
entrar no Reino do Céu somente atendendo os pais, que representam o novo fundamento celeste. 
Aqueles que atendem seus pais, entram no Reino do Céu junto com eles. Na Igreja de Unificação, 
os Verdadeiros Pais já estão no domínio de Deus e abençoaram muitas famílias no curso de 



 357

restauração através de indenização em nível mundial. E contudo, as famílias abençoadas ainda não 
são tudo aquilo que estão destinadas a ser.  

Há famílias abençoadas tipo Caim e famílias abençoadas tipo Abel. Esses dois tipos devem se 
tornar uma unidade. A fim de ser estabelecida a maneira celestial, deve haver o irmão mais velho 
que pode ensinar o irmão mais jovem com a devida autoridade. Em conformidade com a ética 
celeste, o irmão mais velho pode conduzir o irmão mais jovem no papel dos pais. No passado, 
pessoas más na posição de irmão mais velho foram capazes de dominar as outras pessoas. Junto 
com os Verdadeiros Pais, necessitamos alcançar a vitória no conflito a cerca da primogenitura. 
Quando os pais obtêm a autoridade de Deus, o irmão mais velho pode também estabelecer sua 
posição adequada. Então a era de Caim terminará e a era de Abel começará. Quando Abel se torna o 
irmão mais velho em termos de autoridade, ele pode, com a autoridade do céu, subjugar Satanás.  

Na América, eu estive lutando para expandir a autoridade do irmão mais jovem para que possamos 
conquistar o irmão mais velho. Nosso objetivo é obter a posição do irmão mais velho e dar direção 
interna para os irmãos mais velhos tipo Caim. No passado no mundo satânico, o irmão mais velho 
tipo Caim golpeou o irmão mais jovem tipo Abel, mas estamos assumindo o curso inverso; 
estivemos atraindo bons irmãos mais jovens a partir do mundo cristão e conquistando os irmãos 
mais velhos e trazendo-os ao Reino do Céu. As pessoas do lado de Satanás mudaram e agora estão 
desesperadamente procurando pela bondade.  

Em 23 de fevereiro de 1977, entramos em uma nova era. A Igreja de Unificação está na corrente 
principal da nova era, por isso não importa quanto o mundo se oponha a nós, nunca pereceremos. 
Os membros da Igreja de Unificação estiveram derramando lágrimas de retidão e obtiveram a 
simpatia do íntegro Deus.  

No passado era necessário ser perseguido e atacado. Os membros da Igreja de Unificação podem ter 
muitas razões para o ressentimento, mas por favor, sejam pacientes, sabendo que virá o tempo 
quando eu serei alegremente aceito por todas as pessoas. Os jovens membros que têm 
pacientemente trabalhado duramente dia e noite, estão estabelecendo os fundamentos básicos para o 
Reino do Céu na terra.  

Lar-Igreja e a primogenitura  

Vocês necessitam de certo fundamento condicional para participar em tudo isto. Isso é Lar-Igreja. 
Lar-Igreja é o altar de Deus, o microcosmo do fundamento vitorioso mundial. Suas 360 famílias 
representam as 360 tribos e nações do mundo. Elas também correspondem ao tempo e ao espaço. O 
número 36 é três vezes o número 12, o produto de três e quatro. Isto simboliza o Velho Testamento, 
o Novo Testamento e o Completo Testamento.  

Um ano consiste de 12 meses ou 360 dias. Durante o curso de restauração, a maioria dos dias 
contém falhas. A perda de um único dia pode causar o trabalho de restauração de cinco anos, 10 
anos, ou mesmo 100 anos para consertar esse fracasso. Também o número 360 simboliza o dia da 
restauração da terra. Ao representar o mundo, o número 360 também simboliza Caim. Sua área de 
Lar-Igreja é o mundo Caim, o qual está na posição de irmão mais velho.  

Se vocês querem entrar o Reino do Céu, como irmãos mais jovens, vocês devem conquistar o irmão 
mais velho e restaurar a primogenitura. Do contrário, vocês não podem estar com os Verdadeiros 
Pais. Eu alcancei a vitória no nível mundial, e quero passá-la para vocês: Sua condição é vencer 
Caim, que representa o mundo, dentro de um curto período de 3 anos e meio. Enquanto filhos e 
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filhas dos Verdadeiros Pais, vocês podem agora ter o domínio substancial na base de nosso 
fundamento espiritual vitorioso.  

O Lar-Igreja está destinado a estabelecer a posição de pais, iniciando a partir da posição de servo 
dos servos e se elevando para a posição de servo, filho adotado e filho verdadeiro. Essa é a essência 
das atividades de lar-igreja. Em outras palavras, o Lar-Igreja é o único altar sobre o qual todas as 
condições históricas para que a restauração do direito da primogenitura possam ser consagradas. É 
tão incrível que neste tempo dentro da Igreja de Unificação, o fundamento que foi estabelecido, 
pode trazer o Reino do Céu aqui na terra. Estas novas trazem essa luz e esperança para este mundo 
de miséria!  

Por favor, sejam esperançosos e se arrependam pelo que não tenham cumprido no passado, com 
determinação renovada para fazer seu melhor, em suas atividades de lar-igreja. Vocês podem 
indenizar toda a história passada, lutando uma boa luta contra Satanás. Por 3 anos e meio, invistam 
seus mais sinceros esforços. Esposos, trabalhem para que as pessoas digam, "Por favor, traga sua 
esposa o mais breve possível. Prepararemos sua casa, sua mobília, e todas as coisas." Esposas, 
trabalhem para que as pessoas digam, "Por favor, traga seu esposo. Se vocês precisarem de qualquer 
coisa, seremos responsáveis por essas coisas." Quando vocês dois, esposo e esposa, têm áreas assim, 
elas se tornarão o território para seu clã. Centrando no casal abençoado, 720 famílias em suas áreas 
de lar-igreja formarão uma esfera tribal. Onde quer que vocês forem, as pessoas pedirão para 
ensiná-las sobre a forma celeste. Isso significa que um novo Israel, o Reino Celeste, estará 
começando. A partir dessa tribo, vocês crescerão para formar uma nova nação. 

 Messias tribal 

Após se tornar um messias tribal em seu lar-igreja, você pode voltar para sua terra natal e se tornar 
o messias tribal para seus familiares. Quando estas duas realidades, o Caim interno e o Caim 
externo, se tornam uma unidade em coração e em espírito, você se tornará o messias tribal e os 
verdadeiros pais para eles.  

A menos que estabeleça as condições de amar verdadeiramente seus filhos espirituais, você não 
pode amar seus próprios filhos físicos. Eu mesmo tive que abandonar minha família e ir para a 
Coréia do Norte a fim de estabelecer a condição de amar outras pessoas. Somente então eu pude 
retornar para minha família no Sul. Países devem ser superados, nos níveis individual, familiar, 
nacional e mundial. Por esta razão, o Messias vem representando o mundo inteiro e alcança a vitória 
em amplitude mundial.  

Os 33 anos da vida de Jesus na terra e a história da Igreja de Unificação foram condensados para 
vocês em 3 anos e meio. Esse é o seu período para a restauração através de indenização.  

Devemos agora revisar a dimensão nacional para resolver o ressentimento de Jesus. Por esta razão 
hoje a República da Coréia dá as boas vindas em meu retorno, mesmo se as igrejas estabelecidas se 
opõem a nós. De agora em diante na República da Coréia, haverá muitas pessoas que estarão 
dispostas a lutar pelo Reverendo Moon da Igreja de Unificação.  

Se nós, famílias abençoadas, nos tornamos completamente unidos e se a República da Coréia pode 
ser completamente unida com a vontade de Deus, então ela pode absorver a Coréia do Norte que é o 
país Caim. 
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Uma vez que tal nação é estabelecida centrando na tradição celeste de amor, todos em breve virão 
para a Coréia. Seguindo o terceiro curso de sete anos e após o período adicional de três anos até 
1984, não importa que tipo de ambições a Coréia do Norte possa ter, será impossível para ela atingi-
los.  

Um altar nacional será preparado, e toda a nação marchará em frente de mãos dadas com todas as 
nações e povos do mundo. Vocês devem fazer Lar-Igreja, pois assim poderão entrar no Reino do 
Céu e se tornar um messias tribal. Vocês têm o privilégio de indenizar aquilo que Jesus não pôde 
completar em nível tribal. Vocês têm a oportunidade de estabelecer o fundamento nacional e 
conectá-lo com o nível mundial. A idade de perseguição contra a Igreja de Unificação terminará em 
breve. Devemos trazer um fim a essa perseguição durante o terceiro curso de sete anos. Não importa 
quanto os americanos possam criticar, isto acabará.  

Portanto, eu espero que suas famílias se tornem o exemplo nesta nação da Coréia. Dentro da Igreja 
de Unificação, especialmente as 777 famílias abençoadas têm esta missão. Vocês devem se tornar 
bons exemplos. A maioria de vocês está com menos de 33 anos de idade, e estão com uma boa 
idade para fazer o trabalho de liderança. Não imitem as falhas de seus irmãos e irmãs mais velhos 
no passado. Eles desperdiçaram muito tempo em casa com seus filhos. Vocês podem fazer seu 
trabalho carregando seus filhos em suas costas. Vocês estão dispostos a fazer Lar-Igreja dessa 
maneira?  

Lar-Igreja e a nova árvore familiar  

Uma espaçonave pode ser capaz de viajar para a lua, mas não para o Reino do Céu. Lar-Igreja é a 
base a partir da qual você pode voar para o Reino do Céu.  

Lar-Igreja é uma idéia histórica. Se você vai para a África e inicia atividades de lar-igreja lá, isso 
significa que você transcendeu sua nação. O mundo inteiro pode se opor a mim, mas se um único 
país na África me receber, podemos começar o mundo novo a partir de lá. No futuro, inúmeros 
países no papel de João Batista aparecerão. Nesse momento verdadeiramente incrível, podemos 
marchar adiante de uma forma mais brilhante do que a luz do dia.  

Lar-Igreja é difícil? Aqui vocês podem trabalhar livremente e não temos problemas de idioma neste 
país. Vocês não têm desculpas para não alcançar vitória em sua área de lar-igreja.  

Se você pode entrar ou não no Reino do Céu, será determinado por sua dedicação em suas 
atividades. Para aqueles que procuram Deus e a religião, essa é a verdade, a tradição e o caminho. 
Aqueles que querem seguir este caminho podem fazê-lo, e aqueles que não querem seguir, não 
poderão fazê-lo. Se você se recusa, outras pessoas serão movidas. Aquelas pessoas entre as igrejas 
estabelecidas que agora se opõem à Igreja de Unificação, encontrarão seu caminho de sobrevivência 
espiritual através das pessoas que elas haviam perseguido. O tempo virá quando todas as pessoas 
neste mundo secular trabalharão juntas com os membros abençoados da Igreja de Unificação.  

Centrando nos Verdadeiros Pais e naqueles que obtiveram o direito de primogenitura através de sua 
vitória de Lar-Igreja, será estabelecida a linhagem familiar da Igreja de Unificação. Se você herda a 
primogenitura e dedica seu coração sincero na presença dos Verdadeiros Pais, será incluído nesta 
linhagem familiar.  

Quando a paz mundial é estabelecida e o amor prevalece, todas as pessoas do mundo se alegrarão e 
lembrarão de você. Assim, mesmo se você é uma pessoa com mais de 30 anos de idade, deve fazer 
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mais esforço do que os outros para estabelecer esta tradição vitoriosa na qual Deus possa habitar. 
Deus lembra de tudo, por isso nunca faça coisas medíocres ou de forma displicente. Até agora, 
todos vocês têm sido como refugiados ou ciganos. Agora é o tempo para estabelecer a tradição 
eterna através daquilo que você faz em sua vida, para plantar a ética e o amor celeste no mundo 
decaído. Essa é a responsabilidade de nosso trabalho de lar-igreja. Vocês devem herdar a 
primogenitura do irmão mais velho. Vocês devem herdar isto da forma correta, da maneira celeste. 
Eu espero que vocês sejam bem sucedidos para alcançar vitória pelo Lar-Igreja, pois assim vocês 
podem transmitir sua tradição celeste como irmãos mais velhos. 
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Capítulo 31 
Vamos nos Conhecer  
30 de setembro de 1979 -- Tarrytown, Nova York  

Conhecer a nós mesmos, é provavelmente uma das mais importantes coisas em nossas vidas. 
Quando você diz "nós" ou "eu", você tem certa identidade em mente. Por exemplo, há cerca de 240 
milhões de pessoas na América que diriam, "eu sou um americano." Entretanto, uma pessoa pode 
ser o americano mais inferior possível, ou um americano muito nobre, ou um intermediário. Como 
você pensa sobre si mesmo?  

Além de ser um cidadão americano, o que mais você é? Você é filho de seus pais. Neste país seus 
pais podem descender de muitas combinações de nacionalidades, e quando você investiga sua 
árvore familiar, pode haver muitas variações. Sua linhagem pode ser gloriosa ou humilde e seus 
antepassados podem ser honrados ou desonrados. A linhagem de seus pais pode até mesmo ter 
estado em conflito entre si em algum momento. Como membros do movimento de Unificação, 
podemos perguntar, "Quem nós somos?"  

De novo, há basicamente dois tipos. Uma pessoa pode ser parte da coluna dorsal do movimento, 
enquanto no caso de outra pessoa, pode não fazer muita diferença se ela está aqui ou não. Você 
pode vir a ter uma compreensão se você é ou não uma pessoa de importância aqui.  

É sempre verdade que cada pessoa tem o ponto de vista de que ela é o centro de toda situação, 
porque toda pessoa pensa que possui algum valor ou importância. Todos também têm alguma 
ambição ou aspiração, e não há limite para o que o homem possa desejar. Vocês sentem que são 
importantes? Vocês têm alguma aspiração na vida? Nesta consideração há diferenças entre raças, ou 
entre pessoas do passado, do presente e do futuro? Não, toda pessoa é da mesma forma. Você pode 
concluir que quer ser importante e ser reconhecido, e que você quer melhorar a si mesmo a cada dia. 
Esta é uma aspiração humana comum.   

Determinemos se somos pessoas boas ou pessoas más. Na categoria das pessoas boas há muitas 
classificações ou níveis diferentes. É importante saber quem determina se uma pessoa é boa ou má; 
vocês farão isso, ou será outra pessoa? Esse é o direito individual de uma pessoa, ou a opinião da 
maioria decidirá o bem e o mal? Bondade deve ser determinada a partir do ponto de vista público, e 
se uma pessoa é boa, será decidido por sua contribuição para o bem estar de todos. Alguém pode se 
orgulhar de sua boa aparência, mas se ele está perdendo um dedo, podemos dizer que sua aparência 
está perfeita? A partir do ponto de vista geral, uma parte que está perdida tem seu valor derivado do 
ponto de vista do todo, ou do ponto de vista da integridade ou da perfeição.  

Uma pessoa boa é aquela que o todo pode reconhecer como sendo boa. Suponha que eu pense que 
sou o melhor em minha família. Meus pais podem pensar que eu sou bom, mas se minha pequena 
irmã pensa que eu sou terrível, então alguma coisa está faltando. Quem determina se você é o 
melhor em sua família? É o consenso da opinião familiar que decide. Como você pode ser admirado 
por toda sua família? Quando você os serve altruisticamente e os faz importante para você, então 
eles o respeitarão.  

Qual é a fórmula básica para ser reconhecido pela opinião pública? Deve haver dois elementos- 
chave: sacrifício e serviço. Você espera se tornar uma pessoa boa, se apenas espera que os outros 
sirvam e se sacrifiquem por você? Não, você deve ser o centro de sacrifício e serviço. Alguém entre 
vocês protestará sobre isto?  
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Esta é uma importante congregação, porque ela é uma miniatura do mundo, com todas as 
nacionalidades e raças representadas aqui. Se este grupo representativo pode concordar que este é o 
princípio para se determinar quem são os homens e mulheres bons, então este deve ser o princípio 
que funcionará para o mundo inteiro. Uma categoria de pessoas concordará que o serviço e o 
sacrifício são bons e tentarão fazê-los; outras pessoas ponderarão sobre o assunto, enquanto ainda 
outras pessoas concordarão que esta sempre tem sido sua forma de vida. A qual grupo vocês 
pertencem?  

Se vocês sentem que têm praticado esta forma de vida, estariam em uma posição de serem 
reconhecidos como pessoas de bondade pelo mundo inteiro? Vocês praticam o serviço e sacrifício 
esperando o serviço dos 240 milhões de americanos, ou estão pensando que vocês devem servir os 
240 milhões de americanos? Obviamente, vocês devem fazê-lo. Agora que concordamos na 
definição de uma pessoa boa, vocês gostariam de se tornar a melhor pessoa dentro do escopo 
limitado da América, ou no nível mundial? Se a América tem um homem preconceituoso, este pode 
ser descrito como um homem bom? Se ele não gosta de pessoas negras, então apenas os negros 
pensariam que ele era culpado de preconceito, ou as pessoas de sua própria raça também criticariam 
sua atitude? Este é um julgamento racial ou um julgamento universal?  

O princípio universal é um juiz  

Devemos reconhecer que há um princípio universal envolvido, a despeito de qual raça você seja. 
Vocês podem ver que o universo tem certas leis fundamentais, e qualquer um que as viole, será 
julgado por elas, independente de sua raça ou estatura. Qual é o espírito dessa constituição do 
universo? É auxiliar a preservar e exaltar os homens e mulheres que tentam viver pelos outros. 
Também tentaria eliminar as pessoas que levam vantagem dos outros e buscam somente beneficiar 
a elas mesmas. Este é o motivo pelo qual podemos dizer que pessoas boas são aquelas que existem 
pelo benefício dos outros, e boas ações são aquelas que beneficiam os outros.  

Se uma pessoa é levada a julgamento e condenada por violar a lei constitucional, ela se sentiria bem? 
Freqüentemente um réu condenado reage fortemente ao acórdão do tribunal, exigindo saber o que 
está errado com ele, quando há muito mais erros na sociedade. Normalmente um tribunal não 
reverterá sua decisão apenas porque o réu objeta. Se até mesmo o tribunal humano não fará isso, o 
tribunal universal seria susceptível a reverter suas decisões?  

Há sempre espaço para misericórdia em um sistema de leis justas, mas a fim de estar intitulado para 
recebê-la, uma pessoa deve demonstrar seu sincero arrependimento. Arrependimento é a palavra-
chave. Este é o motivo pelo qual Jesus pronunciou, "Arrependei-vos, pois o Reino do Céu está 
próximo." Pelo que deveríamos nos arrepender? Muito simples, devemos nos arrepender por todas 
aquelas ações que violaram a regra que diz que devemos viver em sacrifício e serviço pelos outros. 
Este era o primeiro ensinamento de Jesus.  

A essência do Cristianismo é buscar o arrependimento pelo pecado de ganância e egoísmo. Pecado 
pode ser definido como a violação da lei universal de serviço aos outros. Roubar um vestido de uma 
grande loja de departamento é errado. Esse vestido tem o valor que vem da pessoa que o preparou. 
Se ele é roubado, seu valor público é anulado pelo ladrão. Isso é o pecado. Outra pessoa pode 
compreender que ela fala mentiras o tempo todo, mas sua consciência pode não repreendê-la. A 
motivação para mentir sempre envolve levar vantagens sobre os outros; do contrário, não haveria 
nenhuma razão para mentir.  
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Tudo está abrangido por este princípio universal e toda ação pode ser julgada em conformidade com 
ele. Imaginem uma pessoa que vê uma mulher feia na rua e bate nela, pensando que ele não pode 
vê-la e que está também prestando um serviço aos outros americanos, que não gostariam de vê-la. 
Se essa é sua motivação, então sua ação é um pecado? Esse indivíduo pode tentar justificar sua ação, 
mas não para a lei universal. A lei universal decretaria que não importa quão feia essa mulher possa 
ser, ela é tão valiosa quanto qualquer um, porque ela foi feita pelo Criador. Portanto, ninguém tem o 
direito de bater nela.  

Tudo sobre este princípio está sintetizado em duas palavras-chave: sacrifício e serviço. Em nosso 
tribunal humano atual, há algum juiz que defenderia com convicção uma pessoa que não viveu sua 
vida em serviço e sacrifício pelos outros? Que leis julgam ações de serviço sacrifical? Tais ações 
não são regidas pela lei da nação, mas são consideradas pelo reconhecimento público. Se uma 
pessoa presta serviço sacrifical por sua nação, então seu país a honrará com uma medalha e 
aclamação nacional. 

Talvez alguém se queixará que esta lei universal sobre serviço não se encaixe a ela, e quer saber por 
que ele não pode receber uma citação e ainda desfrutar sua vida de auto-serviço. A sociedade que 
homenageasse tais pessoas egoístas e gananciosas duraria por muito tempo? Se essa forma de vida 
prevalecesse, então nenhuma unidade e harmonia seriam possíveis. Se o criador se esforçou 
altruisticamente como a lei universal, essa lei se aplicaria não apenas para todos os seres humanos, 
mas também para todo o mundo material. Então cada minúscula célula poderia reivindicar que tudo 
no universo existe somente para ela e que nenhuma outra célula tem qualquer direito. Esse tipo de 
atitude não traz nada mais do que divisão e destruição.  

Entretanto, a lei universal não funciona assim. Ninguém pode negar que as células do olho são 
importantes, mas essas células existem para o benefício do corpo inteiro. O propósito do todo 
precede a existência do olho, por isso, o olho deve obedecer à lei universal do corpo inteiro. Esse 
olho deve obedecer simplesmente porque o universo exalta este ponto de vista, e essa é a forma de 
vida que florescerá.  

Vocês tomam café da manhã todo dia, não é? De onde vêm os animais e plantas que compõem suas 
refeições? A fim de ter alimento, você deve impiedosamente cortar as diferentes plantas, então 
mastigá-las com seus dentes e engoli-las. Entretanto, os vegetais em sua tigela de salada não irão 
protestar, porque eles conhecem a lei universal e entendem que estão ali para servir um propósito 
maior. Com essa atitude, eles podem ser gratos a você por comê-los, para que você possa servir o 
propósito público.  

Há uma harmonia de propósito neste ponto. A comida em seu prato tem certa apreciação pelo que 
você vive e para que finalidade seu corpo está disposto a servir. Essa é a única forma que pode 
haver harmonia entre você e sua comida. Do contrário, sua comida odiaria você por comê-la, e se 
ressentiria ao ouvir sua risada. O ponto chave é que sua comida aceite você somente porque ela sabe 
que você está vivendo pelo propósito público. A comida se ressentirá da risada de uma pessoa 
gananciosa que quer comê-la.  

Definindo bem e mal  

Se você não está vivendo por um propósito público, então às vezes sua comida organizará uma 
manifestação contra você em seu estômago. Então, você fica doente, ou até mesmo morre em 
alguns casos. Sob a lei universal, bondade deve florescer e maldade deve declinar. Agora vocês 
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conhecem precisamente que a direção da bondade inclui serviço e sacrifício, mas até agora essa 
definição esteve nebulosa na história, faltando um ponto focal.  

Examinemos se essa definição está correta ou errada. Tudo neste mundo existe em uma das duas 
classificações, e até mesmo as lágrimas gotejando de seus olhos podem ser boas ou más.  Seus 
ouvidos e olhos podem servir de duas maneiras. Se seus olhos querem olhar o mundo para encontrar 
uma pessoa em necessidade, para que você possa ir e servi-la, então seus olhos estão servindo uma 
boa função. Por outro lado, se seus olhos estão tentando usar a fraqueza de alguém para que você 
possa explorá-la, seus olhos estão servindo uma má função.  

Há todos os tipos de música na América, mas para quem elas são tocadas? Músicas de discoteca e 
rock em si mesmas não são boas ou más, mas o propósito que elas servem se torna a consideração 
principal. Se elas servem o propósito público, então elas são boas. Se música e dança são utilizadas 
apenas para o prazer físico pessoal ou para obter dinheiro dos outros, então elas estão servindo um 
propósito mal. É provável que a música de discoteca seja tocada para um propósito público e não 
egoísta atualmente? Essa é a razão de que eu não apóio a ida para discotecas. Se dançar e ouvir essa 
música ajudará a ressuscitar pessoas da escuridão para a luz, então siga em frente, todos os 365 dias 
do ano. Vocês têm essa confiança? Seria correto pensar que esta é apenas minha idéia, e que uma 
vez que eu desapareça, isso não se aplicará mais porque não é universal?  

Há dois grandes exemplos de como esta lei universal é imutável desde o passado, no presente e no 
futuro. Jesus Cristo viveu a mais miserável vida na terra, mas na cruz ele pôde perdoar seus 
próprios inimigos. Quando ele morreu, ele parecia uma pessoa derrotada, no sentido secular. Mas 
sua ideologia conquistou praticamente o mundo nos últimos 2.000 anos, e a história é contada a 
partir do ano de seu nascimento. Por outro lado, os Hitlers e Napoleões que pensavam que poderiam 
conquistar o mundo com poder militar, pareceram bem sucedidos temporariamente, mas suas 
realizações permaneceram? Não, porque eles também estão sob o domínio da constituição universal, 
e suas atividades foram inaceitáveis.  

Os santos na história são aqueles que viveram por este princípio e praticaram completamente esta 
forma de vida de bondade. Santos são aqueles que pertencem a Deus e ao mesmo tempo à 
humanidade – pessoas que vivem em nível universal. As pessoas ficam orgulhosas de qualquer 
conexão que possam ter com um santo, se elas são parentes ou vêm da mesma nação, e assim por 
diante. Porque elas querem ter orgulho? Porque os santos exemplificam o princípio mais básico do 
universo.  

O tópico de hoje é "Vamos Nos Conhecer." Que tipo de pessoas vocês são? Agora vocês têm 
algumas diretrizes para avaliar suas próprias ações. Talvez você tenha uma parte de seu corpo, uma 
mão por exemplo, que quer que outras pessoas trabalhem para você. Talvez seu corpo em conjunto 
não quer trabalhar para os outros, mas quer que o resto do mundo trabalhe por ele. Normalmente 
você tem uma atitude rebelde se alguém lhe dá um comando, mas no mundo celeste você pensará 
que estará ligado ao universo através dessa pessoa.  

A esse respeito, vocês gostam de mim? [Sim!] Por quê? Porque vocês sabem que eu sou um 
mediador através do qual você pode saltar adiante para o maior bem-estar. Que tipo de homem eu 
sou? Algumas pessoas me descrevem nos piores termos, dizendo que as más pessoas como Hitler e 
Stalin pagavam seu povo para trabalhar, mas o Reverendo Moon é pior, porque ele não paga 
ninguém e ainda faz as pessoas trabalharem mais duro. Elas dizem que eu sou ainda pior porque, ao 
invés de dar dinheiro para vocês, eu os envio para arrecadar dinheiro! Se eu sou tão mal como elas 
dizem, porque vocês não vão embora? Eu sou mal ou não?  
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O propósito de empurrar  

Eu posso aceitar a responsabilidade de empurrá-los mais firme do que qualquer outro líder na 
história, mas o assunto se apóia sobre qual é meu propósito. Meu objetivo é fazê-los trabalhar por 
algo maior do que vocês mesmos, e até mesmo maior do que sua nação, ou seja, pelo mundo e por 
Deus. Minha motivação é totalmente altruísta. Enquanto vocês trabalham duro para arrecadar 
fundos, eu estou trabalhando ainda mais do que vocês para arrecadar fundos; então, quando estes 
fundos são juntados, eles são gastos para o propósito público. Cada uma das minhas ações está 
dentro do princípio de viver em sacrifício e serviço pelos outros.  

Não sou só eu que o faço, mas estou empurrando outros a viverem também para o propósito público. 
Isso me faz um homem mal ou um homem bom?  

Às vezes, os pais parecem muito cruéis quando empurram seus filhos para estudar, mas o motivo 
não é em benefício deles mesmos, mas para fortalecer seus filhos. Estes pais querem que seus filhos 
sejam líderes do futuro e criem um bom impacto no mundo. Esses pais são bons ou maus? Outro 
tipo de pais deixa seu filho fazer o que ele quer. Pensar assim pode soar maravilhoso para o filho, 
mas é melhor para os pais ser firme e empurrar seu filho a fim de moldar seu caráter de uma forma 
centrada em Deus. A indulgência que parece maravilhosa na superfície, realmente reflete o fato de 
que os pais não cuidam do propósito público.  

Professores também podem ser classificados de duas formas. Estudantes, de um modo geral, não 
gostam de estudar e querem que os professores apenas os deixem em paz. Há dois tipos de esposa 
também. Um tipo importuna seu esposo perguntando sobre onde ele esteve e quanto dinheiro ele 
gastou e porque ele não passa mais tempo com seus filhos. O outro tipo decide que ela se divertirá 
por si mesma enquanto seu próprio esposo está fora. Neste caso, a esposa importunadora está 
servindo o propósito público.  

Alguns esposos são rígidos com suas esposas sobre não sair sem obter primeiramente permissão, e 
sobre cuidar dos filhos e da casa. Outro tipo é brando e sente que cada um deles deveria fazer como 
lhes agrada. O primeiro tipo de esposo deveria ser criticado neste caso?  

Qual pessoa tem mais probabilidade de estar no lado do bem, a pessoa que tem dez supervisores ou 
a pessoa que não tem nenhum? Supervisão pode parecer um fardo, mas sua disciplina e necessidade 
podem empurrá-lo a realizar mais. Minha política é que os membros do movimento de Unificação 
não podem fazer apenas uma coisa por vez. Às vezes, eu dou muitas instruções de uma vez e os 
membros americanos ficam imobilizados e não sabem para onde se mover. Mas mesmo os menores 
membros orientais correrão como formigas, pulando de missão em missão, para obter algum 
resultado.  

Vocês sabem agora como avaliar o bem e o mal. Que tipo de pessoa é Deus? Deus é o mestre e o 
centro da lei pública do universo. Uma coisa pode ser dita: Deus existe unicamente para o benefício 
dos outros. Ele é a supremacia da pessoa pública no universo. Deus é o criador e o originador dos 
dois princípios básicos de serviço e sacrifício. Vamos chamar estas características distintas de 
sangue tipo A. Se os seus pais têm sangue tipo A, muito provavelmente você também terá. Da 
mesma forma, se fomos criados por Deus, então Seus princípios também devem se tornar os nossos 
princípios.  

Sendo que Deus está proclamando essa forma de vida, todas as coisas deveriam estar também sob 
essa forma de vida. Essa é a forma como Deus projetou o universo, e qualquer coisa que esteja 
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contra esse princípio receberá dor. Quando estabelecemos dar e receber com Deus vivendo dessa 
maneira, isto traz harmonia e energia para a vida. Quem quer que esteja ligado a esse tipo de dar e 
receber, deve desfrutar vida eterna, porque não há fim para isto. Porque devemos viver a vida de 
sacrifício e serviço? Definitivamente, isto é a fim de termos dar e receber com Deus e nos ligarmos 
em Sua energia.  

Porque devemos nos tornar uma unidade com Deus? Fazendo isso, você desfrutará vida eterna. 
Deus é a fonte de poder; Ele é o mais elevado, por isso, para se unir com Ele, você deve se tornar o 
mais elevado também. Deus é absoluto. Ao se unir com Ele, você também se torna absoluto, e nessa 
unidade você será protegido, porque não haverá ninguém que terá o poder para prejudicá-lo. Em 
unidade com Deus, o poder e energia Dele se tornam seu poder e energia, e você se torna um filho à 
Sua imagem. Há todos os tipos de amor, mas nenhum melhor do que o amor de Deus, o qual brilha 
como o sol. Você se torna então o recipiente desse amor.  

O sol irradia calor e luz, e quando você é parte do sol do amor de Deus, também se torna um 
elemento fonte de vida que pode trazer harmonia e vida onde quer que for. Tal pessoa sempre traz 
vida e energia, e derrete as coisas profanas. Muitos de vocês vieram primeiramente para a Igreja de 
Unificação para desacreditar a doutrina. Vocês eram como um grosso pedaço de gelo, mas quando 
ouviram o Princípio, começaram a se derreter em água. Isso é verdade ou não? Se isto é verdadeiro, 
então este é um evento histórico.  

Conduzindo o caminho  

Que técnica eu utilizo para inspirá-los desta forma? Eu sou um hipnotizador ou mágico? Não há 
mágica aqui, somente a lei universal em funcionamento. Tudo o que tenho que fazer, é ensinar esta 
lei. Às vezes eu pareço muito cruel, quando peço para vocês saírem e trabalharem pela causa 
universal, mas isto é pelo benefício do bem ou do mal? A bondade é tão grande que é do tamanho 
de Deus.  

Eu mesmo não tenho qualquer ativo, exceto esta lei universal. Além disso, eu aspiro trabalhar mais 
duro e sofrer mais do que qualquer outro por esta causa. Deus sabe muito bem sob qual princípio eu 
estou vivendo. Se Satanás reclama que eu tenho recebido permissão para obter sucesso e 
prosperidade, e quer verificar o que tenho feito para merecer isto, Deus hesitaria em deixar Satanás 
me testar? É porque Satanás está tentando me deter, que eu tenho encarado incrível perseguição e 
tortura nos campos de prisão comunistas. Mas eu mudei, mesmo quando tive que passar por tudo 
isso?  

É verdade que o mundo inteiro tem me perseguido? A América me deu as boas vindas com um 
tratamento estendendo um tapete vermelho? Muitos chefes de estado querem me recepcionar em 
seus países? Cristãos e Judeus estão destinados a serem nossos amigos, mas eles o são? Os 
comunistas me chamam de amigo? Eu penso que em toda a história nunca houve um indivíduo que 
foi perseguido pelo mundo inteiro, ou que tenha sofrido mais oposição do que eu. Eu fui 
estraçalhado em muitos pedaços por causa desta oposição, ou estou ficando mais forte do que antes? 
Até mesmo as pessoas de fora do movimento de Unificação devem chegar à conclusão de que eu 
não sou mediano ou medíocre. Ou eu sou realmente mal ou realmente bom.  

Eu sou oriental, mas até mesmo as pessoas brancas estão dizendo que eu sou bom. É um enigma 
para o mundo e eles não podem decifrá-lo. Vocês realmente acreditam que eu sou bom? Esse é o 
motivo pelo qual as pessoas pensam que eu lavei os seus cérebros – é demasiadamente incrível para 
elas acreditarem. É isso o que eu fiz? Tudo o que vocês devem ter feito é estarem ligados ao 
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princípio universal, mas até mesmo vocês não compreendem quanto mudaram. Vocês apenas 
continuam a ser como as pessoas no mundo secular, mas enquanto seguiram esta forma de vida, 
vocês cobriram um grande distância e mudaram muitas coisas.  

Nestes dias cada fé tem seu orgulho. O Papa está visitando muitas nações, e milhões de pessoas se 
reúnem para vê-lo. Elas estão gritando pela Igreja Católica, ou para a salvação do mundo? Se esse 
som é para o benefício da Igreja Católica, ele não é suficientemente bom. Mas se essa reunião é 
pretendida para auxiliar Deus e o homem a salvar a humanidade, então ela é boa. Se eles se reúnem 
para fortalecer sua resolução em se sacrificar mais para o bem público, então tais reuniões são boas.  

O movimento de Unificação é um bom grupo de pessoas? O que há de bom sobre nós? Não nos 
reunimos pelo benefício do movimento de Unificação, mas pela liberação de Deus e da humanidade. 
O que fazemos, é pelo bem supremo. Se somente nos reunimos para receber a bênção e o privilégio 
de Deus, então não somos pessoas boas. Nos reunimos para nos doar pela liberação da humanidade 
e de Deus, por isso somos um movimento centrado em Deus. Nesse caso, o líder que fundou este 
movimento também deve ser bom. Quanto mais ardentemente perseguimos o objetivo, mais sucesso 
e prosperidade estão destinados a vir. Minha filosofia e ideal, é viver para a liberação de Deus, e em 
complemento, para a humanidade e o mundo espiritual. Ninguém jamais falou sobre esse objetivo 
antes.  

Estas são palavras vazias, ou estou realmente fazendo isto? Não há noite ou dia para mim, porque 
estou sempre trabalhando por esse objetivo. Vocês tiveram sorte ou foram desafortunados ao me 
conhecer? Realmente, eu estou resoluto e desejoso por Deus e ansioso em fazer Sua vontade, mas 
estou aplicando todas essas características para fazer de cada um de vocês, líderes centrados em 
Deus. Isso significa que eu os empurrarei para o trabalho duro e a dificuldade com uma vontade de 
aço, para fazê-los vencedores, e não serem derrotados. Mesmo se alguém ameace arrancar fora seus 
olhos para você renunciar a este movimento, você pode replicar, "Mesmo se você arrancar meus 
olhos, eu não mudarei. Eles estão sendo sacrificados para o benefício do bem." Após você sentir 
dessa forma, então pode dizer “ai”. Então Deus receberá essa dor também. Quando você é 
ridicularizado e maltratado, você naturalmente sente dor.  

Mas se você está servindo ao objetivo absoluto da liberação de Deus, então tudo que você carrega 
deve ser sustentado por Deus também. Sua própria morte será sentida por Deus e Ele reconhecerá 
que você morreu por Ele e pela humanidade. Então Deus e a humanidade se inclinarão para você, 
porque você fez seu sacrifício no mais divino altar.  

Responsabilidade em benefício de Deus  

Aqueles que estão aqui pela primeira vez, levantem suas mãos. Vocês acham que eu estou falando a 
verdade ou não? Vocês vieram apenas para assistir, ou querem ser parte disso? Este princípio 
universal deve ser ensinado para a juventude americana que está na escuridão e na confusão atual. 
A luz que trazemos é necessária para a América? Noite ou dia, a resposta ainda será “sim”. Se eu 
não cumpro esta tarefa, Deus deve encontrar alguém disposto. Este é o único curso deixado para a 
América e alguém deve fazê-lo. Do contrário, não há esperança.  

A pessoa que tenta realizar a vontade de Deus todos os dias não será glorificada pelo Congresso, 
mas ao invés, será perseguida e ridicularizada pelas pessoas. Sua tarefa deve ser cumprida nessa 
posição. Sacrifício e serviço deve ser o credo de nossa vida. Uma linda mulher estaria disposta a 
desistir de sua atratividade pela lei de Deus? Imaginem o mais simpático homem branco e a mais 
feia mulher negra sendo abençoados em casamento, se entregando para Deus no altar. Essa é a coisa 
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mais dramática que você pode imaginar. Eles provavelmente serão o casal mais atrativo e feliz sob 
o sol. Eles abrirão a porta do céu histórico e Deus será liberado por seu casamento. Deus é 
verdadeiramente vida e amor, e Ele está procurando por este tipo de casamento dramático.  

Quando eu olho para seus olhos, sinto certa vibração, contudo, esta não é 100 por cento pura. Se o 
homem mais simpático tem confiança que ele pode aceitar a pior esposa possível e ainda ser o 
homem mais feliz, então os dois extremos podem ser unidos e ser felizes, e todas as coisas entre 
eles serão superadas, e todas as pessoas abrangidas por esses extremos podem se tornar casais 
felizes. Quando um casal representando dois extremos alcança o céu, eles desfrutarão liberdade 
total para seguir para qualquer lugar e encontrar qualquer pessoa que queiram.  

Esse é o espírito do movimento de Unificação, o espírito da nação fundadora do Reino do Céu na 
terra. Antes de o mundo inteiro vir contra vocês, eu treinarei vocês para buscarem uma forma de 
vida muito rigorosa. Vocês aceitarão isto? Não somente isso, mas Deus será ainda mais duro com 
vocês do que eu sou. Porque vocês podem aceitar isso? É porque vocês sabem que ao passar pelo 
pior teste, podem herdar o mais profundo amor de Deus. Para receber esse único amor, você sente 
que pode suportar qualquer fardo.  

As pessoas desta convicção parecerão sombrias e infelizes, ou elas serão as mais exuberantes e 
brilhantes? Porque devemos assumir esta tarefa e atravessar este portão estreito que estou 
descrevendo? Deus criou todas as coisas e as fez com Suas características duais. Não apenas elas 
estão conectadas com Ele verticalmente, mas também estão conectadas umas com as outras 
horizontalmente. Deus é invisível e o mundo criado é substancial. O mundo substancial é horizontal 
enquanto Deus é vertical. As essencialidades duais invisíveis de Deus foram manifestadas na forma 
visível, por isso, tudo é feito à imagem de Deus. Onde vocês entram nisso?  

Cada homem é um microcosmo do universo. Seu corpo é feito de todos os elementos do mundo. A 
natureza forneceu todos os ingredientes que compõem seu corpo, o que significa que o universo fez 
você através de doar a si mesmo. Se a natureza exigisse que você devolvesse tudo o que ela lhe 
emprestou, haveria qualquer coisa que ficaria com você? Você pode sentir que o universo lhe deu 
nascimento e o fez, por isso a natureza está na posição de seus primeiros pais. Você aprecia ser um 
microcosmo do universo? Todos os formatos e fórmulas universais podem ser encontrados em você. 
Você poderia dizer com precisão que é um pequeno universo andante, que pode ser mover, 
considerando que o universo cósmico é estacionário. Porque você pode se mover e agir, pode 
governar o universo. O universo gostaria que você exercitasse domínio sobre ele, por isso sua 
primeira tarefa seria amar a natureza. Então, onde quer que você esteja, pode amar a criação e 
apreciá-la.  

Uma vez que você sente tal desejo de amar a grama, as árvores, e as flores, os pássaros e a água que 
corre, como você pode não amar seu amigo humano? Quando você repousa na praia, pode sentir 
como se estivesse repousando no colo de seus pais, ou quando se recosta em uma árvore, pode 
sentir como se estivesse recostando em seu próprio irmão. A natureza protestaria, ou sentiria que 
você verdadeiramente a ama e a conhece? Todas as coisas existem para você, assim, você pode 
apreciá-las por essa razão. Como um homem, você é único filho gerado do universo, e como uma 
mulher, você é a única filha gerada do universo. Então, quanto amor seria possível entre os dois?  

Você já teve uma conversa com o sol, dizendo que você o ama, e cantou uma canção de amor para 
ele? Muitas das pessoas que pensam sobre si mesmas como poetas, jamais apreciaram a 
profundidade desta verdade, e sua poesia é superficial e sem essência. Eu estou dizendo a verdade, 
ou somente parece verdade?  
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Pais, e outros membros da família  

Seus pais em segundo lugar, é seu próprio pai e sua própria mãe. Eles representam o universo e 
labutaram para gerar sua vida. Homens e mulheres podem sentir que são o centro do universo 
porque seus pais, os representantes do universo, geraram sua vida nesta terra. Seus pais não 
representam apenas pai e mãe, mas toda a humanidade – professores, vizinhos, e familiares. Quando 
você serve seus pais, está realmente servindo a humanidade, não apenas duas pessoas em particular. 
Fazendo isso, você será amado por toda a humanidade. Esta é a base histórica a partir da qual 
podemos dizer que nossa virtude como filhos e filhas é servir nossos pais com piedade filial. Sua 
família e vizinhos representam um microcosmo da humanidade; suas irmãs representam todas as 
mulheres e seus irmãos representam todos os homens. Portanto, sua família é um microcosmo da 
humanidade.  

As pessoas verdadeiras são aquelas que olham para todas as pessoas como uma única família 
humana. Se você é um verdadeiro homem ou mulher, quando vê um cidadão sênior, você olha para 
ele como seu próprio pai ou avô. Os outros homens e mulheres jovens são seus próprios irmãos e 
irmãs. Se você é um homem verdadeiro, então não ama apenas sua própria família, mas também 
toda a humanidade. É contrário ao Princípio, cuidar somente de sua família, e não do resto do 
mundo. Se acontece de você ser branco, então a mais excitante aventura é encontrar sua família 
negra, e encontrar cidadãos seniores e homens e mulheres jovens, a quem você ame tanto quanto 
seus próprios avós e irmãos e irmãs.  

Se você vê alguém em grande necessidade, então deseja preencher a necessidade dessa pessoa, não 
apenas porque ela é seu colega, mas porque é seu irmão ou irmã. Aqui na América, quando os pais 
se tornam velhos e não podem cuidar de si mesmos, eles costumam ir para a casa de seus filhos ou 
para a casa de idosos? Uma avó estaria mais feliz ao viver com seus netos, ou ser visitada por eles 
em uma casa de idosos?  

Vocês estão dispostos a aceitar suas avós em suas casas? Vocês fariam isso de verdade, ou estão 
apenas dizendo sim porque estão aqui? Como uma nova esposa, você gostaria de ir viver com a 
família de seu esposo com muitos parentes, ou viver sozinha com ele? Se você quer viver de acordo 
com a lei pública do universo, então você deseja ir viver com a família dele.  

Você tem seus próprios pais físicos, mas definitivamente você tem um pai mais importante que 
criou você -- Deus. Seus pais foram os instrumentos que Deus utilizou para criar você. A jornada 
em busca dos Verdadeiros Pais começa amando a natureza, que são os primeiros pais, então 
amando seus pais físicos, e então o pai derradeiro, Deus, que é nosso criador. Deus é o destino 
derradeiro, nosso Pai eterno. O momento da morte, o qual agora todos tememos, é realmente o 
momento de realização. Se você vive sua vida da forma correta aqui na terra, então sua vida o 
conduz definitivamente para o único Pai comum. Então o momento da morte realmente libera você 
para viver com esse Pai pela eternidade. Ele é os Verdadeiros Pais para todos nós, que tem amor 
verdadeiro infindável. Vida com Ele é o que chamamos de Reino do Céu no céu.  

A atmosfera principal desse mundo é o amor supremo. Esse amor não é egoísta, mas está baseado 
em sacrifício e serviço. Porque ele está baseado nessa lei universal, esse amor supremo floresce. O 
Reino do Céu no mundo espiritual é nosso destino definitivo, e nossa vida física aqui na terra é 
apenas um treinamento. Não importa quanto você viva, tudo isto nutre você para entrar na vida 
eterna no céu. Quando eu descobri a verdade central do universo, foi isto o que eu encontrei. A vida 
terrena é meramente a preparação para a vida eterna, e é aqui que podemos ser aprovados ou 
falharmos. Com essa compreensão, eu então orei para conhecer o princípio básico do universo, e a 
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resposta veio – o relacionamento pai e filho é a espinha dorsal do universo. Esse é o relacionamento 
que você tem com a criação, com seus pais, e com Deus. O tema central desse relacionamento é 
amor.  

Enquanto estamos aqui na terra, estamos participando do mais importante seminário de todos, 
aprendendo este princípio para que possamos definitivamente alcançar nosso destino no céu e 
desfrutar nosso relacionamento de pai e filho com Deus pela eternidade. Este é o motivo pelo qual o 
movimento de Unificação existe e o motivo de eu estar conduzindo vocês. A vida em um time de 
restauração material é treinamento para fazer um relacionamento com Deus pela eternidade. 
Qualquer dinheiro que você obtenha vem da natureza, e o avaliamos desta forma. Você pode dizer 
ao dinheiro que após ele ter esperado para ser utilizado para um propósito de Deus, finalmente ele 
veio ao lugar certo, porque será conectado aos Verdadeiros Pais e a Deus.  

Onde quer que você vá no mundo espiritual, se deparará com certas dificuldades e perseguição, 
através das quais você obtém maior valor para seu trabalho. Se tudo viesse facilmente, então teria 
pouco valor. Seu desejo é aplicar qualquer dinheiro que tenha, sendo muito ou pouco, para causas 
celestes, para que este tenha verdadeiro valor. Todas as coisas têm ardentemente esperado por este 
relacionamento, e você é o mediador que fará isso acontecer. Não importa quão velho, distinto e 
socialmente realizado você seja, ainda necessitará fazer esta ligação com a natureza e restaurar 
material para o benefício de Deus.  

Outra importante parte de nossa missão é a restauração das pessoas. Quando você olha para as 
outras pessoas, pode pensar que elas estiveram esperando por um longo tempo para serem 
restauradas para Deus. Agora você pode ir até eles, porque conhece a forma e o propósito da vida. 
Você pode ser o mediador para trazê-los para Deus. Alcançando as pessoas, você está realmente 
servindo seus pais também, e tendo você como o filho deles, eles devem ser glorificados e salvos. 
Encontrando os filhos e filhas perdidos da América, você está servindo seus próprios pais e em 
adição está amando eles, e juntos, vocês podem vir aos Verdadeiros Pais.  

Quando você vive realmente esta vida nobre, não há nenhum pai ou mãe que não dará as boas 
vindas para você. À medida que você pratique amar as pessoas do mundo, certamente poderá amar 
seus próprios pais, irmãos e irmãs nesse mesmo nível. Você pode amá-los como representantes dos 
Verdadeiros Pais e como alguém que foi comissionado por Deus. Eles têm esse valor. Nenhuma 
família rejeitaria tal filho, mas ao invés, se inclinaria diante dele.  

Há mais um curso de treinamento – o treinamento do mundo espiritual. Você deve saber como lidar 
e servir o mundo espiritual e o liberar. Você deve estar na posição de amar o mundo espiritual, e 
ninguém pode fazer você compreender isto, exceto o Messias. Esse é o treinamento mais importante 
que resta antes que você possa amar Deus.  

O Messias vem como diretor de treinamento, estabelecendo o exemplo de como amar as pessoas, o 
mundo, e o mundo espiritual. Então você pode superar o último teste. Antes da vinda do Messias, o 
mundo espiritual estava dividido, sem nenhuma harmonia ou cooperação em qualquer lugar em 
meio a toda essa complexidade. Quando o Messias vem, ele criará unidade, e as barreiras cairão. É 
uma de suas atribuições que ele deve cumprir isto enquanto está na terra. Ele é o único homem na 
terra que tem o poder para controlar o mundo espiritual.  

Os Verdadeiros Pais são aqueles que representam não apenas este mundo físico, mas também o 
mundo espiritual e Deus, sob os quais você pratica o amor. Se você vai para o mundo espiritual sem 
conhecer o Messias, poderá levar vários milhões de anos para aprender a amar as pessoas lá. Mas 
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quando você aceita o Messias enquanto está na terra, poderá realizar muitos milhões de anos de 
trabalho em um curto tempo. Obedecendo aos Verdadeiros Pais aqui na terra, você está intitulado a 
receber reconhecimento por amar todo o mundo espiritual e obedecer suas regras. Os Verdadeiros 
Pais representam não somente este mundo físico, mas também o mundo espiritual e Deus, e 
obedecendo os representantes de Deus, você demonstra sua obediência a Deus. Amando eles, você 
pode atravessar todos os níveis. Agora vocês sabem por que é necessária a unidade com os 
Verdadeiros Pais. Eles representam o coração de Deus, para que ao amá-los, você possa amar Deus 
e o mundo espiritual. Esse é o ápice de amar todos os pais – a natureza, seus pais físicos, e Deus.  

Até que os Verdadeiros Pais fossem instituídos, todo amor estava dividido e não havia harmonia. 
Agora, amando os Verdadeiros Pais, você está em uma posição de amar todos eles. Se você falha 
nos outros níveis, mas no final você aceita os Verdadeiros Pais, terá demonstrado sua lealdade e 
amor para indenizar todo o passado. Tudo culmina nessa suprema realização. Se você recebe um 
papel assinado pelo Presidente dos Estados Unidos, ele tem poder em qualquer lugar do país. Da 
mesma forma, se você ultrapassa o nível final de amar os Verdadeiros Pais, passará também todos 
os outros níveis. Esse é o motivo pelo qual é uma necessidade absoluta ter os Verdadeiros Pais.  

Ao restaurar material, você herda a riqueza material do universo. Ao testemunhar para as pessoas 
do mundo, você herda a condição de amar seus próprios pais físicos. Quando você ama os 
Verdadeiros Pais, está herdando o mundo de Deus e Seu amor. Podemos concluir que praticando o 
amor aos Verdadeiros Pais, os representantes de Deus na terra, você pode praticar amar todas as 
coisas que precisa amar na terra. Aqui você pode obter todas as qualificações necessárias para estar 
intitulado ao Reino do Céu no céu. Vocês têm esse centro de treinamento aqui na Igreja de 
Unificação.  

As pessoas do mundo apenas zombam e ridicularizam você, mas a despeito deles, você tem orgulho 
de ser Moonie. Sua voz de orgulho deve ser mais forte do que a voz de negatividade, tanto aqui 
como em todo o mundo. Se alguém está relutante de falar como um Moonie, eu não falarei sobre ele 
diante do céu. Amanhã é o primeiro dia de outubro. Estes nove meses de 1979 foram meses de 
indenização por todas as coisas, e ele culminou com o nascimento do novo bebê, Hyung Jin.  

Nos conhecemos -- somos Moonies e nos orgulhamos disto. Nos alegremos sobre o que somos, 
assim quando lidarmos com o mundo, devemos ser fortes e corajosos. Não seja intimidado pelo 
mundo, mas seja orgulhoso e silenciosamente diga, "Vocês apenas esperem e vejam. Em poucos 
anos vocês encontrarão a verdade. O tempo virá quando vocês entenderão, e então seremos 
orgulhosos." Enquanto as pessoas não nos compreendem, apenas apertaremos nossos cintos e 
trabalharemos com determinação para obter a vitória. Se vocês se movem adiante e eu estou os 
empurrando atrás, não há como vocês possam falhar.  

O mundo espiritual está empurrando atrás de nós. Vocês sabem que a intervenção do mundo 
espiritual está se tornando mais forte. Há qualquer coisa para se temer? Quão orgulhosos somos, de 
termos encontrado a verdade e sermos filhos dos Verdadeiros Pais. De manhã quando você está em 
frente ao espelho, se cumprimente e diga, "Você não tem sido orgulhoso de si mesmo. Agora você 
tem orgulho de ser um Moonie."  

Aqueles que juram hoje fazer um novo início para andar orgulhosamente nas ruas de Nova York e 
ser a pessoa central para trazer esta cidade de volta para Deus, levantem as mãos. Muito obrigado. 
Vamos orar.  
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Capítulo 32 
A Pátria de Deus  
21 de fevereiro de 1980 -- Nova York, Nova York  

Agradeço-lhes do fundo do meu coração por seus cumprimentos em meu aniversário. Eu devo a 
vocês uma desculpa. Eu limitei a participação nesta reunião, e muitos não puderam vir desta nação e 
do mundo. Estamos em uma guerra no lado de Deus, e eu quero esperar para ter uma grande 
celebração após a vitória ser obtida sobre Satanás e o comunismo ateísta. Porque ainda estamos no 
meio dessa guerra, eu não queria fazer desta, uma ocasião espetacular. Eu quero agradecer àquelas 
pessoas que não puderam vir desta nação e do mundo todo, por seu amor e por suas orações.  

As pessoas normalmente ficam orgulhosas, se elas têm algo que os outros não têm. Se uma pessoa 
tem somente uma coisa e então adquire outra coisa, seu orgulho fica maior, e se ela acrescenta mais 
uma, então ela fica ainda mais orgulhosa. O mesmo princípio se aplica ao ficar mais velho e 
adquirir mais anos? As pessoas com menos de 20 anos de idade não se preocupam sobre idade e 
estão ansiosos para ficarem mais velhos, mas quando você está avançado em idade e conhece mais 
da vida, então sabe que cada ano o traz para mais perto de algo.  

Na filosofia Oriental, o 60° aniversário completa um ciclo na vida de uma pessoa, por isso ele tem 
um significado especial. Esta é a maior celebração de aniversário de acordo com o costume coreano. 
Quando eu era um jovem, havia sempre uma grande celebração para os avôs, com grupos de canto e 
dança. Eu apreciava as performances, mas ao mesmo tempo me compadecia do homem que estava 
sendo homenageado pela celebração; ele estava muito velho e esta celebração ocorria um pouco 
antes dele terminar sua vida. Nesse momento, eu sentia que nunca alcançaria os 60 anos, mas essa 
lembrança parece como se fosse ontem, e hoje estou aqui sendo congratulado em meu 60º 
aniversário.  

Eu também estou preocupado que, ao considerar que estou ficando mais velho, vocês membros da 
Igreja de Unificação não prestarão mais nenhuma atenção em mim. Isso é verdade! Eu penso assim. 
Há muitas pessoas que somente vêem que eu sou uma figura muito controversa, e elas estão alegres 
ao ouvir que eu alcancei os 60 anos, pensando que haverá apenas mais alguns anos antes que eu não 
lhes cause mais nenhum problema. Há muitas pessoas que seguem pensamentos mais complexos. 
Por outro lado, vocês não se preocupam com o que elas estão pensando e somente se doam com 
devoção para me seguir. Vocês gostariam de saber se não há uma forma para que eu pudesse fazer 
aniversário ao contrário, e no próximo ano eu poderia celebrar meu 59° aniversário.  

Não vamos nos preocupar com o que os outros pensam, e nem mesmo com o que vocês pensam, 
mas sobre o que Deus pensa. Deus pensaria que eu estou na terra por 60 anos e tenho sofrido 
tremenda tribulação, e por isso Ele iria querer me levar para o mundo espiritual por causa de Sua 
compaixão por mim? Ou por saber quão capaz eu sou, Ele pretende me deixar aqui para limpar o 
mundo um pouco mais, antes de me levar para o mundo espiritual? O coração paternal está sempre 
preocupado se os filhos sofrem muito, por isso talvez no coração de Deus, Ele quer que eu vá para o 
mundo espiritual. Vocês pensam assim? Mas eu sei que vocês querem que eu esteja com vocês por 
um longo tempo porque, se estou por perto, então a mais dura batalha fica leve e a vitória fica mais 
doce. Isso significa que vocês querem que eu fique e continue a sofrer?  

Agora consideremos como a Mãe e meus filhos sentem. Eu estou seguro que os membros mais 
próximos de minha família gostariam que finalmente eu relaxasse e estivesse um pouco mais 
confortável e feliz nos anos que virão, e talvez tivesse mais tempo para passar com eles. Agora 
Deus está muito confuso sobre o que Ele deveria fazer comigo!  
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Vocês querem ouvir o que eu penso? Por razões puramente pessoais, eu não gostaria de prolongar 
muito minha vida na terra, simplesmente porque eu conheço muito bem o mundo espiritual. A 
realidade no mundo espiritual é tão boa que, por mim mesmo, prolongar a vida na terra não tem 
nenhum significado especial. Mas estou bem ciente que começamos a tarefa divina, e ela ainda não 
está completa.  

O mundo democrático não tem direção e nós devemos guiá-lo. Ninguém conhece qual será o 
resultado final do poderoso e enorme mundo comunista. Mas estou seguro de que ninguém aqui na 
terra conhece o coração e a vontade de Deus melhor do que eu. Às vezes penso que teria sido uma 
pessoa mais feliz se não tivesse conhecido tão claramente esta verdade e a vontade de Deus. Além 
disso, quando falamos sobre o destino do mundo, não estamos falando sobre centenas ou milhares 
de anos no futuro, mas sobre hoje, este ano e o ano seguinte. A situação mundial está se 
deteriorando tão rapidamente que às vezes fico assustado sobre como podemos alcançar esse futuro 
com essa situação.  

O Reverendo Moon é a vela de ignição  

Então, e quanto a nós como membros do movimento de Unificação – onde deveríamos estar? Vocês 
são os campeões que estão lutando todos os dias, e que às vezes ficam desencorajados. Eu sei que se 
não estivesse aqui na terra com vocês, sua luta seria muito mais difícil. Embora eu seja um homem 
idoso, o fato de eu estar com vocês, é uma fonte de poder e inspiração que os energiza e os auxilia a 
continuar em frente. Vocês necessitam de minha condução e direção.  

Quando era um jovem, eu estava empurrando-os duro e trabalhando duro com vocês, mas agora que 
sou um homem mais velho e ainda estou empurrando vocês, isto pode não parecer muito bom. 
Vocês concordam? Mas eu sei que isto é uma necessidade. O mundo necessita de um empurrão, 
porque o tempo está contra nós. É também verdade que, quando você fica mais velho, sua saúde 
declina e você sente menos energia do que em seus anos mais jovens. Mas ao mesmo tempo, a 
missão é maior e exige mais atenção. A situação é desequilibrada, com a missão ficando maior, e 
contudo, minha idade ficando mais pesada para sustentar.  

Eu tenho sido um soldado da linha de frente todo o tempo, e permanecerei assim. Vocês serão um 
fardo para mim, e me arrastarão de volta, ou me empurrarão pelas costas? Vocês querem me 
empurrar por si mesmos, ou trazer uma nação, sua raça e a humanidade para me empurrar? Vocês 
gostariam de mobilizar até mesmo o mundo espiritual? Eles estariam ao meu lado? Eles me 
empurrariam? Quem é o líder no mundo espiritual? Vocês gostariam que o mundo espiritual 
estivesse empurrando na linha de frente, ou ao invés, que vocês estivessem na linha de frente e 
tivessem o mundo espiritual os empurrando pelas costas?  

Aqueles que estão no mundo espiritual são diferentes em um aspecto – eles não estão limitados pelo 
tempo e pelo espaço. Eles podem continuar 24 horas por dia, e essa é a vantagem deles sobre nós. 
Vocês acham que homens espirituais precisam de tempo para irem para a cama? Isso é bom ou não? 
Quando você está realmente envolvido em algum jogo ou atividade, se esquece até mesmo de 
comer ou dormir. Se você está intoxicado por sua missão a esse grau, então trabalhar 24 horas por 
dia poderia não ser um fardo. Mas quão sério e intoxicado você está com sua missão? Você já 
sentiu que a missão que Deus deu a você, é tão excitante e maravilhosa, que tenha esquecido de 
comer e dormir?  

As pessoas que testemunham e que restauram material, realmente sentem assim com suas missões? 
Vocês estão batendo nas portas do lar-igreja com essa paixão? Se não, então vocês estão derrotados; 
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vocês não têm confiança e segurança em si mesmos. Hoje é um dia feliz para mim, por isso 
pensaram que eu não ralharia com vocês, então de repente -- bum! Mas eu quero que vocês se 
tornem pessoas que estejam orgulhosas em suas missões. Eu estou determinado em fazer de cada 
um de vocês tal pessoa.  

Eu sei que um atalho para terminar a missão é estar tão ocupado, que você nem mesmo se preocupa 
em comer e dormir. Então você tem tanto poder e energia, que pode seguir mais e mais. Você ficará 
transtornado se eu acioná-lo com uma manivela quando estiver cansado? Você estaria disposto a me 
deixar utilizar um motor em você? Se a resposta é sim, então eu os agradeço muito. Vocês podem 
prometer?  

Agora mesmo, o lindo teto está reclamando que não mencionei quão adorável ele se tornou para 
este dia. O lindo teto e as moldagens recentemente remodelados, do Grande Salão do Centro 
Mundial de Missões, têm o mesmo dia de aniversário que eu, porque nasceram hoje e querem 
alguma atenção nossa. Eu posso ouvi-los me chamando. Porque vocês não dizem, "Feliz aniversário, 
teto"? Vocês sabem como este salão se parecia antes da restauração. Ele foi completamente 
revolucionado, e eu o desenhei. Eu sei que vocês não compreendem isto, mas este lugar está 
santificado e consagrado por este dia. Este é o único lugar que eu desenhei. Não importa quão 
grande ou quão velho este edifício seja; as pessoas do mundo em anos futuros virão para vê-lo e 
lembrar o que eu fiz aqui.  

As pessoas virão no futuro para celebrar este dia muito depois da Mãe e eu termos ido, mas hoje 
vocês estão celebrando comigo. Vocês gostariam de celebrar de uma forma mais excitante do que as 
pessoas que virão aqui no futuro? Olhem para tudo aqui e as apreciem com seus olhos. Abram suas 
bocas e seus olhos e gritem.  

Vocês não necessitam de mais nenhuma conversa séria, não é? Vocês querem que eu fale ainda 
mais?! Vocês dizem que querem celebrar meu aniversário, mas ao invés, vocês querem que eu 
trabalhe ainda mais. Quão injustos vocês são! Vocês já me viram e me ouviram o suficiente, não é? 
Quem decidirá, vocês ou eu? Eu não quero falar. Estou ficando velho!  

Vocês se sentem um pouco relaxados e felizes aqui dentro? Há alguém aqui que está me 
encontrando pela primeira vez? Sentados aqui na frente estão os missionários que estão retornando 
agora, após cinco anos no exterior para relatar para mim. Parte deste grupo são membros nativos 
que estão me encontrando pela primeira vez. Quando vocês me vêem pela primeira vez, 
provavelmente pensam que eu sou um homem feio. Os membros novos às vezes pensam que eu sou 
um super homem que não necessita utilizar escadas para ir ao segundo andar, ou nem mesmo utiliza 
um garfo e uma faca para comer. Eles também pensam que eu nunca preciso ir ao banheiro.  

Às vezes as pessoas têm uma idéia errada sobre o que significa ser santo. Não é necessariamente 
uma coisa sobrenatural, mas é uma coisa natural. Um pássaro cantando é uma coisa genuína, uma 
flor desabrochando e uma planta crescendo – a criação que Deus fez é sempre sagrada. Quando uma 
pessoa se torna um ser natural tal como a forma que Deus a criou para ser, ela é santa. Então, piscar 
seus olhos e mover seus braços e pernas é sagrado.  

Eu tenho as mesmas emoções que vocês. Eu posso sentir alegria, tristeza e angústia, com a 
diferença que a profundidade de meus sentimentos é muito maior do que a média. Às vezes as 
pessoas me retratam como sendo cruel, porque tenho disposição de aço, mas às vezes, eu tenho um 
coração caloroso e até mesmo frágil, porque tenho ambos os aspectos. A coisa significante é que eu 
vivo em sintonia com Deus e com a natureza, a forma como Deus pretendia que o homem fosse. Eu 
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poderia falar com grande profundidade sobre este tema, mas estou seguro que vocês ouviram 
alguma coisa sobre isto nas conferências do Princípio Divino.  

Pátria de Deus  

Temos dinheiro e temos pessoas, não é? O que nós não temos? O que Deus não tem? Uma coisa que 
Ele não tem é uma nação com a Sua própria soberania. Assim, o que devemos fazer? Eu gostaria 
que o tópico fosse a Pátria de Deus, ou a Nação Ideal de Deus.  

Qual cidadania vocês têm? Muitos de vocês são americanos, por isso para vocês, a América é sua 
pátria; Qual é a minha pátria? É claro, é a Coréia. A pátria do Sr. Kuboki é o Japão. A pátria de 
Dennis Orme é a Grã-Bretanha. A pátria de Paul Werner é a Alemanha. Estou seguro que as 
pessoas sentadas aqui na frente terão muitos diferentes países como suas pátrias, mas qual é a pátria 
de Deus? Ela não existe. Deus ainda não encontrou Sua nação na terra. Todas as pátrias que as 
pessoas reivindicam ter, não têm nenhuma conexão com Deus. Todas as características das 
diferentes nações resultaram da divisão no mundo, que geralmente vieram de guerras e lutas. Essa é 
a maneira como nascem as novas nações. Há muitas fronteiras na terra, e todas elas foram 
estabelecidas pelo sangue de soldados mortos em hostilidades.  

A parede mais alta edificada para evitar a invasão é aquela que você construiu entre você e seu 
vizinho. Enquanto a tecnologia avança, podemos viajar para o outro lado do mundo em um curto 
tempo, mas porque as antigas nações não tinham essa mobilidade, elas lutavam com as nações 
vizinhas.  

A ascensão e queda de nações na história freqüentemente ocorrem através de guerra e luta. 
Fronteiras nacionais sempre foram fixadas com o sangue de seus povos. Por todas as centenas de 
nações na terra, houve centenas de lutas por toda a história, resultando em muitas divisões de 
soberanias. Isso ocorreu por causa da queda do homem e da separação do homem de Deus. O que 
queremos dizer quando falamos a queda do homem? Significa que o homem e Deus se tornaram 
inimigos, ao invés de ser uma unidade, que houve lutas ao invés de harmonia e paz entre os homens 
e Deus.  

A questão primária que a humanidade se depara é sobre a paz. Mas à luz do fundamento da história, 
podemos realmente alcançar a paz duradoura? Quando a causa está errada, o resultado sempre 
estará errado. O resultado não pode ser mudado sem mudar a causa. A história humana por muito 
tempo foi semeada com sangue e guerra, por isso somente podemos reparar o resultado. Portanto, 
para se obter um novo resultado na história, devemos começar com uma nova causa, com um solo 
fértil para receber as sementes da paz.  

Hoje o mundo está cheio de mais ódio do que amor entre vizinhos. Há divisão entre indivíduos, 
entre tribos e nações. A menos que possamos fazer um novo início, um novo mundo não pode 
aparecer. A história humana iniciou a partir de mentiras, por isso devemos reiniciar a história a 
partir da verdade. A menos que um novo movimento se desenvolva e possa semear paz verdadeira, 
não haverá paz duradoura.  

Se há um Deus Todo-Poderoso, Ele estaria contente com a realidade atual, ou Ele faria algo para 
mudar o mundo de volta para seu formato original? Se há alguém aqui na terra incumbido por Deus 
para assumir Sua missão e causa, o que esse homem ou grupo reivindicaria? Ele proclamaria que o 
curso atual do mundo está errado, insistindo que a humanidade deve fazer o retorno. Ele deve dizer 
para a humanidade que sua direção deve ser inteiramente mudada. 
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Qual seria o slogan desse homem? Se vocês fossem inteligentes, deveriam ser capazes de entender 
isto. Se o mundo começou em ódio e mentiras, então um curso que é 180 graus diferente seria de 
amor absoluto, um amor tão grande que você pode amar até mesmo seu próprio inimigo. Para mim, 
esse é o poderoso slogan que pode mudar o curso da história. Você pode encontrar qualquer coisa 
mais poderosa do que isto? Alguns podem pensar que se trata de uma resposta fácil; uma vez que 
você sabe, então parece ser uma resposta fácil, mas quando você não sabe o que é, ela parece muito 
difícil de encontrar. Todos os santos da história procuraram por esta resposta e nunca a encontraram.  

O poder do amor derrete  

Se você tem tão grande amor, que pode amar até mesmo seu inimigo, esse poder derreterá tudo. 
Deus necessita de um movimento que pode derreter o mundo errado e mudá-lo para a forma correta. 
O mundo inteiro da religião está buscando este único slogan, pensando em vários níveis. Qual entre 
todos os santos, vocês acham que Deus amaria mais? A resposta é simples, pois há alguém que 
proclamou este slogan. Jesus Cristo se posiciona como um gigante, porque isto é o que ele disse.  

Quando Jesus estava na terra, havia uma grande parede de ódio entre o grande Império Romano e a 
pequena nação de Israel, porque um era o conquistador e o outro era o conquistado. Jesus sabia que 
a única forma para conquistar Roma era através do amor. Roma conquistou Israel com poder militar, 
mas Israel pôde conquistar Roma através do amor. Embora Jesus tenha sido crucificado, ele ainda 
pôde orar para Deus perdoar as muitas pessoas que o assassinaram. Nenhum poder pôde ser maior. 
O amor pode superar qualquer parede, não importa quão alta e espessa. Jesus sabia que os 
indivíduos têm inimigos, famílias têm inimigos, tribos e nações têm inimigos. Ódio e animosidade 
sempre causam morte em cada nível, e apenas uma estratégia pode romper esta parede – amar seu 
inimigo.  

O mundo decaído sempre responde a animosidade buscando revanche. Entretanto, se Deus e Jesus 
tivessem utilizado o método da revanche para edificar o Reino do Céu, então não haveria mais 
nenhum ser humano aqui na terra, porque Deus teria extinto a todos como revanche. Um grande 
movimento de restauração somente vem a partir desta ideologia de amor. Somente o poder do amor 
pôde começar a nova história e a nova era. Quando uma pessoa tem o poder de amar até mesmo os 
seus inimigos, ela é verdadeiramente um gigante e não há nada que ela não possa lidar ou abraçar. 
Definitivamente essa pessoa deve conquistar o mundo na maneira de Deus. O Cristianismo sempre 
possuiu essa ideologia, e Deus vê que por muito tempo os cristãos perseguiram esta doutrina, por 
isso eles obterão o mundo para Deus.  

Quando você semeia sementes de feijão, feijão irá crescer. Quando você semeia espinhos, espinhos 
crescerão. Ninguém pode negar este princípio. Se você semeia ódio, o ódio será o resultado. 
Quando você semeia amor, então o fruto do amor realmente virá. O importante é o tamanho desse 
amor. Há amor pequeno, e há amor gigante, amor universal. O Cristianismo falhou em viver através 
deste princípio e falhou em amar seus inimigos. Esta tem sido a maior dificuldade do Cristianismo.  

Os cristãos pregam sobre amar seus inimigos, mas Jesus também disse para amar seus vizinhos. 
Quem é o vizinho do cristão? Certamente não é outro cristão. Mas eles estão fazendo isto? 
Católicos amam os Mórmons? Testemunhas de Jeová amam Metodistas? Não importa quem nos 
chame de hereges; quem quer que pratique este princípio de amar o inimigo está próximo de Deus e 
é o cristão verdadeiramente ortodoxo. Essa é minha crença. Amor pode unir. Se os cristãos praticam 
amar, então podemos unir os cristãos, e então os cristãos podem unir todas as religiões do mundo. 
Mas até que alcancemos este objetivo, não podemos seguir para o próximo estágio.  
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Nós não somos hereges? Porque não? Como vocês sabem? Se vocês dizem aos cristãos o que é o 
movimento de Unificação, eles dirão que vocês são hereges. Entretanto, o importante é herdar a 
verdadeira tradição e espírito do Cristianismo, e quando herdamos a doutrina do amor e a 
praticamos, seremos o mais ortodoxo Reverendo Moon. Muitos americanos dizem isso. A partir do 
ponto de vista de seus pais, o inimigo deles é o Reverendo Moon. A imprensa, o mundo dos 
negócios, e o mundo religioso pensam que eu sou o inimigo deles. Eles dizem que eu roubo os 
filhos dos cidadãos americanos.  

Se esta nação não tivesse nenhum fundamento de lei, estou certo de que esta nação já teria me 
mandado embora. Quem é o Reverendo Moon para vocês? Este é um assunto muito sério. As 
pessoas que me conhecem dizem que não podem mudar sua religião, não importa o que digam os 
seus pais, ou o governo americano, ou a imprensa. Mesmo se estas pessoas são chutadas pelo 
governo americano, eles desejariam continuar a ser Moonies. Este é o motivo pelo qual vocês são 
loucos! As pessoas não têm uma explicação lógica para a atitude de vocês, por isso elas 
encontraram uma explicação simples – elas dizem que vocês têm o cérebro lavado.  

Muitas orações têm alcançado meus ouvidos, orações dos cristãos que querem que Deus me leve 
embora para o mundo espiritual, porque eles não podem me ver de pé. Deus está ouvindo o que os 
Moonies estão orando e o que eu estou orando. Estamos pedindo para Deus perdoar a América e 
despertar esta nação, e nos deixar carregar a cruz como um sacrifício. Deus está olhando para estes 
dois grupos – o grupo que quer que eu vá embora, o qual é rico e poderoso, e o outro grupo, que 
está vestido humildemente e come com simplicidade. Moonies parecem pessoas insignificantes. 
Vocês acham que Deus decidirá que Ele quer estar do lado vencedor e mandará embora os Moonies? 
Vocês dizem “não” porque são Moonies, não é?  

Amor caracteriza pessoas santas  

Eu tive a oportunidade de espiar o Livro da Vida na casa de Deus no mundo espiritual. Eu vi que 
todas as pessoas que foram oprimidas, perseguidas e martirizadas, têm seus nomes nesse livro. Elas 
pareciam que foram derrotadas durante suas vidas na terra, mas os milionários e os pregadores 
famosos e os políticos não estão lá. Às vezes as pessoas dizem, "Reverendo Moon, você é um 
milionário. Porque você não dá todo o seu dinheiro para os pobres?" mas o fato é que, eu não sou 
um milionário, e todas as centenas de milhões de dólares que a Igreja de Unificação recebe são 
aplicadas imediatamente pela causa da restauração deste mundo -- e conseqüentemente de todas as 
pessoas pobres nele. Porque a Igreja de Unificação faz isto, ela está intitulada a receber ainda mais 
dinheiro, porque ela pratica o princípio de amar os inimigos. Nós não temos dado somente o 
dinheiro, mas também nosso sangue, suor e coração....  

Às vezes eu peço a Deus dinheiro para o movimento de Unificação, dizendo a Ele que necessitamos 
de recursos para fazer Seu trabalho. Há bilhões de dólares no mundo, assim eu digo para Deus que 
Ele sabe como o utilizaremos. Qualquer um que ame seu inimigo – seja indivíduo, raça ou nação – 
herdará de Deus qualquer recurso que necessite. Esse é o tipo de nação pela qual Deus tem esperado. 
Uma vez que tal nação apareça na terra, ela se tornará o centro da providência de Deus, e através 
desta nação, Deus cumprirá todas as promessas das Escrituras.  

Eu sei que com o poder de Deus, nada é impossível. Portanto, imediatamente após a turnê do 
Monumento de Washington em 1976, eu declarei que a próxima turnê seria em Moscou. Moscou é 
um nome muito profético. Em inglês ele soa como "must go” (deve ir); por isso Moscou significa 
"Deve ir". Alguma nação e alguma pessoa deve ir para Moscou. Vocês querem ir?  
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A verdadeira providência não pode aparecer na terra a menos que um indivíduo, uma família, uma 
tribo e uma nação pratiquem o princípio de amar seus inimigos. Até que tal nação apareça, vocês 
não podem falar sobre o Reino de Deus na terra.  

Eu não lamento que o Departamento de Estado, o Congresso, e todo o governo americano tenham 
sido muito hostis comigo. Por causa disso, eu tenho muito mais para mostrar para Deus como 
minhas realizações. Se tudo tivesse sido rosas e paz, então eu não teria uma oportunidade de provar 
quem eu sou através de dramáticas realizações. Eu nunca falei contra, ou amaldiçoei alguém que se 
opôs a mim, porque quando um grande inimigo me ataca, Deus enviará um grande amigo. Quando 
muitas pessoas vieram contra mim no governo, muitas pessoas se levantaram para me proteger. 
Deus é justo.  

Onde quer que haja uma área de alta pressão na atmosfera, uma área de baixa pressão é criada. 
Quando uma grande força negativa aparece na América, alguma força positiva aparece ao meu 
redor. Eu aprendi que perseguição pode ser muito suave se você persevera com o sentimento certo. 
Essa é a forma que posso obter mais amigos e camaradas de farda sem lutar.  

No trabalho de Lar-Igreja, você sai voluntariamente para servir as pessoas, mas quando você chega 
e elas descobrem que você é um Moonie, elas o empurram para longe de suas portas, e até mesmo 
batem em vocês. Eu sei que esta é sua estória. Quando você é tratado dessa forma, alguns dos 
vizinhos apoiarão essa pessoa hostil porque eles não gostam de Moonies também; mas então outras 
pessoas ficarão indignadas e perguntarão para a pessoa hostil, como ela pôde tratar qualquer ser 
humano dessa maneira. Quando você voltar novamente no dia seguinte e a pessoa hostil confrontar 
você, os outros vizinhos virão para defendê-lo. Quando você continua voltando com uma face 
pacífica, estes vizinhos dirão que você parece até mesmo mais calmo do que Jesus, porque a Bíblia 
registra que Jesus ficou bravo certa ocasião, enquanto você nunca fica bravo.  

As pessoas que vêem você sendo maltratado estarão ansiosas para saber alguma coisa sobre você. 
Primeiramente, elas podem pensar que você é tolo e estúpido, mas elas verão que você está limpo e 
elegantemente vestido, e que fala inteligentemente. Quando elas descobrem que você tem uma 
graduação universitária, ficaram espantadas e vão querer saber por que você está fazendo isto, e 
então você pode dizer a elas que é porque acreditamos em uma ideologia de amar as pessoas, que 
temos um sonho de edificar a pátria de Deus nesta nação. Se elas perguntam por que Deus necessita 
de uma pátria quando Ele já é onipotente, então você pode convidá-las para assistir uma conferência. 
Você pode ensinar o Princípio? Estou dizendo a vocês que a absoluta rejeição trará amigos 
absolutos.  

Quanto mais dramática for a perseguição que você recebe em sua área de Lar-Igreja, melhor será. 
Se você é chutado e espancado até ficar inconsciente, as pessoas podem pensar que você está morto 
e as manchetes vão anunciar que o Moonie foi chutado até a morte. Então, quando mais tarde você 
despertar, as manchetes anunciarão que você ressuscitou! Se isto ocorre duas ou três vezes, então 
você restaurará facilmente toda a área em pouco tempo!  

Exteriormente, eu pareço ser mal e feio ao invés de simpático e agradável, não é? O mundo inteiro 
pode dizer que eu sou mal e feio, mas Deus será a única pessoa que definitivamente vetará essa 
afirmação. Porque o poder de Deus é absoluto, não há nada para temer, mesmo quando o governo 
americano vem contra nós. Eu falo fortemente e sem medo quando o presidente faz alguma coisa 
errada. Deus é mais forte do que qualquer presidente. Eu não me preocupo com o que as pessoas 
dizem; eu apenas me preocupo com o que Deus diz. Sendo que Deus pensa que eu sou Seu campeão, 
então eu não me preocupo com o que diz o mundo.  
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Se tornando príncipes e princesas de Deus  

Se eu fosse um indivíduo solitário, então não importaria quanto eu estivesse intoxicado por esta 
doutrina. Mas o problema com o qual o mundo se depara é que há cada vez mais Reverendos 
Moons surgindo todos os dias, centenas, e então milhares e milhões. Famílias celestes, tribos 
celestes, e nações celestes estão sendo formadas. Esse é o problema do mundo. Na Igreja de 
Unificação, coisas incrivelmente dramáticas podem acontecer, como um extremo se unindo com 
outro extremo para criar lindas famílias. Os casais que eu criei marcharão adiante como porta-
estandartes que podem amar seus inimigos. Juntos, eles se tornarão príncipes e princesas de Deus. 
Esta é a excitante vida que vivemos.  

Nenhuma das barreiras comuns, tais como raça, cultura ou idioma, importam para nós. Nós 
transcendemos todas estas barreiras com o amor de Deus. Uma grande bênção ocorreu em 1978 na 
Grã-Bretanha, e na maioria dos casos, os casais vieram de países que historicamente eram inimigos. 
Em alguns casos, eles nem mesmo podiam falar o idioma um do outro, e assim eles mesmos 
criaram seu idioma de olhos e gestos. É dramático tocar a mão de seu noivo quando você não pode 
dizer nada. Então um beijo é realmente doce.  

Não há nenhuma barreira que não podemos superar com o poder do amor. Algumas pessoas 
poderiam dizer que gostam de tudo da Igreja de Unificação, exceto a tarefa do time móvel de 
restauração material. Hoje você tem a solução – se restaurar material é seu pior inimigo, então faça 
isto e ame esta tarefa. Você pode fazê-lo? Algumas pessoas poderiam pensar que a vida da Igreja de 
Unificação é excitante, exceto testemunhar e encontrar pessoas 24 horas por dia. Hoje você tem a 
resposta: se testemunhar é seu inimigo, então ame fazer isso.  

Os membros de Nova York podem ter sentido que Bo Hi Pak era seu inimigo, quando ele os 
empurrava toda semana para fazer lar-igreja. Agora eles dizem, "mas agora um novo homem veio, o 
Reverendo Won Pil Kim; ele parece mal e ele é velho e necessita de óculos para ler, e ele é até 
mesmo pior do que o anterior. Eu não posso defender estes coreanos. Eles cheiram como kimichi 
todo o tempo. Eles são meus inimigos". Hoje vocês têm a resposta – se eles são seus inimigos, então 
amem a todos eles, e o Reino do Céu virá a partir desse amor. A partir do momento que você possa 
amar seu inimigo, o Reino do Céu virá.  

Minha filosofia é muito simples. Se você tem a atitude de amar seu inimigo, então pode superar 
qualquer situação e não há nenhum obstáculo que possa bloqueá-lo. Durante os 60 anos de minha 
vida, eu experimentei tudo. Houve muitas coisas que eu não queria fazer, mas eu fiz isso porque eu 
amava meu inimigo. Eu fiz as piores coisas que havia para fazer – eu fui um mendigo, um 
trabalhador, um fazendeiro, um trabalhador das docas e um mineiro. Eu me tornei um pescador, e 
mesmo os pescadores profissionais desistiram de tentar bater meu recorde.  

Todo dia eu estou vivendo este princípio, e quando eu olho, vejo que há muitas pessoas de todas as 
cores seguindo atrás de mim. Se eu as empurro e digo para irem embora, então elas irão, mas depois 
elas voltarão novamente a me seguir. O Princípio do movimento de Unificação é bastante simples e 
nós o vivemos. As outras pessoas estão tentando encontrar nosso segredo sob um microscópio, mas 
não vão encontrá-lo lá, pois o vivemos e somos sérios sobre isto.  

Eu devo continuar a falar? Vocês são Moonies sangue-frio, vocês me odeiam! Vocês me fazem 
trabalhar tão duro no meu aniversário!  
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Meu tema hoje é a Pátria de Deus. Deus necessita de uma nação aqui na terra. Nós, Moonies, não 
temos nossa nação. Deus quer uma nação que praticará este princípio de amar os inimigos.  

Hoje estamos celebrando meu 60º aniversário. Estes 60 anos foram anos de pagamento de incrível 
indenização. A partir deste dia em diante, os anos da década dos meus 60 anos estão começando, e 
iniciando os anos de compleição e a década de realização e de perfeição.  

Aqui somos multicoloridos; este auditório é uma miniatura do Reino Celestial, com cinco cores de 
pele de 127 países. Tudo o que temos que fazer é praticar este princípio. Não iremos destruir nossos 
inimigos, mas os liberaremos. Encontramos o amor ao amarmos os inimigos. Vocês praticarão isto 
em sua providência de Lar-Igreja. Essa é a base do Reino do Céu. Esse é o local onde você pode 
aprender a suportar o fardo, e saborear as lágrimas e o triste coração de Deus.  

Vocês têm seu próprio território, e enquanto o fazemos maior, podemos cobrir toda a cidade de 
Nova York, então a América, o mundo inteiro, e todo o mundo espiritual. Finalmente, cobriremos 
Deus com o Lar-Igreja. As pessoas no Lar-Igreja dirão para Deus ficar no céu enquanto elas fazem 
o trabalho, mas Ele protestará que quer estar com elas. Deus gritará, "Este é meu lar. Esta é minha 
tribo e minha nação. A realização está completa. Vamos dançar e cantar juntos".  

Está vindo o dia da vitória, quando Deus verá Seu povo e Sua nação aqui na terra. Então Ele 
declarará Sua constituição celeste. Ela seria inferior a uma constituição democrática? Certamente 
deverá haver uma democracia verdadeira para toda a vida, pela liberdade, e em busca da felicidade 
sob Deus. Haverá um direito à vida. A vida é sagrada e tem o direito de existir – esse é o direito 
básico humano.  

Estamos empenhados no trabalho de liberar as pessoas em cada campo e área da vida humana. 
Portanto, nos empenhamos em cada caminho da vida – negócios, educação e as artes. Liberaremos 
as pessoas com o verdadeiro coração de Deus. Finalmente, eu quero ver o mundo sem qualquer 
barreira nacional.  

Eu estou em uma posição de odiar os americanos, porque eles têm feito muitas coisas contra mim, 
mas contudo, eu não os odeio. Eu tenho confiança que com nossa ideologia, podemos romper todas 
as barreiras existentes. Podemos simplesmente fazer isso, através da restauração de uma pátria para 
Deus.  

Onde está seu inimigo? Nós não temos nenhum inimigo, porque retribuímos os débitos e prejuízos 
com amor. Retribuímos com amor qualquer dano e perseguição que venha contra nós. Seu inimigo 
real é qualquer coisa que seu corpo físico goste. Esse é o único inimigo em quem você deve prestar 
atenção. Não se preocupe sobre o que as outras pessoas e os jornais dizem. Nosso inimigo real não é 
o comunismo, mas os inimigos internos do uso de drogas, do sexo livre e da imoralidade, como a 
infiltração de males tal como a homossexualidade.  

Hoje estamos falando sobre a restauração da Pátria de Deus. Vamos nos comprometer em marchar 
em frente para esta pátria aqui na terra. Aqueles que juram para Deus e os Verdadeiros Pais que se 
doarão para a restauração do Reino Celestial e a Pátria de Deus aqui na terra, levantem as mãos. 
Amém!  

Deus os abençoe. Muito obrigado.  
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Capítulo 33 
A Providência e o Indivíduo, o Passado e o Presente  
22 de fevereiro de 1981 -- Tarrytown, Nova York  

Vocês acham o inglês melhor do que este complicado idioma coreano, não é?  

Sendo que começamos falando sobre idioma, eu gostaria de dizer a vocês que o idioma é algo muito 
misterioso. Pela palavra falada, homens mortos podem ressurgir. Além disso, as pessoas podem 
ficar feridas de morte ao ouvir certas coisas. Na verdade, a linguagem pode dar vida para as pessoas 
ou trazê-las ao ponto de morte.  

Vocês ao menos já pensaram sobre qual idioma falaremos no mundo espiritual? Bem, o mundo 
espiritual definitivamente tem um idioma. Neste mundo atual, falamos primeiro e então vemos o 
resultado depois. E quanto a Deus – vocês ao menos já pensaram sobre como Ele se comunica? O 
pensamento de Deus é tal como o Seu idioma. Em outras palavras, Ele não pensa primeiro e então 
fala – logo que Ele pensa, Ele já falou. Assim, poderíamos dizer que no mundo espiritual uma 
pessoa ouve mais os pensamentos do que a linguagem.  
O diálogo de pensamento continua através do passado, do presente e do futuro. Deus pode ver o 
passado, o presente e o futuro em um pensamento. Além disso, Deus expressa Seu pensamento em 
linguagem e comunicação.  
Como vocês explicariam o país da América? Quando falamos sobre um país, devemos falar sobre o 
povo que o compõe. De onde vem o povo? Vocês, americanos, são basicamente imigrantes da 
Europa. Todas as cinco cores de pele vieram de cinco continentes diferentes. Entretanto, todas estas 
pessoas vieram a se juntar sob um único idioma comum, e com esse idioma, elas criaram uma nova 
cultura.  
A história da América é criada pelo pensamento do povo americano manifesto em cada dia da vida 
– e quando se acumula, ele se torna a cultura e a tradição, como também a história. O fundamento 
básico da cultura americana é o pensamento e a forma de vida cristã. Portanto, a América se tornou 
o centro da cultura cristã do mundo.  
Este ano, a América está celebrando 205 anos de história. Por 205 anos, a América esteve formando 
certo caráter cultural para si mesma. Aos olhos de Deus, a América está completamente crescida, ou 
está ainda em sua adolescência, ou talvez ainda em sua fase infantil? A América, aos olhos de Deus, 
é um país muito saudável, ou está um pouco doente? Se a América está doente, qual doença a está 
assolando?  
Há todos os tipos de doenças – doenças do olho, nariz, ouvidos, como também das mãos, braços e 
pernas. De acordo com Deus, doenças físicas é uma coisa má, mas as doenças espirituais são piores. 
A América está espiritualmente saudável ou doente? A maioria dos aspectos críticos de uma pessoa 
está em seu pensamento, porque o pensamento invisível e intangível é o que se manifesta na 
realidade física. Assim, se você tem pensamentos insalubres, também terá manifestações físicas 
insalubres.  
O tópico de hoje é "A Providência e o Indivíduo, o Passado e o Presente." Já estamos falando sobre 
a "providência", se referindo aos eventos centrados em Deus. Você pode dizer, "Minha providência 
está indo muito bem"? Não, mas faz sentido falar sobre a providência de Deus. Portanto, quando 
você fala sobre providência, você quer dizer a providência de Deus. Da mesma forma, cultura 
providencial, história providencial e assim por diante, se refere à cultura e história de Deus.  
Entretanto, podemos observar e avaliar os seres humanos à luz da providência. Um ser humano 
pode representar a humanidade, ele pode representar a providência; isto é, ele pode existir por algo 
maior do que ele mesmo. Estamos falando sobre história e cultura providencial – centrando em 
Deus, com o indivíduo visto dentro do contexto da providência. Como um produto da história, esse 
indivíduo existe no passado, como também no presente.  
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Consideremos os costumes americanos. Quando vocês tomam café da manhã, suas mesas estão 
cobertas com certas coisas: pão, manteiga, compotas, embutidos, e assim por diante. Qual é a 
história deste café da manhã americano? Vocês estão rindo disto, mas aos olhos de Deus, tudo na 
história atual deve ter uma raiz. 

A origem das coisas simples  

Tomem o garfo com o qual vocês comem. Antes que tivéssemos os garfos de metal, as pessoas 
provavelmente utilizavam garfos de madeira. Alguém projetou o garfo em algum momento, porque 
queria uma ferramenta com a qual pudesse comer. Olhem para suas mãos; notem que o garfo foi 
originalmente projetado a partir desse padrão. A mão é um "garfo de cinco dentes". A mão serviu 
no papel de garfo no início. Mas as pessoas se tornaram mais espertas – após trabalharem todos os 
dias com suas mãos, elas voltavam para suas casas com as mãos sujas e não queriam utilizá-las para 
colocar a comida em suas bocas. Por isso, alguém decidiu criar uma extensão da mão, e deve ter 
esculpido algo semelhante a um garfo de madeira.  
Inicialmente, talvez o garfo tivesse cinco dentes, tal como os dedos da mão, mas talvez tentar 
colocá-lo na boca fosse muito difícil – era muito grande. Talvez eles tenham cortado um dos dentes 
para fazer quatro – talvez esse seja o motivo de ser chamado "fork” (garfo em inglês) -- "Four-k”!  
Tal como os dentes do garfo se assemelham aos dedos da mão, o braço do garfo se assemelha ao 
braço humano. Talvez algum velho avô decidiu transformar os dentes em somente um, porque 
quatro era demasiadamente complicado para fazer. Mas como a comida se tornou mais sofisticada, 
eles necessitavam mais do que um tipo de garfo. Assim, fizeram outro com dois dentes. Então eles 
compararam o garfo de um dente com o garfo de dois dentes, e o segundo tipo funcionou melhor.  
Por quê? Porque um dos dentes representava o pai e o outro representava a mãe. Então eles 
acrescentaram outro dente, o qual representa o filho; e então outro para representar a filha.  
Por isso até mesmo em um garfo, todos estão representados – pai, mãe, filho e filha.  
Estou certo de que a história e a origem do garfo decorrem do braço humano. Se até mesmo o garfo 
pode ser rastreado até esta raiz, quanto mais os diferentes aspectos da história humana! Uma 
explanação da história deve ser lógica de acordo com o passado, o presente e o futuro. O simples 
garfo pode parecer nada sobre a mesa, mas quando você pesquisa sua base histórica, pode derivar 
verdades universais a partir até mesmo de uma simples coisa.  

Imaginem que o garfo declarasse: "Todo o mundo ocidental está em débito comigo! Todos devem 
me apreciar, pois sem mim, suas vidas não poderiam ser sustentadas. Embora tenham montanhas de 
alimento, sem mim para fornecer a ponte entre a comida e seu corpo, seu corpo não pode sustentar a 
vida!" A partir do ponto de vista do garfo, mais importante do que qualquer coisa, e até mesmo de 
Deus – é o garfo! O garfo poderia reivindicar um papel mais fundamental no desenvolvimento da 
cultura ocidental.  
Mas então, ouvindo toda essa verbosidade orgulhosa, a colher, sentada próxima ao garfo, fica 
enciumada e decide falar. "Sobre o que você está falando, Sr. Garfo? A despeito de toda sua 
importância, você não pode recolher nem mesmo uma única gota de líquido!" A colher pode 
declarar, "Você sabe que três quartos do corpo humano é líquido? Assim, está claro que o líquido é 
mais necessário para o corpo, não os sólidos. Quando uma criança nasce, o líquido é absolutamente 
necessário para sua manutenção. Cada célula no corpo está também cheia de líquido. Eu forneço 
todo esse líquido!"  
Tais coisas aparentemente banais como o garfo e a colher, podem fazer tais reivindicações 
orgulhosas. Da mesma forma, mesmo o menor cabelo em sua cabeça pode fazer tal declaração – ele 
pode tecer um universo ao redor de si mesmo. Cada porção do corpo humano, incluindo os cinco 
sentidos, os braços e pernas, tem seu próprio e único papel, e pode proclamar sua função como a 
mais importante sob o sol. Até mesmo as roupas e os sapatos que vocês vestem poderiam fazer o 
mesmo. Tudo o que vestimos tem certa história ou base histórica.  
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Da mesma forma, as mulheres têm sua história. Antes de você, houve sua mãe; antes dela, sua avó, 
antes dela, sua bisavó. Todas juntas, vocês formam a árvore das mulheres, com Eva na base. Da 
mesma forma, os homens têm um pai, e por trás dele seu avô, seu bisavô, e todo caminho de volta 
até o superavô, Adão.  

A história das mulheres, a história de Eva, é de orgulho e radiante? Vocês podem pensar que 
caminham sozinhas, mas realmente nunca caminham sozinhas. A história das mulheres está 
seguindo vocês. Se olhar ao redor, vocês podem observar toda a história das mulheres -- o "museu 
das mulheres". O que vocês encontrariam em tal lugar? Todas as diferentes raças de mulheres -- 
negra, branca, amarela e todos os tipos de mulheres. Perguntem a si mesmas, "Quem sou eu, como 
uma mulher?" ou "Quem sou eu, como um homem?" Onde vocês estão colocados, na história das 
mulheres ou na história dos homens? Para quem vocês perguntam?  

Vocês já consideraram quantas palavras falaram durante suas vidas? Suponham que cada pessoa 
viveu até estar com 100 anos de idade. Isso parece ser uma vida muito longa, mas realmente é 
apenas 36.000 dias. Se você fala uma média de 100 palavras por dia, durante sua vida você falará 
3,6 milhões de palavras. Quantas palavras vocês acham que falam todo dia? As mulheres fazem isso 
em dobro?  
Tudo bem, vamos dizer que você fala 1.000 palavras por dia. Isso significa que você fala 36 
milhões de palavras durante o tempo de sua vida. Palavras florescem a partir de seus pensamentos. 
Pensamentos não podem ser expressos sem alguém com quem se comunicar. O idioma é o meio de 
comunicação. Assim, a palavra é a ferramenta da comunicação. Quando você fala, para quem está 
falando, para si mesmo ou para o ouvinte? Pensem sobre isso.  
Vamos dizer que você formule uma sentença. Pergunte a si mesmo, "Isso é para meu benefício e 
proteção, ou é para o benefício de outro?" Há sempre um propósito e razão para uma sentença em 
particular. Essa razão é para você mesmo ou para os outros? A maior parte do idioma de uma 
pessoa, é falado para o próprio benefício dele ou dela.  
Realmente, a mais poderosa arma no universo é o idioma. É como uma metralhadora, e até mesmo 
mais poderosa. Em uma disputa entre um esposo e uma esposa, a esposa realmente pode disparar 
sua "metralhadora" de palavras em seu esposo. Palavras são às vezes tão destrutivas.  
Se você fala 1.000 palavras por dia, se pergunte, "Eu falei ao menos uma palavra hoje em benefício 
de meu país? Ao menos uma palavra em benefício de Deus? Pela humanidade?" Vocês falam ao 
menos um por cento de suas palavras diárias – que é, 10 entre as 1.000 – para alguma coisa nobre e 
boa, para o benefício dos outros e de Deus? Vocês podem ao menos devotarem isso para esse 
propósito?  
Vocês alguma vez compararam a boca de uma pessoa com o cano de uma arma, disparando 
projéteis de palavras? Algumas coisas que você diz podem não causar nenhum impacto em seus 
pais, por exemplo. Mas outras palavras ferirão eles como bolas de canhão. Se um amado filho se 
volta e diz apenas algumas palavras abusivas e zangadas, seus pais ficarão chocados. Tal onda de 
choque não é apenas física, mas também espiritual, agitando as mentes das pessoas.  
Em outro exemplo, um esposo amoroso pode dizer algumas palavras para sua esposa que a 
eletrificam. Certas palavras causam uma reação de choque no corpo.  
Na Igreja de Unificação, estamos buscando a forma de vida pública. Assim, quando falamos, 
devemos nos perguntar se estamos falando mais para o benefício de nós mesmos, ou para os outros. 
Talvez antes de se juntarem à igreja, vocês se sentiam muito apáticos, não se preocupando muito 
com seu país. Quando alguém falava sobre o país ou sobre Deus e o universo, vocês não queriam 
prestar a mínima atenção. Esse era o seu passado. Mas então vocês se juntaram à Igreja de 
Unificação e alguma coisa ocorreu com vocês. Foi mais do que "lavagem cerebral", alguma coisa 
que vocês poderiam chamar de "lavagem Moon". A direção de seus interesses foi totalmente 
mudada.  
Assim, vocês agora são pessoas "espiritualmente lavadas" na Igreja de Unificação. Seu padrão de 
pensamento foi mudado, focando em algo maior do que vocês mesmos. A maior parte do dia, vocês 



 384

pensam sobre os Verdadeiros Pais. Vocês têm muitas coisas sobre as quais pensar – lar-igreja, por 
exemplo – que nem mesmo podem entrar nas mentes das pessoas comuns. Mas nós pensamos sobre 
estas coisas dia e noite, não é verdade?  
O indivíduo do passado raramente devotou sua conversa para o benefício dos outros, mas após se 
tornar membro da Igreja de Unificação, qual é a relação? Vocês estão concentrando todas as suas 
1.000 palavras diárias para o benefício dos outros, ao invés de para si mesmos?  

Equilibre suas palavras e ações  
 
O "número um" significa algo bom. Matematicamente, o “um” ocorre quando as linhas superiores e 
inferiores se tornam iguais. Por isso o número um significa equilíbrio, de esquerda e direita, de 
acima e abaixo. Assim, os homens e mulheres número um, são aqueles cujas palavras e ações são 
iguais. Se você diz algo enquanto pensa outra coisa, você não é o número um de jeito nenhum.  
Suponha que você dispara palavras como projéteis de metralhadora, milhares de uma vez, mas age 
baseado somente em uma delas: Você não é uma pessoa número um. E se você agir baseado em 
1.000 palavras e falar somente uma? Então esse número um se torna 1.000! Isso também não é o 
ideal, porque não há equilíbrio.  

Vamos obter uma conclusão, e desenvolver certo princípio: A pessoa que fala mais para o benefício 
dos outros é uma boa pessoa, enquanto uma que fala somente para seu próprio benefício é uma 
pessoa egoísta. 

Quando você realmente avalia seu passado antes da igreja, sua forma de vida era realmente 
merecedora do inferno. Era uma vida infernal. Vocês concordam?  

Deve haver uma fronteira entre o bem e o mal, uma lei para estabelecer um padrão. Qual é a lei 
neste país? É o padrão pelo qual tudo pode ser julgado e dividido entre o bem e o mal.  

Leis apenas estabelecem o mínimo  

É impressionante que a lei sempre define o mínimo, e não o máximo. Eu não sou a lei ou o limite de 
quanto bem você pode fazer, acima da linha da lei. Nenhuma lei diz que você deve apenas ser 
honesto até este ponto, ou amar até este ponto. . .  

A lei primeiramente estabelece limites sobre a pessoa egoísta – aquela que sempre vive por si 
mesma. Ta pessoa tende a trazer destruição para o bem-estar público, por isso a lei existe para 
limitá-la. A lei está sempre atenta com a pessoa autocentrada. Na seqüência, a lei está atenta com 
pessoas gananciosas e destrutivas. A lei existe para proteger o público de prejuízos. Certas pessoas 
não hesitam em recorrer a métodos destrutivos para atingir seus próprios objetivos egoístas; elas 
farão qualquer coisa. Quando alguém fala palavras duras e vituperiosas que ferem os outros, ele 
viola a lei moral, embora possa não haver uma lei escrita contra isto.  

O princípio básico da democracia repousa sobre os números; qualquer um que recebe mais da 
metade dos votos em uma eleição será o vencedor. Assim, a democracia está sempre fluindo e se 
movendo. Suponham que pessoas más fiquem juntas e acumulem votos suficientes para obter a 
maioria. De acordo com as regras da democracia, elas são as legítimas vencedoras. Se o mal pode 
obter força e exercer poder, é óbvio que a democracia carece de algo. Até mesmo as forças do 
comunismo que negam Deus, em breve poderiam acumular força suficiente para se tornar o 
instrumento de "justiça social".  
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Padrões de uma forma pública de vida 

Assim, qual é a forma de vida mais pública? Necessitamos certas regras e normas para determinar 
isto. A primeira norma é qualidade imutável. Então, unicidade. E finalmente, durabilidade. Coisas 
públicas devem ser imutáveis, únicas e eternas. Por isso, quando você está genuinamente com o 
espírito público, terá espaço para o indivíduo, a família, a nação e o mundo.  

"Absolutamente público" significa "absolutamente gigantesco" – tão grande que pode conter tudo o 
que há. A América é um país grande ou pequeno? Vocês gostam de dizer que a América é grande. 
Entretanto, comparado com o sol , todo o planeta Terra é muito pequeno. A grandeza de alguma 
coisa depende com o que você a compara.  

E quanto a realidade de germes e vírus? Vocês imaginam que deve existir um mundo até mesmo 
menor do que aquele que o poder humano já descobriu? Tal mundo micro deve ter certos meios de 
sensoriamento. Estou seguro que deve haver alguma mini-micro mão, em uma mini-micro mesa, 
buscando por pão e manteiga!  

Como uma criança que olha as formigas enfileiradas no terreno, você descobriu que até mesmo as 
criaturas neste minúsculo mundo possuem olhos, pernas, e assim por diante. Além disso, aquelas 
formigas têm antenas e seus próprios pequenos computadores que as guiam em certas direções – e 
os humanos ainda nem mesmo descobriram seus segredos. Nem mesmo todo o conhecimento 
contido no Museu de Londres poderia explicar os mistérios de uma minúscula formiguinha. Pensem 
nisso – esse inseto aparentemente insignificante está carregando conhecimento tão vasto para ser 
colocado no Museu de Londres!  

A lei é surpreendente e estranha, de certa forma. Ela define o mínimo que é necessário para 
preservar uma sociedade ou existência, da autodestruição, da ganância e da autocentralização.  

Tome as coisas mais seriamente  

Após vir para os Estados Unidos, eu vi quanto as pessoas daqui adoram comédia e comediantes. 
Rádio e televisão estão cheios de humor, e as pessoas riem alto e forte. Eu imaginava o que seria tão 
engraçado e porque havia tanta risada.  

Comédia é um tipo de linguagem misturada, uma estranha combinação de palavras – nunca é plana 
e sincera, apenas uma forma engraçada de colocar as palavras juntas para fazer as pessoas rirem. Se 
os americanos são tão apaixonados por essas coisas estranhas, suas características também devem 
ser misturadas. Quando algo move as pessoas para rirem tão calorosamente, elas agirão e viverão 
baseadas nisto. Comédia não tem conteúdo, nem seriedade e nem significado real – é apenas 
superficial. Do mesmo modo, a forma de vida americana se tornou muito superficial; as pessoas não 
querem pensar profundamente ou considerar o lado sério das coisas. Elas não querem buscar por 
coisas espirituais.  

Alguma consistência verdadeira não pode ser veiculada em tons leves. Vocês não podem brincar 
quando estão dizendo alguma coisa séria. O significado de uma mensagem séria deve ser veiculado 
em tons de preto e branco. Ainda há pessoas que adoram dar menos importância às coisas, enquanto 
fazem piadas; tal pessoa vive apenas superficialmente. Qualquer pessoa capaz de orientar o mundo 
e toda a humanidade deve ser uma pessoa séria, alguém de poucas palavras. Os pensadores do 
passado, do presente e do futuro são sempre pessoas pensativas – aquelas que preferem sentar e 
pensar – nunca aquelas que gostam de conversa, alegria e humor.  
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Há uma forma certa para escrever uma música. As notas devem ter certa forma, com suas hastes 
retas para acima dos círculos ou direto para baixo. Suponham que alguém escreveu uma música 
com as notas deitadas na linha. Muitos americanos de hoje querem viver suas vidas em busca de 
"diversão", sem nenhum apego a qualquer lei. Eles querem sair por aí, fazendo o que lhes agrada. 
Se eles têm vontade de dizer algo ou gritar, eles fazem isto. Por isso, a música e a dança -- disco, 
por exemplo – reflete isso.  

Você pode se imaginar dançando com seu pai ou mãe e chutando-os para a diversão? Você pode 
dizer, "Não me levem a sério"? O senso comum do pai diria para ele que seu filho está fazendo algo 
errado ao chutar as pessoas ao seu redor. Esse seria um assunto muito sério.  

Nosso universo é a séria conseqüência da criação. Ele nunca viria a existir devido ao senso de 
humor de alguém. Portanto, o princípio central do universo nunca poderia ser imaginado como uma 
piada.  

Suponham que há dois diplomatas discutindo, um comunista e um americano. Os Estados Unidos 
sempre perdem em tais discussões porque os americanos falam muito; eles falam demais fazendo 
piadas e brincadeiras. O americano poderia tentar impedir o rompimento de tais negociações, 
afirmando que era apenas uma piada e que não significava isso. Mas é muito tarde. Não há lugar 
para um tom de brincadeira em negociações sérias.  

Os chineses, por exemplo, são pessoas muito sérias. Eles raramente falam, mas apenas encaram 
você. Eles são os mais formidáveis oponentes no poker, pois nunca revelam suas cartas até o último 
momento. Os comunistas podem mentir como serpentes ao esperar, buscando pela fraqueza de seus 
oponentes. Então eles atacarão. Eles estão sempre prontos para golpear a qualquer momento, como 
a serpente, logo que você exponha a sua fraqueza.  

Neste universo, deve haver alguma verdade central séria. Se não houvesse tal coisa, então teríamos 
que formar uma, porque sem isto, a civilização humana nunca se sustentaria. Até mesmo como uma 
hipótese, teríamos que assumir a existência de Deus como a lei central e a fonte de todas as coisas.  

Mas é claro, não temos que nos conformar com o Deus hipotético. Nós temos o Deus real. Quão 
afortunados somos!  

Passado, presente e futuro são todos governados por um único princípio – não há brincadeiras sobre 
isso. Vocês acham que o sabor do mel muda desde o passado, através do presente e até o futuro? E 
sobre o ouro – sua rica cor muda através do tempo? A qualidade de um diamante muda? A fonte de 
seu valor está em sua imutabilidade, suas qualidades eternas.  

Deus é de fato um Deus público. Ele é verdadeiramente o centro da forma pública de pensamento. 
Deus pensa sobre Si mesmo, mas somente dentro do contexto do pensamento público; Ele nunca 
pensa sobre Si mesmo separadamente. Suponham que Deus fosse como o ar, permeando todo o 
universo com esse pensamento público.  

Neste espaço universal preenchido com esse "ar de pensamento público", Deus se coloca no centro. 
Vocês devem sempre tentar se localizar no centro da vida pública; estando nesse centro, o que quer 
que vocês façam, será aceito. Qualquer coisa que se origina a partir desse ponto central será bom e 
aceitável. Quanto mais coisas venham desse centro, melhor será.  
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Você precisa do centro  

Isto é como o eixo de uma roda de automóvel. O eixo é pequeno, mas a roda que gira neste eixo 
causa uma tremenda quantidade de movimentos. Até mesmo uma grande roda gira ao redor de um 
pequeno eixo. Deus é assim. O universo é como uma enorme roda pública. Deus está no centro, 
como o eixo. Quando Ele gira, todo o universo gira. Assim, nessa posição, um indivíduo pode dizer, 
"Eu existo para o benefício do universo, e o universo existe para o meu benefício."  

Pessoas de cinco diferentes cores de pele, vindas de diferentes partes do mundo, vivendo no 
passado, presente e futuro, incluindo as massas da humanidade, tanto verticalmente (passado e 
presente) quanto horizontalmente. Deus está posicionado no centro de todas elas. Nesse ambiente, 
existem todos os tipos de pessoas. Uma pessoa será menor, outra será maior; uma pessoa terá um 
formato particular e outra será diferente. A combinação de todas estas coisas cria harmonia. Elas 
estão se movendo em certo ambiente. Embora pareçam se mover ao acaso, elas não podem existir 
independentemente neste universo, desconsiderando seu centro. Elas devem se relacionar com o 
centro.  

Assim, quando a situação do mundo muda, então a situação dos Estados Unidos muda também. Este 
país não pode pensar, "Bem, não me aborreça. O resto do mundo segue seu caminho, e eu sigo o 
meu." Qualquer mudança no governo dos Estados Unidos inevitavelmente afeta homens e mulheres 
que vivem dentro dele. O Presidente Reagan tomou posse e está tentando fazer um novo início. Ele 
está pedindo para todos apertarem seus cintos, assim, a vida de todos é afetada, de uma forma ou de 
outra. Se você está vivendo sob um plano austero, então cada aspecto de sua vida é afetado. Por 
exemplo, se você terá uma recepção de casamento, necessitará fazê-la mais simples. Em outras 
palavras, uma pessoa central aqui na América está tentando girar a nação em certa direção, e todos 
dentro dessa nação são afetados, gostem disso ou não.  

Deus está nesta mesma posição, à exceção de que o escopo de Deus é muito maior do que o de 
Reagan. A realidade de Deus é o universo e Ele está sempre no centro, sempre focado no público, e 
tentando mover todo o universo em direção de certo objetivo ou ação. Deus está girando uma 
gigante roda. Quanto maior a roda, mais forte o eixo deve ser, a fim de girá-la. Portanto, a gigante 
roda do universo pode ser girada somente pelo Deus Todo-Poderoso. Podemos utilizar a expressão 
"Todo-Poderoso" em referência a Deus, porque essa expressão se aplica somente para alguém que 
está no centro, no eixo. Qualquer um que esteja em qualquer outro lugar que não seja o centro, não 
pode ser Todo-Poderoso.  

Estamos investigando o que é o bem. Bem é qualquer direção para a qual Deus está empurrando. 
Assim, uma vida voltada para o público, ao invés de uma vida autocentrada, é sempre bem aos 
olhos de Deus. O centro existe em benefício do todo, e o todo existe em benefício do centro. Isso é 
dar e receber. Somente a partir dessa posição central, Deus pode ser Todo-Poderoso.  

Deus está sempre vivendo dentro da eternidade. Não há nenhum momento sombrio; cada segundo é 
vibrante. Somente a partir desta posição central, Deus pode ser o centro de felicidade e glória. O 
propósito público sempre vem primeiro, então o do indivíduo. Esta é a seqüência correta. A lei 
universal diz que homens e mulheres foram feitos à imagem de Deus, por isso devemos viver da 
maneira como Deus está vivendo.  

Quem é uma pessoa nobre?  
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Historicamente, o homem nobre tem tentado proteger os interesses do público. O filho de piedade 
filial é o "homem nobre" da família, porque ele está vivendo pelo propósito da família, O patriota é 
o homem nobre do país, porque a nação não é nada mais do que a extensão da família. E o santo ou 
homem sagrado está no centro do mundo.  

Digamos que você está sendo elevado ao mundo espiritual, deixando para trás este mundo físico. 
Nesse ponto, você é aceito de acordo com certas categorias. Alguns podem ser filhos de piedade 
filial, outros podem ser patriotas. Se você é aceito como um homem santo, isso significa que 
também é um patriota e um filho de piedade filial, porque tudo isso está dentro do escopo do 
homem santo. O escopo do santo ou homem sagrado é o mais amplo de todos. O objetivo de Deus é 
que todos sejam santos, mais do que um patriota ou um filho de piedade filial. Mas você deve 
iniciar no treinamento como filho de piedade filial. O próximo "seminário" para a santidade é se 
tornar um patriota.  

Muitos "Moonies mais velhos" estão agora fazendo o seminário de 120 dias. Alguns deles estão 
pensando, "Porque eu preciso mais treinamento? Eu mesmo tenho dado seminários." Vocês têm 
servido no nível de um filho de piedade filial ou de um patriota, mas agora eu quero que vocês 
progridam para o nível de santo. Após este treinamento, vocês devem receber o mundo como o seu 
palco. Vocês devem começar a trabalhar por um continente inteiro e o mundo inteiro.  

A pessoa focada no público fala a partir da visão mais pública; ela come e dorme e faz todas as 
coisas a partir do ponto de vista da vida pelo público. Não há tal coisa como o seu ponto de vista 
privado. Quando você olha o mundo com um olho focado no público, todos amarão o seu olho. 
Embora meus olhos sejam muito pequenos, eu olho através destas janelas com uma mente pública, 
e todos prestam atenção nestes olhos. Vocês amam estes olhos, não é? Não importa qual formato 
suas orelhas ou narizes possam ter, enquanto eles estão trabalhando para o propósito público, então 
as pessoas os amarão – porque Deus os ama.  

Esta tem sido minha forma de vida – para me posicionar sempre no centro da esfera da visão 
pública. Se este centro se move errado, então todo o universo se move errado. Esta é uma 
responsabilidade séria. Se esse centro faz alguma coisa louca, então todo o universo se torna louco. 
O centro não pode evitar de fazer isso. Para preservar o universo e a ordem universal, o centro deve 
preservar sua posição central. Essa é a forma de vida dos membros da Igreja de Unificação – todos 
estão em uma posição central. Este é o motivo pelo qual vocês devem obedecer às leis do Princípio.  

Fardos mais pesados no centro 

Talvez você tenha se juntado à Igreja de Unificação a partir da periferia do universo. Mas enquanto 
você aceita mais e mais responsabilidade, se move em direção do centro. Quanto mais você pratica 
o Princípio e as tradições da igreja, mais próximo você está do centro. Ao se aproximar do centro, 
seus fardos se tornam mais leves ou mais pesados? Algumas pessoas poderiam contestar: "Eu não 
gosto do peso desse fardo. Eu gosto apenas da autoridade de estar no centro!" Isso é bom? Isso é 
pior do que ser um ladrão – tentar roubar somente a parte doce de algo enquanto nega a 
responsabilidade presa a isto.  

Estou sempre pensando, "estarei escavando direto ao coração de Deus. Lá eu tomarei sobre meus 
ombros todo fardo que Ele tiver. Eu quero carregar estes fardos."  

Estou planejando escavar ao coração de Deus e sustentar cada fardo que Deus tiver. Eu insistirei em 
carregar esse fardo. Assim, quando eu estou no centro com esse fardo, girando e girando, eu mesmo 



 389

envolverei a Deus, embrulhando-O. Até mesmo Deus não pode Se separar. De modo algum. Por 
isso não há distinção, nenhuma barreira entre Deus e eu.  

Vocês querem se tornar muito famosos, não querem? Vocês serão o número um, não serão? Essa 
não é uma má ambição. Sim, Deus criou vocês para serem o número um, mas não apenas para a 
glória – mas também para que possam sustentar responsabilidade. Então o interior e o exterior 
estarão juntos e você descobrirá sua nova individualidade. Ao se descobrir, você perceberá que 
pertence ao público. O público possui você. Aqueles que estão tentando dizer que não se preocupam 
com o público, sobre o resto do mundo, somente com eles mesmos – são maus.  

Vivendo esse tipo de vida, o que quer que você pense durante o dia é um pensamento focado no 
público e pode falar com verdadeira autoridade. Assim, porque seu discurso e ações são motivados 
a partir do centro, eles têm um foco verdadeiro. Nem vida, nem ação, nem palavra, permanecem no 
centro, ele sempre passam através destes.  

O produto da providência 

Assim, este é o conceito de providência. Vocês são o produto da providência. Vocês emergiram na 
história para serem parte desta providência. Esta providência é o propósito por trás de vocês, de 
cada um de vocês.  

Vocês nasceram neste mundo. A partir deste propósito focado no público e do exemplo de seus pais, 
vocês foram criados. Vocês estão em débito primeiramente com seus pais, por isso, viver como 
filhos é o primeiro ato de conteúdo público. Pelo benefício e prosperidade do mundo, os filhos são 
dados para vocês. Portanto, pais verdadeiramente centrados em Deus devem estar pensando sobre 
como educar seus filhos à imagem do universo, como representantes do universo. Um presente 
universal. Assim, vocês educam esses filhos para a perfeição, e verdadeiramente amam esses filhos, 
porque eles representam o universo.  

Sem nem mesmo compreender este profundo significado, muitos pais amam seus filhos, porque a 
natureza funciona dessa maneira. Esta é uma verdade universal.  

Após educá-los no centro de sua família, seus pais tentam enviá-los para o próximo nível, para se 
tornarem importantes cidadãos de sua nação. Seus pais dizem, "Tudo bem, faça alguma coisa 
importante pelo país. Se torne um patriota." Os pais estão sempre tentando empurrar seus filhos 
para estudar, para serem disciplinados."Esteja atento"; eles dizem, "Trabalhe para seu exame. Volte 
com um bom boletim." Às vezes eles se tornam muito rigorosos, brigando com os filhos, os 
disciplinando duramente. Os pais podem bater em seus filhos, exaltando-os a seguir em frente, 
tentando fazê-los melhor. Isto tem um propósito bom, se esse filho ou filha é empurrado em direção 
ao centro, para uma posição mais pública.  

Seus pais devem empurrá-lo para se tornar não apenas um bom patriota, mas uma pessoa sagrada ou 
uma pessoa nobre também – um homem ou mulher santo. A ambição deles de que você se torne o 
melhor é para o propósito público.  

Eu não rejeito a noite  

Eu vim para a América e a América veio contra mim. Isto nunca me aborreceu. A América é um 
pequeno objeto em nossa tela de radar. Sendo o centro, eu tenho a responsabilidade de fazer a 
América girar ao meu redor. Os Estados Unidos da América se opõe a mim porque ele está agora no 
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lado escuro da terra; metade do mundo sempre está na posição da noite. Mas o globo se mantém 
girando, e o que está agora na escuridão, em breve entrará na luz.  

À noite, somente a lua derrama sua luz, e nem sempre vemos claramente. Mas como a terra 
continua a girar, vemos o sol surgindo. Então exclamamos: "Podemos ver o sol!"  

Se você se torna o número um, deve manter um equilíbrio. Você não deve gostar apenas do dia, mas 
também da noite. Se você gosta somente do dia, você não é o número um. Em nossa forma de vida, 
se você quer se tornar o número um, deve até mesmo estar disposto a ser perseguido, e dizendo a si 
mesmo que pode suportar isso, você pode perseverar. Então quando vem a aceitação e as pessoas 
dão as boas vindas, é claro que você se sente bem. Por isso sofrer não é problema, particularmente 
quando você é jovem. Eu estou disposto a seguir pela estrada de sofrimento, porque quando essa 
estrada termina, e chega a idade mais avançada, haverá glória. Haverá a luz do sol. Esse é o 
caminho certo, não é?  

Não seja uma vítima  

Assim, essa é uma grande vida. É uma grande ideologia, verdadeiramente grandiosa. É quase como 
ser um campeão entrando no ringue de boxe e desafiando seus oponentes. No boxe o que conta é o 
golpe definitivo, o nocaute. Até alcançar o ponto de nocaute, você pode ser atingido mil vezes, com 
dentes quebrados e sangue saindo de seu nariz. Seu olho pode estar totalmente preto e azul. Isto não 
faz diferença enquanto você perseverar até o fim, e fizer o nocaute no oponente.  

Por isso ninguém deve se tornar uma vítima. Você necessita primeiro encarar sofrimento e então a 
dificuldade, porque a vitória definitiva nunca vem no início, mas sempre no final. Se levante e 
persevere com uma forte determinação, até mesmo sob perseguição, até o final e então, no período 
final, nocauteie o oponente.  

Você pode pensar que quer se tornar um campeão mundial, mas quer evitar ser atingido. "Eu não 
quero que ninguém chegue perto de mim; eu não quero que qualquer um me toque. Então eu sairei e 
me proclamarei o campeão mundial. Sim, eu quero ser assim." Eu digo que tal pessoa é um ladrão, 
tentando evitar todas as lutas intermediárias a fim de desfrutar a glória do momento final.  

Moonies mais velhos podem dizer, "Bem, Pai, eu já fiz o suficiente; eu quero desfrutar um bom 
caminho. Eu não quero que ninguém me toque. E eu não quero uma batalha em um ringue como um 
grande círculo vicioso. Eu lutei no ringue da Inglaterra; eu não me preocupo com o ringue mundial. 
Eu estava lutando no ringue da Alemanha; eu me tornei um campeão lá. Isso é suficiente para mim. 
Eu não quero avançar mais."  

O que necessito são homens e mulheres que já tenham vencido nos campeonatos nacionais. Quando 
eu digo, "Venham aqui; Eu os colocarei no campeonato mundial da raça", eu quero pessoas que 
digam, "Sim, Pai."  

Você está pronto para encarar uma seqüência de socos? "Sem problema, Pai. Eu estou pronto. Eu 
estou muito rígido. Eu sou ferro fundido, aço temperado. Pai, me coloque na mais dura luta que 
você queira." Esse é o tipo de campeão que eu quero que você seja. É uma coisa má para mim, 
empurrá-lo para um desafio até mesmo maior?  

Quem é que está puxando?  
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A Igreja de Unificação está neste mundo, dentro do mundo, e fora do mundo. Os membros da Igreja 
de Unificação estão pensando, "Não importa o que aconteça ao mundo, eu devo me manter no 
centro. Eu me segurarei rápido. Eu não serei atirado para fora."  

Alguém pode puxá-lo, mas se você já está conectado com o centro, logo que a pessoa o libere, você 
volta direto para o centro. Mesmo se você tentar me puxar, o que eu realmente farei é circular ao 
redor, não sendo puxado para fora. Vocês compreendem?  

Suponha que há algo sobre a roda, próximo do eixo. Esse peso morto causa um movimento muito 
instável, balançando o eixo o tempo todo. O que você faria? Você diria, "Oh, o peso é demais para 
mim?" Você quebraria o eixo?  

Mas se você está sempre no centro, sempre forte, inabalável por qualquer coisa, ao invés do eixo 
quebrar, este peso será lançado para fora da roda. Duas coisas podem ocorrer; a parte pesada 
poderia voar para fora, ou o eixo pode ser quebrado. Qual conseqüência você preferiria?  

Este peso hoje é o comunismo. Eles estão tentando lançá-lo para fora, tentando quebrar o eixo; mas 
como eles giram cada vez mais rápido, o eixo é tão forte que eles serão lançados para fora. Em 
outras palavras, eles se destruirão. Essa é a forma como Deus vê a providência de seu passado e 
presente.  

Como vocês se vêem? Vocês diriam "Quem se preocupa sobre o mundo, sobre a humanidade? Eles 
não se preocupam comigo. Eu não tenho nada com essas coisas, e apenas vivo minha vida como 
desejo. Esta é minha liberdade. Não se preocupe comigo". Esse é o tipo de atitude correta?  

Isso está em nosso passado. Algumas mulheres dizem, "Eu sou uma mulher. Porque eu deveria estar 
limitada a um homem? Hoje à noite, eu posso sair com este homem, amanhã com outro. E daí? Essa 
é minha liberdade." Isso é verdadeira liberdade?  

Verdadeira liberdade é harmonia com o eixo. Isso é liberdade, e paz verdadeira. Funcionar 
adequadamente é liberdade. Verdadeira liberdade é quando você está funcionando em harmonia e 
paz com o eixo ou em equilíbrio com o eixo. Portanto, liberdade não pode deixar a direção do 
Princípio. Dentro do escopo do Princípio, você pode desfrutar liberdade.  

No passado, você pode ter falado muito, mas o que você falou era a palavra do inferno? Se era, 
então o que você falou era como um veneno; isto envenenou pessoas e as trouxe para o inferno, ao 
invés de tirá-las do inferno.  

Porque o Pai pediu para vocês trazerem suas esposas aqui? Porque vocês necessitam completa 
harmonia em seu casamento, dentro de seu lar. Cooperação total. Quando o esposo está seguindo 
para sua missão universal, a esposa tem um papel muito importante. Como o esposo reage quando 
sua esposa diz, "Oh, você não se preocupa comigo. Porque você vai para longe? Dê mais atenção 
para seus filhos! Dê atenção para sua própria esposa. E quanto a mim?" De fato a expressão em 
inglês, "melhor metade" é uma boa expressão. Por isso o homem é metade do círculo, e a outra 
"melhor metade" é a esposa. Mas não nesse caso. A linha fundamental, a linha divisória da "melhor 
metade", não é uma posição ao acaso.  
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Não fique em um cubículo  

Ao falar sobre a providência, muitas pessoas dizem, "primeiramente eu me preocupo comigo 
mesmo, minha família, e então eu posso me preocupar sobre Deus. Se eu não cuidar de mim mesmo 
e de minha própria família, como posso me preocupar sobre Deus?" A Igreja de Unificação está se 
expandindo para uma missão universal. Quando você vai para casa, pensa que está se separando da 
missão universal. Em muitos casos, quando membros da Igreja de Unificação de boas posições se 
casam, eles mudam. Eles dizem, "Agora minha missão está terminada. Agora tenho meu próprio 
cubículo, minha própria vida. Agora eu não tenho uma missão universal". Mas sua família está 
dentro da missão universal. Ela é parte da missão universal.  

Homens e mulheres devem estar juntos, reforçando sua posição para abordar a missão universal. 
Vocês encontraram sua melhor metade, então faça desta relação um círculo completo, com vocês no 
centro. Esse é o significado de matrimônio na Igreja de Unificação.  

Freqüentemente quando uma pessoa que está no centro se casa, ela quer deixá-lo e ficar no 
perímetro. Absolutamente não! Quando você se torna um homem casado, um homem de família, 
sua família está exatamente no centro, girando no mesmo eixo. Por isso, quando vocês estão 
casados, sua missão e a missão de sua esposa se tornam uma única. Juntos, vocês criam o centro e 
se tornam o eixo. Nada que você faça, está separado de sua posição central. Você poderia dizer, "eu 
não devo ter muitos filhos, talvez apenas um ou dois, porque mais do que isso seria muito oneroso". 
Essa é uma má idéia, a partir do ponto de vista celeste. Quanto mais filhos você tem, maior se torna 
o seu círculo.  

Eu gostaria que vocês cobrissem todas as direções. Há quatro estações, cada uma dividida em três 
diferentes segmentos, fazendo 12 portões. Cada filho representa um certo portão e uma certa 
direção. Vocês devem se doar dia e noite por seus filhos, trocando fraldas e tudo mais. É um fardo 
incrível, mas se você tem 12 filhos, estará dando uma enorme contribuição ao universo, ao oferecer 
12 representantes que abrangerão 36 graus. Em outras palavras, sua família será capaz de se 
relacionar com todas as direções do mundo, não apenas uma única direção.  

Isto se aplica não apenas para filhos físicos, mas também para filhos espirituais. Esse é o motivo 
pelo qual eu quero que vocês saiam e obtenham filhos espirituais. Seus filhos espirituais se 
alinharão ao redor de 12 portões diferentes, 12 direções diferentes, e ligarão vocês ao mundo – o 
mundo negro, o mundo branco e o mundo amarelo. Cada direção do mundo estará coberta. 
Testemunhar não é fácil. Dar nascimento para esses muitos bebês não é fácil, e dar nascimento para 
filhos espirituais também não é fácil.  

Eu irei para Moscou  

Meu objetivo é a turnê de Moscou. Minha missão é fácil? O comunismo é meu pior inimigo, mas 
irei para Moscou para uma turnê. Vocês dizem: impensável, impossível. Esta é uma tarefa fácil? O 
Presidente Reagan tem todo o poder dos Estados Unidos por trás dele, e o Secretário Haig tem todo 
o poder das forças armadas por trás dele, e eles ainda tremem; eles não sabem o que fazer com os 
comunistas. Entretanto, sem nem mesmo um pequeno Pentágono ou um pequeno Departamento de 
Estado por trás de mim, eu irei direto ao centro de Moscou e o reivindicarei. Em outras palavras, eu 
irei direto ao campo inimigo, direto para o centro. Isto não é fácil. Há um alto preço a ser pago por 
isso. Podemos ter que pagar o preço, mas isto não é problema. Esse é o objetivo, essa é a missão, e a 
missão deve ser cumprida.  
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Envie seu esposo para a linha de frente  

Por isso, se para pagar o preço alguém está sendo martirizado, isso é muito valioso. Se isto é pela 
missão, até mesmo eu estou pronto para arriscar ser um mártir. Eu não hesito em dizer isso. Se vier 
o dia de ir para Moscou,e sua esposa diz, "Pai, essa missão é muito perigosa, não envie meu esposo. 
Envie outra pessoa". E quanto a isso? Se esse é o caso, sua esposa é um fracasso dentro do Princípio. 
Sua esposa deve dizer, "Pai, você pode colocar meu esposo para estar na linha de frente dessa 
missão? Utilize-o, por favor. Eu cuidarei dos filhos. Não se preocupe, Pai. Envie meu esposo para a 
linha de frente da missão!" Essa é a verdadeira esposa celestial.  

Quantas mulheres nesta sala podem dizer: "eu devo ser responsável por todas as mulheres soviéticas, 
mesmo se todas elas me perseguem. Pai, deixe-me cuidar delas. Eu não recuarei nem mesmo uma 
polegada, nem mesmo um centímetro. Eu as converterei".  

E quanto aos homens? Se todos os comunistas do mundo vierem atrás de você, você pode dizer: 
"Pai, me deixe estar na linha de frente. Eu não devo recuar nem mesmo uma polegada. Eu devo ser 
vitorioso em seu nome". Esse é o tipo de homem que eu quero que vocês sejam.  

Quando vim para a América, eu já havia feito considerações em meu plano de que poderia até 
mesmo ter que ir para uma prisão americana ou uma prisão soviética, ou até mesmo para um campo 
de concentração. Tudo estava dentro do plano. Nada é inesperado para mim. Quando eu assisto um 
filme no qual alguém falha em sua missão, é descoberto, e é executado por fuzilamento, não estou 
apenas olhando uma cena desapaixonadamente. Eu me coloco nessa posição, eu coloco minha vida 
nessa posição; eu estou disposto a aceitar isso, se essa for a vontade de Deus.  

Os santos pagam o preço  

Por isso, quando a nação está desmoronando e o povo está ruindo, você deve ir para a linha de 
frente e pagar o preço para salvá-los. Sem pagar o preço, nada pode ser realizado. Pelo benefício da 
nação, o patriota deve estar disposto a ser um mártir. Pelo benefício do mundo, as pessoas sagradas 
devem estar na linha de frente; elas devem ser aquelas que pagam o preço primeiro! Por isso, se 
esse é o caso, queremos morrer pelo benefício do mundo e pelo benefício do país. Jesus Cristo 
seguiu precisamente por esta estrada. Ele morreu a partir de uma posição no centro do mundo, e isto 
teve um impacto universal.  

Nunca tente evitar que as coisas venham até você. Encare-as! Isso é o que Jesus fez. Ele se colocou 
no centro. Pense sobre si mesmo, "Se eu vivo ou morro, minha vitória afetará toda a humanidade do 
passado e do presente, e todo o universo". Olhe para Jesus. Ele erigiu sua cruz no centro do 
universo e morreu pelo benefício da humanidade. Ele nunca lamentou sobre sua própria morte. Ele 
teve espaço para perdoar e amar seus inimigos até mesmo em seu último minuto.  

A História oscila, mas não Deus  

Essa é a forma como Deus vê a providência. Olhe tudo a partir deste ponto de vista. Nada pode ser 
excluído desta interpretação. Embora a história tenha flutuado, este princípio nunca mudou, porque 
Deus nunca mudou. Porque a posição de Deus é o princípio, este permanece como o Alfa e o 
Ômega. 

A letra “G” (a primeira letra da palavra God, que é Deus em inglês) é quase um círculo completo. 
Se Deus, como o "G," fosse um círculo completo, nenhuma porta restaria para qualquer pessoa 
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entrar. Por isso, Deus abriu uma pequena porta, e então fez uma entrada para você e eu. Mas então o 
"d" (a última letra da palavra God) de Deus está no final; quando chegar o momento, Deus fechará a 
porta. O dia do Julgamento vem e a porta será fechada.  

Essa é a forma como Deus pensa, no passado, presente e futuro. E Deus não somente pensa dessa 
forma, mas Ele vive dessa forma. Por isso, a fim de ser o homem número um, eu devo ser como o 
Deus do passado, o Deus do presente, e o Deus do futuro.  

Você anseia por sua vida do passado?  

Pensem sobre as experiências de seu passado. Após ouvir o Pai, vocês conhecem a verdade. Mas no 
passado, vocês tinham plena compreensão desta verdade? Que tipo de passado vocês tiveram?  

Você não tinha nenhuma consciência de si mesmo. Você não reconhecia a si mesmo. Porque não 
havia nenhum centro, a individualidade foi aviltada. Sua vida não tinha nenhum princípio, nenhuma 
direção, nenhuma razão. Você estava vagando e oscilando. Ao vagar você encontrou a Igreja de 
Unificação. De repente, você entrou pela porta e descobriu um mundo inteiramente novo. 
Inicialmente, você descobriu alguma coisa fantástica, incrivelmente agradável e boa. Mas então 
você tentou viver a forma de vida da Unificação. Então você começou a olhar para trás com um 
pouco de nostalgia, um pouco de saudade, pensando, "Bem, eu tinha todos os tipos de liberdade. Eu 
podia ir onde quer que eu quisesse. Eu via tudo o que queria ver. Se eu quisesse dançar qualquer 
música, eu podia". E quanto ao momento atual?  

No mundo externo, você poderia pensar, "eu sou totalmente livre para me casar com qualquer 
garota que eu queira. Eu posso me divorciar de qualquer garota com quem me casar". Então aqui 
você dirá, "Oh, eu não tenho liberdade para fazer isso. Eu tenho que esperar o Pai dizer algo. Que 
tipo de matrimônio é esse?" E também, aqui sua missão é incrivelmente difícil. Você sai, tentando 
testemunhar, e as pessoas dizem, "Seu Moonie", apontando e cuspindo em você. O ataque vem de 
todas as direções. Então você diz, "Oh, eu vim para o lugar errado. Sinto muito, Pai. Eu vou embora. 
Felizmente, eu não tenho muita bagagem".  

Suponha que a Igreja de Unificação deu tudo o que você queria, propiciou as melhores refeições, 
concedeu várias horas de sono, forneceu acomodações no Hotel Hilton, e qualquer outra coisa que 
você quisesse. É claro, ninguém a deixaria. Eu sabia que se tivesse dado conforto para vocês, dado 
uma tarefa fácil, tornado seu trabalho agradável em um sentido mundano, concedido liberdade, e 
dado a vocês todos os tipos de coisas, todos ficariam na igreja. Eu sabia disso. Mas pessoas de 
verdade, pessoas divinas, conscienciosas, pessoas patriotas que estão preocupadas sobre este país e 
o destino do mundo – essas pessoas ficarão. Teremos o poder de mobilizar pessoas verdadeiras e 
genuínas.  

Isto pode exigir 40 anos  

O trabalho de restauração pode exigir 10, 20, 30 ou 40 anos. Bem, eu já determinei que 40 anos não 
é nada; é somente um estágio. Eu iniciei esta missão quando tinha 16 anos de idade. Se você 
realmente quer realizar algo de proporções mundiais, isto levará ao menos 40 anos.  

Os 4.000 anos da história registrada tem sido uma história emaranhada, uma história satânica. 
Levará ao menos 40 anos para desenroscá-la. E como seria se minha atitude tivesse sido de evitar 
uma missão mais difícil? E se eu dissesse, "Deus, me dê um trabalho mais fácil. Faça meu fardo 
mais leve." Se essa fosse minha aspiração, eu teria há muito tempo sido suspenso de meu trabalho. 
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Mas eu sempre busquei o caminho difícil de restauração desde o início. Eu nem mesmo comecei a 
lutar. Isto é apenas o início.  

Estou treinando vocês e os enviando para o mundo. Esse é o padrão que estou pedindo para que 
vocês encontrem. De fato, hoje seu padrão é muito inferior ao meu.  

Quantos de vocês poderiam sobreviver sendo colocado em uma das catacumbas de Roma? Quantos 
de vocês poderiam suportar a pressão e o perigo daqueles dias do primeiro século? Quantos de 
vocês sobreviveriam em tais circunstâncias? Se os cristãos do primeiro século puderam perseverar 
em meio a esses sofrimentos e serem fortes – até mesmo nós podemos sobreviver. 

Deus me ama não apenas por causa da minha filosofia e forma de vida; Deus vê que eu tenho o 
poder e a capacidade para trazer bilhões de pessoas ao redor do mundo para a mesma convicção, a 
mesma direção, e o mesmo objetivo. Em outras palavras, eu sou o tipo de homem que Deus 
necessita aqui na terra. Deus vê que eu tenho o poder de me multiplicar. Agora estou com 60 anos 
de idade. Mais quantos anos vocês acham que eu viverei? Eu não acredito que meu corpo físico 
sustentará vida para sempre.  

Muitos cristãos pensam que uma vez que aceitem Cristo, nunca morrerão. Mas então o que 
ocorreria? Se todos sustentassem a vida física aqui na terra para sempre, eventualmente não haveria 
espaço suficiente. Então, e quanto as gerações subseqüentes? Vocês acham que alguém poderia 
existir sob essas circunstâncias?  

De fato, Deus é científico. Deus não permite que a vida física continue indefinidamente. Esse é o 
princípio de criação. Quando você se torna uma pessoa espiritual, e entra no mundo espiritual, 
espaço é sem qualquer significado. Mas não é assim aqui na terra. Você está limitado pelo tempo e 
o espaço. Todos um dia morrerão e serão enterrados. Mas através de meus filhos físicos e dos 
membros do movimento de Unificação, eu posso me multiplicar em milhões. Esses milhões se 
multiplicarão em bilhões; e os bilhões em trilhões. Essa é a forma como eu viverei para sempre.  

A tradição que estou ensinando é o relacionamento entre verdadeiros pais e verdadeiros filhos. Esse 
é um relacionamento eterno. Esta é nossa tradição. Primeiramente necessitamos educação, e então 
implementação da educação.  

Se tornar melhor do que eu  

Eu quero que cada um de vocês façam até mesmo melhor do que eu. Siga além de mim. Não apenas 
me replique; se torne superior a mim. As gerações que me sucederão, se tornarão superiores a mim. 
Muitas pessoas pensam, "Somente o Pai pode fazer este trabalho. Nós não podemos fazê-lo." Essa é 
a atitude errada! Vocês poderiam fazer até mesmo melhor do que eu, porque vocês têm muito mais 
apoio de Deus. O mesmo Deus que me sustenta, está sustentando vocês. E vocês possuem suporte 
adicional – o meu suporte, o suporte dos Verdadeiros Pais e o suporte da Igreja de Unificação. 
Vocês estão em uma posição infinitamente melhor.  

De fato, elementos impuros na igreja somente podem ser destrutivos. Devemos preservar nossa 
tradição no formato puro. Produtos puros sempre manifestam poder. Algumas pessoas estão sempre 
ficando mais escuras e mais fracas; ao invés de tentar cuidar de si mesmas, saiam e obtenham 10 
pessoas capazes.  
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 Moonies novos são mais poderosos  

Nunca seja arrogante porque você é um Moonie mais velho. Os mais novos, os mais recentes, são 
sempre os mais poderosos. Este é o motivo pelo qual estou pedindo para vocês saírem e trazerem 
novos membros. Eles serão os Moonies exemplares.  

Olhe para uma planta: as folhas velhas apenas caem e morrem. As folhas fracas e mais antigas se 
tornam folhas velhas e caem, e após isso as folhas fortes e verdes podem vir. Eu sei que muitos 
membros da Igreja de Unificação vieram e se foram. Mas a Igreja de Unificação não desaparecerá, e 
eu nunca recuarei. A Igreja de Unificação nunca declinará. Esse é um mandamento de Deus, porque 
do contrário, não há nenhuma esperança.  

Antes de se juntarem a igreja, a maioria de vocês era quase um lixo humano. Vocês pensam que 
uma vez que tenham estado na Igreja de Unificação por 10 anos, por exemplo, e cercado pelos 
costumes da igreja, vocês realmente não conhecem mais o mundo exterior. Por isso, vocês acham 
que aqueles tempos antes da igreja, há 10 anos atrás, eram os "bons e velhos tempos." Vocês podem 
ter alguns sentimentos nostálgicos, alguma saudade de casa. Às vezes os membros mais antigos 
dizem aos membros mais novos quando se juntam à igreja, "Bem, você está muito excitado agora, 
mas fique aqui por quatro ou cinco anos. Você ficará como eu. Eu sou um Moonie normal, o 
Moonie moderno. Não fique tão envolvido. Não fique tão excitado."  

Isso está absolutamente errado! O verdadeiro Moonie exemplar deve estar se movendo em frente 
com incrível excitação e grande entusiasmo, porque você seguirá de estágio em estágio, para o 
estágio familiar, o estágio nacional, e os estágios internacional e mundial. Em cada estágio, você 
deve desenvolver uma maior vitalidade e um maior vigor. Essa é a única maneira que você pode 
definitivamente ter sucesso. Eu vejo essa pessoa como o Moonie exemplar. Novos Moonies devem 
observar quais Moonies mais velhos são os Moonies exemplares.  

O Moonie exemplar pensa, "Agora estou trabalhando para o benefício deste país, mas eu trabalharei 
mais duro para o benefício do mundo. Para o benefício do universo, eu trabalharei ainda mais duro". 
O Moonie exemplar é a pessoa que diz, "Quando eu ficar mais velho na Igreja de Unificação, eu 
cuidarei sozinho de um país inteiro, ou um continente. Eu cuidarei do mundo". Esse é o Moonie 
modelo. Quando se torna mais velho na Igreja de Unificação, você deve brilhar com as realizações.  

A vida pública obtêm respeito  

Quando você come uma refeição, deve considerar se está comendo para um propósito público ou 
para um propósito privado. Você está comendo para o benefício dos outros? Quando você toma 
tudo com mesquinharia, pensando: "Não toque. Esta é minha refeição; essa é minha refeição 
particular. Se esta fosse uma refeição pública, seu pensamento seria, "Deixe os outros desfrutarem 
sua porção. Se houver suficiente para mim, eu o tomarei."  

Quando vive uma forma de vida pública, você reúne respeito e amor não apenas na mesa de 
refeição, mas em cada momento do dia. Onde você vive, as pessoas saberão que há uma pessoa 
vivendo a vida pública. Até mesmo em algumas cerimônias de nossa igreja, algumas pessoas 
querem conseguir o melhor assento. Elas pensam, "eu quero estar na frente e desprezar a todos. Eu 
quero receber o melhor." Essa é a vida egoísta. Mas a vida pública é diferente. Vocês sabem que 
esta é a natureza humana; eu nem mesmo tenho que explicar.  
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Se você quer obter o respeito do país, você deve viver para o benefício do país. Se você quer se 
sacrificar para o benefício do país, deve ir para o pior lugar no país para fazê-lo avançar; essa é a 
forma como você pode obter o respeito do país. Então automaticamente, mesmo que você não 
queira, as pessoas o empurrarão para o centro.  

Se houvesse uma rota mais rápida de salvação para os Estados Unidos da América, eu certamente a 
tomaria. Se vender o Hotel New Yorker avançaria a restauração da América, eu o faria 
imediatamente. Isto seria a coisa mais fácil a fazer. Se o sacrifício da América fosse necessário para 
a salvação do mundo, essa é a rota que eu tomaria. Porque uma vez que você salve o mundo, você 
já terá salvo os Estados Unidos, pois os Estados Unidos é parte do mundo. Essa é a forma pública 
de pensamento.  

Se você sacrifica sua família para o benefício da causa maior, para o benefício do país e do mundo, 
você de fato nunca sacrifica sua família, porque sua família será respeitada e amada pelas pessoas 
do mundo.  

Vocês não deveriam pensar que eu ainda estou de pé porque estou seguindo de modo fácil. De jeito 
algum. Eu ainda estou viajando à frente com a maior velocidade. Eu sempre penso em viver 
publicamente. Mesmo quando iniciei a Igreja de Unificação, meus olhos, ouvidos, nariz, e boca 
eram utilizados para o propósito público. Mesmo após eu morrer fisicamente, isto não fará qualquer 
diferença. Eu viverei assim. Apenas olhando minha foto na parede, as pessoas me ouvirão. A 
história não pode me esquecer. A história me imortalizará e seguirá meu caminho. Eu sabia o que 
ocorreria se eu aperfeiçoasse a vida pública. Por isso no passado, presente e futuro não têm 
nenhuma diferença. Um princípio, uma tradição.  

Vocês se conhecem muito bem. Vocês sabem se são pessoas públicas ou privadas. Vocês sabem o 
que é egoísmo, o que é altruísmo. Vocês conhecem isso?(Aqui, a versão em inglês parece ter 
perdido um trecho da gravação ou da transcrição do original) . . . qualquer quantia de dinheiro e 
fazer isto para o benefício do país. Essa é a forma pública.  

A América deve seguir sob um austero plano de economizar dinheiro. Por quê? Para que a América 
possa salvar as coisas materiais pelo benefício do mundo. O povo americano é taxado pesadamente, 
mas se eles estivessem suportando um incrível fardo de taxas a fim de salvar o mundo, então o 
mundo inteiro se curvaria para a América. Entretanto, o governo americano está tomando muito 
dinheiro para si mesmo, e muitos americanos vivem no luxo e na abundância. Isso é ruim! Dinheiro 
pode fazer mal, tal como muito dinheiro pode fazer muito bem. Na América o dólar está fazendo 
mais o trabalho de Satanás do que o trabalho de Deus, não é verdade? Eu nem mesmo guardo um 
dólar para mim mesmo. Eu quero deixar aos meus filhos esse legado, essa tradição, essa herança.  

Ser pais altruístas  

Não fazemos isto por nós mesmos, mas queremos edificar uma tradição e dá-la para nossos filhos, 
para a posteridade, para as gerações que virão, e assim essa nossa tradição e nossa forma de vida 
seguirá adiante e prosperará para sempre.  

Os filhos vão para a escola para o benefício dos pais, de certa forma. Eles obtêm conhecimento e 
voltam para apresentar seus boletins para seus pais. "Pai, eu fiz isto. Mãe, olhe isto, aqui está meu 
boletim." Vocês sabem por que os filhos fazem isso? Porque todos querem ir até os pais, a partir de 
onde flui o amor, de onde vem o amor altruísta e focado no público. Esse é o motivo pelo qual os 
filhos voltam para os pais. Da mesma forma, você deve estar na posição paternal, e deixar o mundo 
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vir até você, por causa do amor e para relatar tudo para você. Vocês devem ser pais altruístas para o 
benefício do mundo. Assim é como deve ser a nossa posição. Há dois tipos de amor – amor mal e 
autocentrado, e amor bom, altruísta e sacrifical. Um tipo destruirá este país. O outro edificará o 
reino. Assim, devemos herdar amor altruísta e edificar o reino aqui na América.  

Dentro das famílias americanas, o amor autocentrado deve ser abolido. Os pais devem se tornar pais 
verdadeiramente públicos. Quanto mais você está tentando viver para si mesmo, maior será a 
destruição que virá para essa família. Haverá destruição social, e além disso, o veneno destruirá a 
nação e o mundo.  

Esses formidáveis poderes de Satanás, baseados em uma vida autocentrada, estão atacando, 
querendo competir com vocês, dizendo, "Você continua dizendo que vive com amor altruísta e 
focado no público. Tudo bem, me mostre isto. Venha competir comigo."  

Você deve obter a vitória. Uma vez que obtenha vitória, mesmo que não queira, você será elevado 
para o centro. Você será movido em direção ao centro. Essa é a forma como Deus é. A partir desse 
ensinamento, eu concluo que esta é a forma da providência de Deus e do indivíduo tanto no passado 
como no presente.  

Você iniciou esta jornada como um indivíduo. Então se tornou dois, esposo e esposa, trabalhando 
juntos para alcançar o maior objetivo de criar uma família. A família se torna a unidade mais ampla 
e um instrumento de Deus para alcançar objetivos ainda maiores na sociedade, nação, mundo e 
universo.  

Sempre pense sobre o êxodo de Moisés. Estamos em um êxodo dos dias modernos. Nossa forma de 
vida, nossa família, nosso estilo de vida conjugal é como de ciganos; uma vida de deserto. Não 
podemos parar aqui. Não podemos nos estabelecer ainda. Ainda não alcançamos Canaã. Vocês 
devem deixar seu povo, seu clã, sua esposa, seus filhos, e se mover adiante. Em seu caminho para 
Canaã, você sempre encontra um Mar Vermelho, uma montanha para cruzar, um deserto sem água. 
Esse é o motivo que devemos viver com disciplina. Devemos ser treinados para esse propósito.  

A forma de vida da Igreja de Unificação está destinada a dar para vocês um treinamento de êxodo. 
Sua restauração material, seu testemunho, seu trabalho de lar-igreja, sua missão – todas as 
variedades de missões que há – estão destinadas a propiciar treinamento para seu êxodo vitorioso. 
Suponha que você avançou este longo caminho, mas um centímetro antes da linha do objetivo você 
falhou, isso ainda é classificado como falha. Você deve seguir até alcançar a linha final.   

Eu ainda estou correndo. Onde vocês estão? Vocês ainda estão se arrastando atrás de mim e se 
tornando um fardo para mim, ou estão me puxando pela frente? Vocês são um vento de trás ou um 
vento frontal?  

Eu continuo empurrando a Mãe. Ela acabou de dar a luz ao nosso décimo segundo filho, o qual foi 
o incrível fardo histórico da missão dela. Mesmo assim, eu pedi para a Mãe esta manhã, "Você pode 
se levantar e ir comigo para Belvedere?" Eu quase a trouxe aqui, mas não é bom, falou o médico. 
Na recomendação do médico para ela, é necessário mais alguns dias de repouso, mas ainda sim eu 
queria empurrá-la para vir aqui. Se eu penso assim com relação à Mãe, como vocês supõem que eu 
penso sobre vocês? Vocês pensam que eu quero que vocês tenham facilidades e possam dormir 
bastante? Não, eu nunca pensarei dessa forma. Eu não serei esse tipo de "bom" pai. Isso é porque eu 
tenho a responsabilidade de treiná-los e discipliná-los para que vocês sejam merecedores de herdar 
minha missão. Não há forma fácil para isto.  
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Estamos nos movendo em direção da vitória definitiva. Até que alcancemos esta vitória definitiva e 
grande prosperidade, não devemos nos inferiorizar. Esteja preparado para cruzar qualquer oceano, 
montanha ou deserto. Até mesmo se as sete tribos satânicas de Canaã tentarem bloquear sua entrada 
na terra prometida, esteja determinado a superá-las. Se os Estados Unidos da América se tornar um 
obstáculo, nós o transpassaremos. Quando os comunistas bloqueiam nosso caminho, nós os 
quebraremos.  

Guerreiros determinados  

O projétil mais veloz é o mais forte e mais poderoso; ele pode penetrar em qualquer coisa. Quando 
ele perde velocidade, ele perde seu poder. Suponham que dois projéteis, um, o projétil comunista e 
o outro, o projétil Moonie, tenham uma colisão em pleno ar. O projétil comunista, embora possa ser 
forte e se mover muito rápido, terá um momento sombrio. Mas o projétil da Igreja de Unificação é 
mais afiado, assim, quando o projétil comunista colide com ele, se dividirá em dois. Esse é o tipo de 
projétil que devemos nos tornar.  

Nós sempe teremos que lutar e enfrentar batalhas? Certamente não somos pessoas que fogem da 
briga. Quando a luta é inevitável, nunca hesitaremos em lutar. Mas nosso objetivo é fazer a colheita 
de Deus. A colheita ocorre quando não existe nenhuma condição para Satanás acusar os filhos 
celestes e quando esses filhos celestes podem habitar juntos com Deus.  

Satanás sempre o acusa se ele tem qualquer fio atado a você. Satanás é um especialista em fisgar 
você onde está sua fraqueza. Mas não há como Satanás agarrá-lo quando você é um tipo de soldado 
determinado e celestialmente focado no público. Você é esse tipo de soldado do céu? Você sabe 
como está, mas e quanto aos seus filhos? Se eles se tornam fracos e indecisos, então Satanás os 
acusará, e a vocês também. Você é responsável por sua posteridade. Assim, mais importante de 
tudo, você deve primeiramente se libertar da acusação de Satanás; essa é sua proteção. Além disso, 
você deve libertar da acusação de Satanás, seus filhos e sua posteridade.  

Seja mais comprometido do que antes  

Deus não tem espaço para ser acusado por Satanás, nem no passado, no presente ou no futuro. 
Vocês também devem estar livres da acusação de Satanás, no passado, no presente e no futuro. Sua 
melhor ferramenta para cumprir isto é uma ideologia focada no público. Esteja totalmente armado e 
solidamente equipado com esta ideologia para que nada possa detê-lo de forma alguma. Vocês 
podem dizer agora mesmo, "Eu estou comprometido e determinado"? E quanto aos líderes aqui – 
vocês estão comprometidos agora mesmo? Vocês já estavam comprometidos, ou estão começando 
hoje? Ao menos uma coisa deve estar certa – agora estamos todos comprometidos. É claro, 
estávamos comprometidos no passado, mas agora, muito mais do que antes, necessitamos estar 
comprometidos e determinados.  

Se você se doa totalmente, em um comprometimento perfeito, pelo resto de sua vida, quando for 
para o mundo espiritual, você pode me acusar se não for para a realidade mais elevada. Eu não seria 
capaz de levantar minha face diante de vocês, nesse caso. O mundo espiritual é um lugar justo. Eu 
posso ser colocado em um lugar mais elevado somente se sou o mais elevado em meu 
comprometimento e realizações. O mundo espiritual é um local totalmente público. Ninguém pode 
alterar sua forma lá. Qualquer um que é elevado para os lugares mais elevados tem o direito de estar 
lá, de acordo com sua realização. Ninguém pode reclamar ou acusar essa pessoa.  
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Há 230 pessoas reunidas neste salão, e eu quero que vocês entendam que há 230 níveis de 
realizações, 230 níveis do mundo espiritual aos quais vocês pertencem. Assim, onde você se 
posicionará? Você deve elevar sua própria mente. Eu quero colocá-los no lugar mais elevado 
possível, mas a fim de fazer isso, eu devo empurrá-los para o sofrimento. Somente dessa forma 
você pode demonstrar quão bom é aos olhos de Deus – particularmente vocês jovens, com menos 
de 30 anos. Não há nada mais que eu possa dar a vocês. Enquanto estou vivo, vocês estão me 
obedecendo. Se vocês não podem me obedecer em um relacionamento vivo, como podem se 
mostrar merecedores aos olhos de Deus? Exatamente agora vocês têm a melhor oportunidade, 
porque eu estou com vocês.  

Não importa quanta dificuldade pode haver, vocês devem ser treinados e disciplinados. Ninguém na 
Igreja de Unificação é um mestre mais rigoroso do que eu. Não importa o que, eu sei que vocês me 
ouvem quando falo algo. Mesmo se vocês não querem ouvir certas coisas e não querem ser 
empurrados, quando eu digo algo, vocês estão prontos para obedecer. Mas quando outros líderes 
dizem algo, vocês podem desconsiderá-los completamente. Quais entre vocês líderes assumirão 
meu lugar? Vocês, líderes nacionais, pensam que serão capazes de empurrar o mundo inteiro da 
forma como eu faço? Vocês são capazes?  

A melhor chance é agora, durante o tempo de minha vida. Eu darei seu comando e vocês 
estabelecerão a tradição de obediência, e então essa tradição passará adiante. Por exemplo, aqui está 
um jovem irmão a quem eu tenho empurrado de um lado para o outro. Ele sente, "Se o Pai me 
empurra, eu não devo reclamar." Mas se qualquer outro faz isso, ele ficará furioso. Em outras 
palavras, durante o tempo de minha vida eu empurrarei vocês e os ordenarei tanto quanto possível, 
para que possam estabelecer a tradição de obediência. Seus filhos não terão a chance de obedecer 
aos Verdadeiros Pais da mesma maneira – este é seu privilégio.  

A única razão de eu estar fazendo isto, é dar a vocês a herança do céu e terra, e quero que a herança 
seja absolutamente perfeita. Esta é a única forma que podemos estar seguros de que nossos filhos 
viverão no céu. Vocês entendem? De fato, eu retenho boa parte antes de dar disciplina para vocês, 
por volta de 50 por cento. Mas vocês querem receber disciplina diluída ou preferem 100 por cento 
de disciplina? Vocês querem 100 por cento e eu quero dar 100 por cento, mas eu sei que vocês 
devem começar por volta do nível de 50 por cento e se mover então para os níveis mais elevados.  

Alinhe seu destino com a providência  

Eu nunca elogio ou cumprimento vocês, e há um propósito por trás disso. Ao olhos de Deus, 
ninguém é digno de cumprimentos. Para receber a perfeição como sua herança, você deve ser capaz 
de decorá-la. Eu quero que vocês sejam capazes de adornar sua perfeição com flores e desenhos. 
Esse é o desejo da providência, e também do céu e terra.  

Devemos alinhar nosso destino com a providência, com a história, com a direção de céu e terra. 
Esse é verdadeiramente o curso mais sábio.  

Eu quero fazer uma pergunta pessoal: Vocês estão realmente tentando viver da forma mais elevada 
possível o padrão celeste? Tudo bem, então eu contarei a vocês um segredo. Se vocês querem fazer 
isso, devem sofrer mais do que eu sofri. Jesus se tornou o Messias e sofreu da forma como Deus 
sofreu. Somente por este padrão, vocês podem herdar a perfeição.  

Realmente não importa quão imperfeitos vocês tenham sido. Enquanto estou vivendo aqui na terra, 
vocês têm uma oportunidade. Hoje é sua chance. Este é seu privilégio e eu quero que vocês 
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compreendam isto; esta é a maior fortuna que eu poderia dar para vocês. Aqueles entre vocês que 
podem realmente fazer suas decisões – não apenas um movimento de lábios – e dizer, "A partir de 
hoje em diante, eu serei diferente; eu me esforçarei para sofrer mais do que você, Pai", levantem 
suas mãos e digam, "Sim, Pai!"  

Hoje é o aniversário de meu aprisionamento pelos comunistas da Coréia do Norte – 22 de fevereiro. 
Poucos membros da Unificação sabem sobre isto. Entretanto, esta manhã eu planejei meu sermão 
para vocês. Décadas atrás, na Coréia do Norte, esta era exatamente a atitude e a convicção que eu 
tinha, quando caminhei para dentro da prisão comunista. Esse é o motivo pelo qual estou dando esta 
importante mensagem hoje.  

Eu não estava errado ao me comprometer com essa causa. Eu sou uma prova direta após muitas 
décadas, porque venci e prosperei de acordo com o Princípio. Neste significante dia da minha vida, 
todos vocês devem fazer o mesmo juramento que eu fiz quando entrei na prisão comunista. Isto 
deverá ser lembrado na história. Eu não esquecerei de vocês, e não esquecerei deste dramático 
evento de hoje. Vocês devem receber bênçãos celestiais – vocês e a Igreja de Unificação. Quem 
quer que preserve este princípio será abençoado.  

A partir deste ponto em diante, o sol da esperança está raiando para o mundo e para a humanidade. 
Até agora somos conhecidos como Moonies, mas hoje vocês foram promovidos para "Sunnies" 
brilhando como o sol. Portanto, quando fizeram seu juramento esta manhã, vocês estavam 
realmente dizendo, "Pai, não importa se o Senhor está aqui ou não. Eu me determinei em seguir em 
frente pelo resto de minha vida e nada me agitará nem um pouco".  

Esse é o caminho que o Princípio segue – aquele que busca perder sua vida pelo benefício de Deus, 
a ganhará; aquele que tenta se humilhar será elevado. Amém!  
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Capítulo 34 
A Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo 
Mundial  
1º de maio de 1981 -- Seul, Coréia  

Querido e amado Pai, por favor, nos perdoe pois não pudemos terminar com Seu sofrimento. A 
humanidade ainda é ignorante sobre Sua grande vontade, e nenhum país na terra nem mesmo foi 
capaz de seguir ou entender o Senhor. Eu sou muito grato do fundo do meu coração que este 
pequeno grupo da Unificação, que não tem nada para mostrar externamente, pôde se tornar aqueles 
que entendem e sentem Sua sagrada vontade, a qual é estabelecer Sua vitória neste universo através 
da realização no dia da vitória para todas as pessoas.  

Eu sei que necessitamos transcender qualquer posição individual ou nacional e representar todas as 
pessoas da terra. Ao mesmo tempo, devemos compreender que assumimos Sua grande vontade 
providencial para estabelecer a realidade de perfeição como representantes de toda a terra.  

Pai Celeste, hoje é 1º de maio de 1981. Hoje a Igreja de Unificação dá as boas vindas para o 27º 
aniversário de sua fundação na terra. Queremos oferecer toda nossa gratidão pelo privilégio de 
recepcionar este dia como um novo dia de aniversário. Quando refletimos sobre nosso passado, um 
panorama de eventos passa através de nossas mentes.  

Enquanto refletimos sobre o que tem ocorrido, queremos que este se torne um momento de 
importância histórica, um momento para fazer uma determinação para a vitória de amanhã, como 
também um momento para celebrar nossa alegria. Por favor, também guia-nos para que possamos 
nos tornar profundamente cientes de nosso chamado para sermos verdadeiramente filhos e filhas 
obedientes que podem retornar eterna alegria para o Senhor. Pai Celeste, por favor, esteja conosco 
durante este momento.  

Somos tão gratos de que o Senhor tem guiado esta igreja com Seu profundo e precioso amor e 
proteção. Esta igreja esteve perto de acabar, mas não foi destruída. Esta igreja foi sacudida, mas não 
desmoronou. Esta igreja jamais poderia ter nascido sem a oportunidade que o Senhor nos deu. Nós 
verdadeiramente pedimos que o Senhor continue a guiar nosso caminho futuro.  

Pai, agradecemos ao Senhor por tudo. Por favor, abençoe-nos com Sua alegria que representa a 
vitória futura. Pedimos que Suas abundantes bênçãos sejam recebidas neste tempo.  

Todos os membros da Igreja de Unificação no mundo estão celebrando este dia e estão esperando 
pelos Verdadeiros Pais que estão aqui na Coréia neste momento. Oramos para que Seu profundo 
amor e Sua energia de vida sejam dados para cada um de Seus filhos por todo o mundo. Abençoe a 
todos eles para que não se sintam deprimidos diante da batalha que virá, mas que possam confrontar 
o inimigo como soldados celestes. Deixe-os encarnar Seu amor e a ressurreição da vida. E abençoe-
os para que possam praticar Sua vontade na realidade.  

Derrame todas as Suas bênçãos e amor sobre Seus filhos.  

Eu oro estas coisas em nome dos Verdadeiros Pais. Amém.  
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Hoje damos as boas vindas ao 27º aniversário da Igreja de Unificação. Eu poderia falar muito sobre 
as situações dos anos passados. Desnecessário dizer que nossa organização não foi fundada para 
realizar certos objetivos pessoais, mas para realizar a vontade de Deus.  

Então, qual é todo o conteúdo da vontade de Deus? Primeiro, para restaurar Adão através do 
processo da história de recriação. A seguir, para restaurar Eva no fundamento vitorioso de Adão. 
Então, para criar uma família perfeita e os filhos perfeitos no fundamento de Adão e Eva. Para 
auxiliar os filhos a atingirem a perfeição, um povo ou tribo deve ser formado.  

Numerosos santos e sábios trabalharam como representantes de Deus. O que eles realizaram? Eles 
deram origem a várias religiões. Cronologicamente, há quatro tipos: religião de servo, de filho 
adotado, de filho e de pais. Geograficamente, as religiões se moveram em diferentes direções: Norte, 
Sul, Leste e Oeste. Além disso, os vários estágios da religião têm variações geográficas: Há leste, 
Oeste, Norte e Sul, e religiões tipo filho do Sul, por exemplo. Para acomodar necessidades locais, 
religiões de servo, de filho adotado, e de filho apareceram em várias regiões. E também, até mesmo 
a essência de uma religião de servo corresponde ao conteúdo das religiões de filho adotado, de filho 
e de pais. Qualquer que seja a religião, seu objetivo é realizar a vontade de Deus, e ela segue o 
caminho em direção da perfeição do ideal de criação de Deus. Esse é o caso até mesmo com uma 
religião de servo. A religião de filho adotado aparece no fundamento da religião de servo, mas em 
uma dimensão mais elevada. O mesmo se aplica para as religiões de filho e de pais.  

Este desenvolvimento é o centro da providência de salvação, e a corrente principal da história 
fluindo em direção à compleição da providência de salvação.  

O que é um filho adotado? Ele não está na linhagem direta de Deus, mas ele pode substituir o filho 
verdadeiro. Um filho verdadeiro pode herdar e entender todas as situações de Deus e Seu coração; 
um filho adotado pode se tornar um sucessor no caso da ausência dos pais. O filho adotado é mais 
elevado do que um servo e a preparação para o filho verdadeiro.  

Uma religião tipo filho verdadeiro capacita as pessoas a conhecerem claramente seus pais. 
"Conhecer" não significa apenas reconhecer o título, mas também criar a realidade de unidade de 
coração. Nem o período de servo e nem o período de filho adotado puderam estabelecer o padrão de 
coração do filho verdadeiro.  

Um filho qualificado que pode representar os pais (Deus) se coloca na posição paternal para a 
humanidade. Como um filho, ele pode também representar toda a humanidade diante de Deus. A 
aparição do verdadeiro filho estabelece pela primeira vez o centro de Deus na terra. Pode haver 
somente um centro. A chegada de Seu filho é o grande momento de realização para Deus. Que 
alegria abraçá-lo pela primeira vez! Esse era o ideal de Deus e o desejo esperado desde o início da 
criação.  

Houve inúmeros cursos históricos. A religião Judaica e o Cristianismo foram as correntes principais 
da religião. O período através da família de Jacó estabeleceu a responsabilidade moral de servo. 
Então o período do Velho Testamento edificou o fundamento para a posição do filho adotado. Jesus 
veio como o Messias, o filho que pode receber o amor de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o filho 
unigênito de Deus, significando que ele é o primeiro filho que nasceu centrado no amor de Deus. 
Com tal base, o Cristianismo se tornou o eixo central da história mundial, formando o mundo 
democrático o qual é proeminente na civilização do século 20.  
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Agora as pessoas dizem que estes são os "Últimos Dias." Jesus devia seguir para a missão de pais 
após cumprir essa missão messiânica de filho. O Cristianismo promete o noivo e a noiva como o 
cumprimento dos Últimos Dias. Noivo e noiva simbolizam a religião de pais.  

Então o que são os Últimos Dias? O fim do período de filhos e filhas e o alvorecer de uma nova era 
de pais. Qual é o desejo de filhos e filhas? Ver os pais a quem eles nunca encontraram e receber o 
amor paternal deles. Nos Últimos Dias, estes profundos desejos são realizados.  

Os Últimos Dias não é o tempo para o Deus Todo-Poderoso literalmente lançar fogo ao mundo e 
condenar as pessoas para a destruição, como o Cristianismo atual acredita. É o tempo para realizar o 
propósito dos filhos, que é completar a salvação na terra através da aparição dos Verdadeiros Pais. 
É o tempo para edificar a sociedade, nação e mundo, centrados no coração de Deus, a família de 
Deus e a virtude moral celestial. É o tempo para ser completamente educado em todos estes pontos 
pelos pais e manifestar o ideal horizontalmente, para que o mundo possa ser unificado ao redor do 
amor de Deus e do amor dos pais. Com tal educação, a sociedade pode progredir em direção a esse 
objetivo. Os Últimos Dias é o ponto de retorno cósmico.  

Unindo o mundo Cristão  

O que é a Igreja de Unificação? A Igreja de Unificação enfatiza o Verdadeiro Pai, a Verdadeira Mãe 
e os Verdadeiros Filhos. Este é o mais distinto aspecto de nossa igreja. As religiões tinham uma 
única pessoa como núcleo central de fé. A Igreja de Unificação promove a religião tanto de pai 
como de mãe. O aspecto significativo da história da religião atualmente é que os pais se tornaram o 
núcleo central da religião pela primeira vez.  

Que tipo de pais são eles? Eles se colocam na posição de antepassados históricos que encarnam a 
fundamental tradição paternal do povo centrado em Deus. Estes pais representam não somente a 
geração atual; eles recriam este mundo ao transformar os filhos impuros em verdadeiros filhos de 
Deus. Eles ensinam e guiam os filhos sem qualificação para se tornarem verdadeiros filhos, 
enxertando-os nos Verdadeiros Pais, perseverando nesta tarefa até que o mundo decaído 
completamente seja banido. Este é o ensinamento da Igreja de Unificação.  

O que acontecerá com as outras religiões? As religiões de servo, de filho adotado, e de filho se 
ligarão com a religião de pais para criar um novo mundo: o mundo unificado da providência.  

A religião de Unificação é a religião de filho, em certo sentido. Ela tem a responsabilidade para 
marchar adiante, unida com todo o Cristianismo tradicional, para um novo nível mundial, uma nova 
realidade pela qual a história humana tem esperado. Portanto, a ideologia da Igreja de Unificação 
deve unir o Cristianismo mundial.  

Deste modo, porque a expressão, "Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo 
Mundial"? Algumas pessoas uma vez me perguntaram, "Reverendo Moon, porque você utilizou o 
termo 'Unificação do Cristianismo Mundial?' Por causa de tanta perseguição, porque você não 
remove esse termo?" Se eu removesse esse termo, quem se oporia à Igreja de Unificação? Ministros 
cristãos e anciãos disseram, "A Unificação do Cristianismo Mundial? Eu não acredito nisto." Isto 
poderia ser aceitável se o Reverendo Moon fosse como o papa, que tem um fundamento em muitas 
nações do mundo. Mas quando um homem tal como o Reverendo Moon está tentando unir o 
Cristianismo mundial, todos sempre se sentem desconfortáveis. Eles nem mesmo podem dormir 
com isto.  
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O Cristianismo foi fragmentado em centenas de denominações no processo de seus 2.000 anos de 
luta e desenvolvimento. Então eu tento uni-las! As pessoas imaginam quais meios eu utilizarei para 
uni-las. Baionetas? Força? Métodos ditatoriais? Todos os tipos de rumores se espalharam.  

Por quais meios eu posso unir o Cristianismo do mundo inteiro? Pelo Espírito Santo. Por isso, o 
nome Associação do Espírito Santo. Vocês entendem? Não por punhos ou baionetas, mas pelo 
Espírito Santo. Não podemos unir pelo poder humano, mas pelo poder do Espírito Santo, pela 
mobilização do mundo espiritual. É mais difícil mobilizar o mundo espiritual do que mobilizar os 
seres humanos.  

Você pode unir o Cristianismo se colocar de lado os elementos que causam desunião, e preservar o 
núcleo ao redor do qual todos os cristãos podem se unir. Isto soa simples, não é? Assim, 
necessitamos formar um novo sistema de verdade, uma nova visão da verdade central da Bíblia, tal 
como ela se desenvolveu através do Velho e do Novo Testamento e apontar para o futuro. Tal visão 
deve ser a visão de Deus e a visão do mundo espiritual. O Cristianismo não tem sido capaz de 
descobrir este núcleo central. Antes que o mundo espiritual possa cooperar com o homem, Deus 
deve dar uma mão e oferecer Sua cooperação, pois Deus é o rei do mundo espiritual. Se o Rei 
rejeita algo, não importa quão ansiosos Seus soldados no mundo espiritual possam estar para 
cooperar com isto, eles não podem. Somente quando Deus, o Rei, se torna excitado e aprova algo, 
os Seus soldados, as pessoas no mundo espiritual podem nos ajudar. Portanto, quando a Igreja de 
Unificação seleciona os pontos centrais do Velho e do Novo Testamento, estes devem impressionar 
Deus o suficiente para Ele dizer, "Isso é verdade! A Igreja de Unificação é muito boa."  

A fim de mover o mundo espiritual, nosso ensinamento não deve ser apenas endossado por Deus, 
mas também de acordo com os desejos e esperanças dos muitos santos e líderes religiosos que 
viveram e trabalharam na terra. Isto deve explicar o núcleo daquilo que Gautama Buda queria 
propor, o que Confúcio queria realizar, e o que Jesus queria pregar – e até mesmo o conteúdo das 
coisas ainda desconhecidas. Todas estas pessoas devem dar suas assinaturas de aprovação.  

O problema é como conectar as religiões de servos e de filhos adotados com a religião de filho, a 
qual é seu centro e o veículo para alcançar a religião de pais. Somente então pode emergir um 
sistema endossado pelo mundo espiritual celeste e por Deus.  

Assim, vocês acham que podemos naturalmente unir o Cristianismo por todo o mundo? [Sim!] 
Vocês poderiam preferir o nome "Associação de Unificação", mas ele permanece como Associação 
do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial. Estamos confiantes que podemos 
fazer disto uma realidade. Os membros da Igreja de Unificação são pessoas engraçadas e loucas, 
mas não loucas de uma maneira má. Eles são loucos para alcançar um propósito. Qual é o propósito? 
Realizar os conteúdos do Velho e do Novo Testamento e, com todos os homens espirituais no 
mundo espiritual, edificar um mundo centrado no propósito de Deus. O objetivo de nosso 
movimento é atingir a vontade de Deus. Portanto, na Igreja de Unificação, continuamos o trabalho 
do Espírito Santo. Não que Jesus aparece do mundo espiritual, e ensina, mas que os Verdadeiros 
Pais fazem o ensinamento.  

Verdadeiros Pais não significa apenas o Senhor, o noivo, mas o noivo e a noiva juntos, em um 
relacionamento recíproco horizontal. O relacionamento pai e filho é uma realidade vertical de 
coração, diferente do relacionamento recíproco horizontal. Portanto, alguém na posição paternal, 
com um corpo físico substancial na terra, pode ensinar a vocês através de um fenômeno espiritual, 
tal como Jesus fez. Vocês entendem?  
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Eu posso canalizar no mundo físico as obras de pessoas no mundo espiritual. Muitos membros da 
Igreja de Unificação saíram como missionários para o exterior. Alguns foram presos; outros foram 
expulsos de seus países, mas retornaram destemidamente de novo e de novo. Eles fizeram isso 
porque eu apareci para eles espiritualmente e os guiei. Eles retornavam avidamente porque eu pedi 
isso.  

No Japão e nos Estados Unidos, os membros trabalham mais de 18 horas por dia, não porque são 
forçados para isto, mas porque eles vêem espiritualmente os Verdadeiros Pais trabalhando na linha 
de frente, os conduzindo. Isso é possível na Igreja de Unificação.  

Santos e sábios do passado despenderam mais de 40 anos trabalhando com definitiva sinceridade, a 
fim de se conectarem com mundo espiritual. Na Igreja de Unificação, os membros podem atingir 
isso trabalhando através de 40 dias com definitiva sinceridade.  

Vá ao Senhor  

Atualmente é a era das viagens espaciais. Uma maratona tem cerca de 26 milhas, mas se um satélite 
fosse correr uma maratona, quão longo o percurso teria que ser? Seria necessário todo o cosmo. Na 
era espacial de hoje, a religião deveria ter a capacidade de mensurar o cosmo!  

Sendo que nada especial parece ter acontecido atualmente, os cristãos ainda estão orando, "Senhor, 
por favor, venha." Mas não seria mais maravilho você mesmo ir visitar o Senhor? E quanto a fazer 
algo como um lançamento espacial e voar até o Senhor?  

Assim, ao invés de pedir para que ele venha, vá até o portão dele e espere por ele. Engraxe os 
sapatos deles, deixe tudo pronto para ele. Prepare a cama dele quando ele estiver pronto para dormir, 
prepare a refeição dele quando ele estiver pronto para comer. Faça tudo para deixá-lo confortável. 
Então ele pensará que você é uma pessoa útil e até mesmo poderá colocá-lo como encarregado da 
casa dele. Se torne um gerente melhor do que ele é, então quando sair, ele naturalmente dirá a você, 
"Por favor, cuide de minha casa enquanto estou fora."  

Então quando ele está pronto para comer, você acha que ele o manterá como um assistente? Não, 
ele lhe dará as boas vindas para sua mesa. Na primeira vez você se sentará no canto da mesa 
dizendo, "Este lugar é suficientemente bom para mim; eu não devo comer." Quando você vê seu 
Senhor comendo a comida deliciosa, sua boca se moverá inconscientemente, como se você 
estivesse comendo também.  

Quando ele ver sua boca se movendo, você acha que ele será capaz de comer sozinho? Não, ele 
convidará você para comer com ele. 

"Não, não é necessário," você replicará. Mas você poderia provar um pouquinho e descobrir que a 
comida está muito deliciosa.  

Quando o Senhor ver você comendo a deliciosa comida com alegria, ele se sentiria desconfortável? 
Não, ele se sentirá melhor do que se estivesse comendo sozinho.  

Então ele dirá a você, "Coma mais," e talvez até mesmo pegue alguma comida e ofereça para você.  

Da próxima vez, até mesmo antes do Senhor lhe oferecer comida, você pode pedir para ele,  
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"Eu posso comer isto?"  

"Sim, sim," ele replicará.  

Então você pode até mesmo comer tudo antes dele começar!  

Isto não é apenas uma idéia. Você realmente poderia fazer este tipo de coisa.  

Um homem se sente solitário se ele vive sozinho. Por isso Deus criou a mulher. Por isso não é 
surpresa que as mulheres gostem de homens. Qual aspecto dos homens elas gostam? Suas belas 
características, sua pele áspera e sua barba. A face das mulheres é lisa e sem barba. As mulheres 
piscam seus olhos. Não é bom que os homens pisquem seus olhos todo o tempo, mas as mulheres 
que fazem isso, freqüentemente têm um coração profundo.  

Quem foi Jesus? Ele era o noivo preparado para amar sua noiva. E sua noiva pretendida estava 
pronta para amá-lo. Os ministros das igrejas estabelecidas ficarão surpresos ao ouvir isto, mas estou 
falando de acordo com o princípio de céu e terra.  

Jesus veio como o Senhor, e por todo lugar as pessoas oram para ele com respeito. Mas se ouvirmos 
cuidadosamente, freqüentemente ouvimos os homens orando para possuir o mundo, e as mulheres 
orando por bons esposos. Homens oram como ladrões: "Deus, faça de mim o presidente deste país; 
Deus, faça de mim o presidente deste mundo; Deus, me dê Sua posição." As mulheres sem coragem 
de orar assim, pedem que Deus dê para elas um amado esposo. Qual destas orações mais interessa a 
Jesus? Homens oram para realizar seus próprios propósitos, mas as mulheres oram por um noivo a 
quem servir com grande devoção. A resposta é óbvia.  

Os homens deveriam orar, "Senhor, após eu fazer do Senhor, o presidente do céu e terra, por favor, 
deixe-me ser o presidente do mundo. Após o Senhor ter se tornado o presidente do mundo, por 
favor, deixe-me ser o presidente de uma nação. Como o irmão mais novo de Jesus, eu o servirei. Eu 
respeito e sirvo Jesus como meu grande mestre, estimando-o acima de qualquer outra coisa." Se 
você ora dessa forma, então Jesus responderá. 

 O princípio de amor  

O nome de nosso movimento é Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo 
Mundial. Portanto, por quais meios devemos unir? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor 
que pode harmonizar o mundo espiritual e o mundo físico. O Espírito Santo pôde abrir os olhos de 
cegos e fazer surdos ouvir, mas isso não é importante. Nestes tempos, o Cristianismo parece pensar 
que desde que nada é impossível para o onisciente e onipotente Deus, a melhor coisa para Deus 
fazer, é permitir que um coxo ande. Mas isto está errado. O Espírito Santo é amor. Unir pelos meios 
do Espírito santo significa unir pelo Espírito Santo do amor.  

A Bíblia diz que devemos adorar a Deus em espírito e verdade. Mas o que é a verdade? Ela não é o 
Teorema de Pitágoras ou o princípio Newtoniano. Ela é a verdade de amor. Qual é o maior aspecto 
do princípio do amor? É o amor entre pais e filho. O que Deus quer não é dinheiro, poder ou 
conhecimento. Ele quer amor. Por quê? Porque Ele quer Se alegrar, tendo um objeto de amor. 
Fomos criados para sermos um objeto de amor, dando alegria para Deus. Por isso, nosso valor, 
embora sejamos um ser criado, é igual ao valor de Deus, quando nosso relacionamento está 
centrado no amor. Teólogos cristãos objetariam que criaturas nunca podem ser iguais ao seu criador. 
Mas então porque Deus criou todas as coisas?  
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O Espírito Santo, que vemos no nome da Associação do Espírito Santo, produz harmonia centrada 
no amor entre pais e filho. Se estabelecemos harmonia nesta terra, não importa quão pequena sua 
base possa ser, ela pode se espalhar por todo o cosmo. Quando uma estação de difusão envia ondas 
eletromagnéticas para o cosmo, não importa quão pequenas elas possam ser; elas ainda estão 
rumando para o cosmo. Da mesma maneira, não importa quão pequena a realidade do amor 
harmonioso possa ser, ela pode se conectar com o poderoso cosmo. Enquanto a base do amor 
harmonizador se espalha, ela se torna infinita, e nada pode escapar ao seu toque. Tudo no mundo 
ressoará com a freqüência do amor. Por isso, Deus, que é o centro do cosmo, não pode deixar de 
vibrar com sua vibração.  

Quando estamos em harmonia, Deus dirá, "Eu amo vocês." Então, o que vocês acham que Ele faria? 
Ele os beijaria. Ele sabe como beijar? O beijo de Deus não é como uma beijoca mundana. Deus tem 
mãos? Se Ele tem, elas devem ser mais maravilhosas do que mãos cheias de ouro e diamantes. Se 
você ama alguém, não quer tocá-lo ou tocá-la? Quando você faz o toque, harmonia e unidade são 
estabelecidas. Quando duas pessoas rotacionam, o cosmo também se revolve, céu e terra e todas as 
coisas acima e abaixo se tornam uma unidade. Tudo se torna parte dessa unidade; a cabeça pode se 
tornar uma perna e a perna, uma cabeça; o estômago pode se tornar as costas e as costas, um 
estômago. Deus acharia esta harmonia interessante, não é?  

Homens e mulheres riem de formas diferentes. A risada tem seu próprio ritmo que pode parecer 
com o cantar. Quando você canta, você move seu corpo, por isso cantar resulta em dançar. Ao 
abraçar Seus amados filhos e filhas, Deus iria rir, cantar e dançar. Aqueles que amam Deus, amam 
rir, cantar e dançar.   

Se Deus é um pai real e você corta o cabelo Dele, Ele o processará? Sendo que você é o amado filho 
Dele, embora Ele possa dizer, "Seu maroto! Como você pôde cortar o cabelo de seu pai?" Ele não 
ficará bravo com você, mas ao invés, o abraçará. Eu estou dizendo estas coisas, porque vocês 
necessitam desenvolver este relacionamento de coração com Deus. Eu quero que vocês tenham uma 
imagem inesquecível disto em suas mentes.  

Vinte e sete anos atrás, um homem desconhecido cruzou com uma placa na qual estava escrito, 
"Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial." Meu nome se tornou 
grande recentemente, mas naquele tempo era desconhecido. Quando iniciei, eu não compreendi 
quão grande realmente era o nome Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo 
Mundial. Mas uma vez que eu coloquei aquela inscrição, eu tinha que realizá-la como um assunto 
de princípio. Eu posso desistir desta inscrição por causa da oposição? Onde quer que eu tenha ido, 
essa inscrição foi rejeitada, e até mesmo chutada e destruída. Por isso muitas coisas aconteceram.  

Vida miserável de Jesus  

No início do discurso de hoje, eu disse que a vontade de Deus era a perfeição de Adão, Eva, filhos e 
o clã. O clã aperfeiçoado deve ser estabelecido em uma nação. Jesus buscou edificar seu clã no 
fundamento do Judaísmo e do povo judeu, no fundamento dos clãs de José e Zacarias, incluindo 
João Batista. Deus teve que preparar estes dois clãs para se relacionar e ser a família estendida de 
Jesus. Se o alto sacerdote e os outros líderes judeus tivessem se unido, centrados nestes clãs, Jesus 
não teria que fazer mais nada. Testemunhar teria sido desnecessário. As pessoas poderiam ter vivido 
com Jesus em sua vida cotidiana, e o céu teria automaticamente cooperado. O povo judeu teria sido 
unido e poderia ter superado o Império Romano pacificamente. Tudo poderia ter sido restaurado, e 
Jesus poderia ter se tornado o rei dos reis. Este era o plano original de Deus para o Messias.  
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Entretanto, Jesus perdeu o país, o qual estava destinado a protegê-lo. Ele perdeu os clãs de José e de 
Zacarias e, como resultado, o Judaísmo também. Então ele teve que deixar sua casa e buscar novos 
seguidores. Aqueles que se uniram a ele , eram pessoas sem educação, mendigos e humildes 
pescadores. Eu vi o local onde Pedro viveu. Era uma caverna miserável. Tais pessoas poderiam 
compreender a vontade de Deus e pensar sobre toda a humanidade? Não. Eventualmente, tudo o 
que eles puderam fazer, era desistir de seu mestre, Jesus. Ele foi traído e assassinado.  

A vida de Jesus foi uma vida miserável. Os cristãos afirmam que Jesus deu sua vida em benefício 
de nosso pecado. Mas se Deus é um Deus tão capaz, porque Ele não pôde encontrar outra forma 
para salvar o homem? Faça essa pergunta para os teólogos, ministros e líderes cristãos. Sendo que 
Deus é onisciente e onipotente, porque Ele não pôde encontrar outra forma de salvação, além de 
deixar o sangue de Seu filho ser derramado? Eles não podem responder essa questão.  

Ao ler nosso Princípio, todas estas questões são resolvidas. Quando você o lê, seus olhos mudam, 
seus ouvidos mudam, sua mente e seu corpo mudam. Todos os problemas são resolvidos. Mas 
porque os líderes religiosos não querem ser derrotados pelo Reverendo Moon, eles se opõe a mim. 
Se eu fosse um ocidental, não haveria nenhum problema. Mas eu sou um oriental e eles pensam que 
são melhores.  

No caso de Jesus também, seus pais e irmãos e irmã não trabalharam com ele. A Bíblia relata como 
seus irmãos mais jovens o ridicularizaram. Portanto, Jesus não teve nenhum fundamento de nação, 
religião, clã, irmãos e pais. Ele não teve nenhuma escolha, apenas teve que iniciar seus três anos de 
ministério público.  

Estou contando estórias que os cristãos tradicionais nunca ouviram antes. Este é o motivo pelo qual 
eles me chamam de herege. Mas se eu sou um herege ou não, somente será determinado no fim de 
meu curso – se eu termino no céu ou no inferno. A escada de nossa igreja alcança o céu. Os cristãos 
estão tentando visitar a casa do servo de Deus, mas nós estamos buscando a casa do filho de Deus. 
Neste sentido, podemos ser hereges.  

Após a unificação do Cristianismo, como a vontade de Deus pode ser aperfeiçoada? Pessoas tipo 
Abel devem assumir a responsabilidade de completar a vontade de Deus. Há muitas pessoas no 
mundo espiritual que foram santos e sábios, mas eles não puderam encontrar o padrão do caráter 
ideal, que é o desejo de Deus. Eles ainda são classificados como servos ou filhos adotados de Deus. 
Até mesmo Jesus, que está na realidade de filho, não completou toda a missão. A missão de filho 
inclui governar sua nação, igreja, clã e família, e se oferecer a Deus na base de uma nação. 
Considerando que Jesus não fez tudo isto, ele deve voltar novamente.  

Devemos seguir além do nível nacional, até o nível mundial. Portanto, quando o Senhor retorna, sua 
responsabilidade inclui dedicar o mundo inteiro para Deus. O Cristianismo tem a responsabilidade 
de unificar o mundo democrático e prepará-lo para a Segunda Vinda, conectando o mundo inteiro 
com Deus e declarando-o Dele. Mas o Cristianismo ainda não cumpriu sua responsabilidade crítica 
como um mediador. Quando ele o fizer, sua missão será consumada. Se o Cristianismo é unido, o 
comunismo não será mais um problema. Portanto, eu não posso abandonar aqueles cristãos que se 
opõem a mim. Ao invés, eu devo estar firme para unir os cristãos. Este é o propósito de nosso 
movimento. A Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial significa 
uma associação, não uma igreja. Vocês devem entender isto claramente. Sem a unidade do 
Cristianismo, é impossível criar um único mundo.  
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Patriota, santo e filho 

Até agora, eu tenho ensinado aos membros da Igreja de Unificação para serem patriotas exemplares. 
Este é o primeiro item de educação na Igreja de Unificação. O item seguinte é se tornar um 
verdadeiro fiel, mais fervoroso do que o melhor Budista, Cristão, Confucionista, Judeu, Hinduísta 
ou Mulçumano.  

Entretanto, se tornar tal patriota e fiel, não é suficiente. Você deve se tornar qualificado como um 
servo de Deus. Quando alguém chama por um servo, você deve ser o primeiro a responder. Portanto, 
quando você começa sua vida de fé na Igreja de Unificação, você faz isso a partir da posição de 
servo. A Igreja de Unificação ensina, "assuma a responsabilidade pelo problema mais difícil em sua 
nação. Assuma responsabilidade pelo problema mais difícil da Igreja de Unificação, e assuma a 
responsabilidade pelo problema mais difícil do mundo." Se você não segue desta forma com 
disposição, você permanece como um servo e não pode alcançar a realidade de filho adotado.  

Você tem que estar disposto e digerir todos os problemas do mundo atual com alegria. Então você 
pode se elevar da posição de servo para a posição de filho adotado. Quando se coloca na posição de 
filho adotado, você deve ser melhor do que qualquer outro filho adotado do mundo, assumindo 
responsabilidade pelos problemas que os outros filhos adotados não podem resolver. Tal caminho 
conduzirá você para a realidade de filho verdadeiro. Como um filho verdadeiro de linhagem direta, 
se você faz o que nenhuma outra pessoa pode fazer, você se tornará o sucessor central entre todos 
os outros filhos. Tudo é sistemático.  

Enquanto se torna mais velho, como você pode incentivar todos os patriotas a seguirem seu 
exemplo? Você pode pedir para os fiéis de outras religiões seguirem seu exemplo? Você pode dizer 
isso com confiança? Até mesmo se os membros da Igreja de Unificação são incapazes de seguirem 
este curso difícil, eu devo fazê-lo.  

Recentemente eu ouvi os coreanos dizerem que o Reverendo Moon é um patriota. Eu recebi 
tremenda perseguição no passado, mas eu perseverei. Vocês sabem por quê? Para seguir o caminho 
de um servo. Se você se torna o melhor servo, pode se tornar um filho adotado. Quando os 
ministros cristãos dizem em suas orações que eles são servos de Deus, eles realmente querem se 
tornar um servo? Eles chamam Deus de Pai Celeste, mas se você é um servo, não pode chamar 
alguém de Pai Celeste. Somente um filho pode fazer isso.  

Vocês devem saber que se tornam um servo entre servos a fim de herdar a posição de filho adotado. 
Após seguir através do caminho de obediência, você deve amar o Senhor seu Deus com todo o seu 
coração, com toda a sua alma, e com toda a sua mente. Este é o primeiro mandamento. Portanto, 
você deve devotar não apenas sua mente, mas todo o seu amor. Como um membro da Igreja de 
Unificação, não há nada mais temeroso do que não ser capaz de fazer o trabalho de Deus. Este tem 
sido meu caminho, desde quando eu conheci a vontade de Deus e assumi a responsabilidade pela 
restauração. Portanto, os membros da Igreja de Unificação não devem evitar trabalho duro e 
sacrifício. Uma pessoa que não gosta deste caminho, não pode segui-lo. 

Aqueles que sofrem mais por sua nação se tornam patriotas. Um patriota pode ser assassinado por 
uma única bala e outro pode ser torturado, com seus olhos dilacerados e orelhas e nariz cortados. 
Qual dos dois está na linha de frente dos patriotas?  

Se torne um servo de servos primeiro. Isso qualificará você para ser um filho adotado. Se você se 
torna o melhor filho adotado, quando não há nenhum outro filho, você será escolhido como o filho. 
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Através deste processo você será restaurado para o lado de Deus e receberá Deus como seu pai. A 
menos que você siga este caminho, não pode restaurar a posição de filho ou filha ideal de Deus. 
Este tem sido meu curso desde que eu nasci. Este é o caminho que cada ser humano deve seguir. Eu 
tenho desbravado este caminho e estabeleci a tradição para toda a humanidade seguir.  

Alguns de vocês podem pensar que este caminho é satisfatório para mim, mas não para vocês. O 
que eu disse se aplica a vocês? Podem pensar que eu posso sofrer por vocês e que vocês apenas 
podem seguir. Isso não pode ser assim. Estudantes proeminentes se juntarão à Igreja de Unificação. 
Eles podem reclamar, "Eu sou um estudante eminente, mas os membros da Igreja de Unificação não 
entendem quem eu sou. Eles falam mal de mim." Essa pessoa deve entender que todos devem 
seguir o caminho de restauração. Se um presidente se junta à Igreja de Unificação, até mesmo ele 
não pode reivindicar que ele é especial. Ele deve seguir o curso de restauração. Quando um 
estudante me visita, eu não o verei como um estudante até que ele tenha seguido o caminho de 
dificuldade e sacrifício. Aqueles que não querem sofrer, não podem abrir suas bocas.  

Os filhos adotados que sofrem mais podem herdar a responsabilidade como verdadeiros filhos. Se 
você é abençoado sem seguir através de dificuldade, sua Bênção não é uma Bênção verdadeira. De 
certa forma, eu sou a pessoa mais tola na terra, tomando um caminho tolo. Se as pessoas falam mal 
de mim ou não, eu sigo da minha própria forma.  

O desafio da Coréia  

Estou agora trabalhando para reavivar nossa nação. As Coréias do Norte e do Sul estão se 
confrontando. Satanás está tentando agitar as massas e trazer uma confrontação. Quem está 
assumindo responsabilidade por isso? As igrejas estabelecidas estão encontrando todas as faltas 
possíveis em mim, me acusando de tentar virar a nação de cabeça para baixo. Eles podem dizer o 
que quiserem. Estou trabalhando para a sobrevivência da nação. Não importa quanto mal eles 
possam falar de mim, o que eu quero é que esta nação se torne aquela que pode sobreviver e receber 
o amor de Deus. Tal nação pode abrigar nossas famílias. Nossa igreja necessita de tal nação a fim 
de viver em paz, centrando na vontade de Deus.  

Eu pude cruzar o Oceano Pacífico e viver nos Estados Unidos. Porque eu voltei para a Coréia e 
tentei enfrentar seus problemas? Para que a nação possa sobreviver. Eu devo fazer coisas que 
ninguém jamais fez em todos os 4.300 anos de história da Coréia. Como podemos encontrar uma 
forma para subjugarmos o comunismo sem confrontá-lo? Seria maravilhoso se pudéssemos fazer 
isto. A maior dor de cabeça de Deus é o problema do comunismo, que nega a existência de Deus, 
causa o declínio da religião, e incentiva a imoralidade dos jovens. Eu declarei que assumirei 
responsabilidade por estas coisas. Como o filho de Deus, eu resolverei o comunismo, o problema 
mais difícil para Deus. Por minhas próprias mãos eu reavivarei as igrejas cristãs e elevarei a 
juventude decadente.  

Sem seguir o caminho de dificuldade como um filho adotado, você não pode herdar a posição de 
verdadeiro filho. Vocês devem entender isto claramente. O papel dos Verdadeiros Pais inclui 
governar céu e terra. Os Verdadeiros Pais devem preparar o fundamento em amplitude mundial na 
base dos fundamentos da igreja e da tribo. Os Verdadeiros Pais devem preparar o ambiente em uma 
dimensão mais elevada. Se eles não fazem isto, seus descendentes perecerão.  

Portanto, a fim da Igreja de Unificação sobreviver, ela necessita de um ambiente nacional. A nação 
necessita de um ambiente mundial adequado a fim de sobreviver, e o mundo necessita do ambiente 
espiritual. Portanto, estou influenciando até mesmo o mundo espiritual. Eu tenho a cooperação do 
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mundo espiritual, por isso ninguém na terra pode competir comigo. Aqueles que acreditam nisto 
estão na Associação do Espírito Santo. Se as pessoas não acreditam na Igreja de Unificação, elas 
não podem entender estas coisas.  

Os membros da Igreja de Unificação coreana devem seguir este caminho de dificuldades, ao risco 
de suas vidas. Quando muitos dos 36 Casais vão para a América e falam para os irmãos e irmãs de 
lá, sobre o que eles falarão? Se os membros estão trabalhando duro, vocês devem ser capazes de 
contar a eles estórias sobre fazer trabalhos muito mais difíceis. A fim de que a Coréia conduza o 
mundo, vocês devem trabalhar mais duro do que qualquer outro. Representando a nação, vocês 
devem viver para o benefício de todo o povo, do mundo inteiro e de Deus. Esta fórmula se aplica 
em qualquer lugar. Isto deve estar sempre centrado no amor. Isto não é um mero método. Alguém 
na posição de irmão mais velho deve se sacrificar, como um representante dos pais, e cuidar de seus 
irmãos e irmãs mais jovens centrando no amor dos Verdadeiros Pais. Esta é a tradição e a ordem do 
amor. Vocês entendem o que estou dizendo?  

Pais devem representar os filhos e sofrer mais do que os filhos, centrando no amor pelos filhos. 
Então, mesmo se a família está em uma situação triste, seus membros não se sentirão movidos a se 
separarem. Embora tristonhos, eles continuarão no caminho. Quando você tem filhos, deve educá-
los nesta tradição.  

Como um verdadeiro filho, você deve se tornar aquele que sofre mais do que qualquer outro. Para 
que? Para o todo, para a família, para a nação, para a igreja. Se você se sacrifica por todas as coisas, 
pode se tornar o centro, herdando a tradição dos Verdadeiros Pais.  

Até agora, eu tenho feito todas as coisas pela nação e pelo mundo. Há alguém que não tenha falado 
de doença comigo? Mas porque eu tenho seguido o princípio celeste, tenho sido capaz de avançar 
continuamente. Deus tem utilizado a religião para desenroscar os problemas ao longo da história. 
Ele teve que desenvolver uma corrente principal de pensamento para que uma ideologia primária 
pudesse emergir.  

Sempre um servo  

Ao celebrar o aniversário de hoje, vocês devem lembrar sua posição. Na posição de um servo, eu 
trilhei o caminho de um servo de servos. Mesmo como um filho adotado, e mais tarde como um 
filho verdadeiro, eu trabalhei como um servo de servos. Como um Verdadeiro Pai, eu sofri mais do 
que qualquer pai no mundo. Mas o céu reuniu todos os tipos de amor – o amor de servo, de filho 
adotado, filho verdadeiro, e Verdadeiros Pais, e os conectou com o amor do céu. Amor celeste 
sempre existiu, e tenta conectar todos os outros tipos de amor. Amor é o que faz o mundo espiritual 
e o mundo humano se regozijarem. Portanto, a Associação do Espírito Santo foi fundada centrada 
no amor.  

Ver as coisas com a mente de amor significa se negar, e seguir o caminho de sacrifício. Vocês 
devem se tornar um negativo perfeito em frente a um positivo perfeito. Quando um negativo 
perfeito aparece diante de um positivo perfeito, outro positivo é atraído para eles. Por exemplo, se 
eu sou um perfeito negativo diante de uma nação, o definitivo positivo, Deus, será atraído. Este é o 
princípio do céu. Portanto, a tradição de patriotas é de sangue, suor e lágrimas. A tradição de 
piedade filial é de sangue, suor e lágrimas. A tradição de santos é de sangue, suor e lágrimas.  

Há um eixo na história: o eixo que liga os corações do filho celeste, o santo, o patriota, e o filho 
filial. Este eixo é o padrão de sacrifício para o todo, estabelecido em todos os níveis – filho filial, 
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patriota, santo e filho celeste. Não importa quão ambicioso você seja, você não pode alcançar o 
objetivo a menos que siga através destes estágios.  

Eu sou um homem de desejo forte. Meus olhos são pequenos, como a abertura de uma câmera 
fotográfica focada em uma cena distante. Pessoas com olhos pequenos têm mais sabedoria e 
entendimento da verdade. Pessoas com olhos largos tendem a serem frágeis e instáveis. (mas não se 
sinta mal se seus olhos são grandes!)  

Eu oro para Deus: "Se o Senhor deseja incluir os mundos de servo, filho adotado, filho verdadeiro e 
pais, então eu seguirei o caminho para obter estes mundos. Ao longo desse caminho, eu assumirei 
mais responsabilidade e serei mais sacrifical. Eu estou aqui porque escolhi este caminho. Se o 
Senhor me deixar ser um servo, ninguém será mais sacrifical do que eu; eu trabalharei 24 horas por 
dia."  

Sem comer, sem dormir, sem brincar, devemos seguir tal caminho. Somos diferentes dos ministros 
e anciãos das igrejas estabelecidas. Nossa oração, testemunho e estudo são diferentes. A Igreja de 
Unificação começou da posição de um mendigo. Um mendigo não tem roupas, um mendigo dorme 
sob uma ponte. Não há trabalho que ele não tenha feito: trabalhador, pescador, fazendeiro, estivador. 
Eu conheço mais sobre o mundo do que qualquer outro. Eu posso fazer a vontade de Deus em 
qualquer lugar. Se as pessoas predestinadas não seguem, eu continuarei o caminho educando os 
trabalhadores e fazendeiros. Eu tenho a capacidade para fazer de tudo. Esse é o motivo pelo qual eu 
posso ser o mestre da Igreja de Unificação. Se uma pessoa comum fosse tentar isso, ela deixaria a 
igreja em menos de uma semana. Vocês não podem se tornar os mestres da Igreja de Unificação 
sem conhecer qualquer coisa sobre este caminho de sofrimento.  

O mestre deve guiar todo o trabalho e cuidar de detalhes organizacionais. Esse é o motivo pelo qual 
as pessoas da Igreja de Unificação gostam de mim. Homens, mulheres, avôs, avós e filhos, todos 
gostam de mim. Antes de ontem, uma avó idosa de 80 anos veio e agarrou minha mão, se alegrando 
como uma criança. Porque as pessoas gostam de mim dessa forma? Não é porque eu tenho dinheiro, 
mas porque eu tenho amor. Entretanto, esse amor não se refere ao amor secular. Quão maravilhoso 
é o amor! Se você pudesse expressá-lo em uma obra de arte, que obra-prima ele seria!  

Agora vocês podem definitivamente entender a tradição. Os servos que seguem através das mais 
miseráveis dificuldades se tornam a força primária e o centro da corrente principal. O filho adotado, 
cujo curso foi o mais difícil, se torna o centro da tradição. O filho que trabalha mais duro pelos pais 
se torna o centro da tradição de amor. Os pais mais sacrificais e que não se queixam , podem 
estabelecer a tradição principal e seguir primeiro para o Reino do Céu.  

Quando você chorou na posição de um servo? Representando os mais miseráveis trabalhadores e 
fazendeiros, você deve vibrar com simpatia por suas vidas de sofrimento.  

Você tem sofrido como um filho adotado? Pessoas menos favorecidas freqüentemente levam vidas 
miseráveis, sem qualquer pessoa a quem possam apelar quando são humilhadas. Elas podem sentir 
como fracassadas diante de seus pais e da nação. Estando diante delas, você deve ser capaz de 
chorar.  

A seguir, vem a posição de filho ou filha. Hoje as famílias no mundo democrático estão sendo 
destruídas; seus jovens estão se tornando imorais. Se você pode chorar com eles, pode se tornar o 
maior entre os filhos.  



 414

Para quem você faz isto? Por Deus e pela humanidade, por sua nação, clã e família. Todos estão 
conectados. Finalmente, você faz isto para si mesmo. Mas pessoas ocidentais fazem todas as coisas 
primeiramente por elas mesmas. Se essa é a forma como você quer viver, vá em frente. Mas você 
estará sozinho e morrerá em desespero.  

Nações têm se oposto a mim. A Coréia do Norte, o Japão, os Estados Unidos, o mundo inteiro tem 
se oposto a mim. Todos se opuseram à Igreja de Unificação e ao Reverendo Moon. O Judaísmo, o 
Cristianismo estabelecido e especialmente o comunismo se opuseram a mim. A maioria das pessoas 
buscaria por revanche. Mas eu não. Eu nem mesmo tenho pensado em revanche. Estou disposto a 
perdoar todas as coisas, tanto quanto possível. Estou disposto a perdoar até mesmo por ter sido 
chutado e amaldiçoado. Quando as pessoas se opõem a mim, eu assumo a atitude de que elas fazem 
isso porque eu não pude realizar o que eu devia fazer e não pude dar a elas mais amor. Porque eu 
não pude alcançar o que eu havia jurado – amar as pessoas diante de Deus – e porque não pude 
preparar a posição correta para elas, elas me perseguem tão ruidosamente. Mas eu as amo, embora 
possa ser perseguido. Quando faço isto, o mundo muda.  

Inspire Deus  

Que tipo de promessa pode inspirar Deus? "Oh meu Deus, eu tenho poder, talento e grande 
escolaridade. Eu me tornei um grande doutor e posso falar com autoridade. Eu sou um presidente 
capaz; através de minhas ordens, eu posso controlar tudo." Tais palavras não podem inspirar Deus. 
Você não pode ostentar nenhuma destas coisas.  

Se você diz, "eu criei muitos filhos e filhas," ainda não pode estar orgulhoso de si mesmo ou 
inspirar Deus. Apenas uma promessa pode inspirar Deus: "Eu decidi ser um sacrifício a fim de 
estabelecer a tradição de Seu amor. Eu tenho tentado viver pelos outros. Tudo o que quero fazer, é 
continuar a viver desta maneira." Então Deus replicará, "Oh, eu entendo muito bem você. Você 
realizou os princípios de lealdade, piedade filial e fidelidade." Do contrário, você não tem 
verdadeiro orgulho diante de Deus, embora trabalhe duro testemunhando e restaurando material, 
tentando fazer algo pelo mundo.  

Do que Deus pode estar orgulhoso diante de nós? Ele pode dizer, "Eu fiz todas as coisas para você. 
Enquanto você estava dormindo e brincando, eu tenho te protegido, embora você seja decaído." 
Podemos ver que todas as coisas que Deus fez, como um vídeo tape, apenas se apertarmos o 
interruptor. Não foi com Seu poder ou conhecimento que Deus fez as coisas, mas por causa de Seu 
maravilhoso e amoroso coração.  

Atualmente as pessoas ocidentais estão ansiosas para visitar a Coréia, porque eu vim de lá. Homens 
ocidentais querem esposas orientais, e mulheres ocidentais querem esposos coreanos. Há qualquer 
coisa simpática em homens coreanos? Seus narizes são tão curtos! Há muitos homens simpáticos na 
América. Nos olhos azuis das pessoas ocidentais, você pode ver todas as coisas claramente como se 
estivesse olhando na água. Eles são muito fascinantes.  

Eu tenho feito coisas que ninguém jamais pôde fazer. As mulheres querem se casar com um homem 
como eu, e os homens querem uma esposa como a Verdadeira Mãe. No noivado dos 843 casais, 
todas as mulheres disseram que queriam ser noivadas com um coreano. Da mesma forma, os 
homens.  

O mundo que eu visualizo é algo que deveria ter sido estabelecido no tempo da liberação da Coréia. 
O Cristianismo deveria ter se unido naquele tempo. O que teria acontecido se os outros cristãos 
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tivessem se associado com a Igreja de Unificação? Ao invés de um curso de prisão, o caminho da 
nova verdade teria sido aberto.  

Se o Cristianismo estabelecido tivesse aberto seus portões, poderia ter sido absorvido em sete anos. 
Olhem o que está acontecendo atualmente. Ministros e anciãos da igreja ficam tão surpresos quando 
ouvem três dias de conferências sobre o Princípio. Se os líderes das igrejas gostam disto, 
eventualmente as igrejas estabelecidas não mudarão?  

Resultados da rejeição  

Se tais coisas tivessem ocorrido na liberação da Coréia, o país não teria sido dividido em Norte e 
Sul. Se o Cristianismo estabelecido e a Igreja de Unificação tivessem se unido em um nível mundial 
centrados nos Estados Unidos, o domínio comunista teria desaparecido.  

Eu conheço muito bem o comunismo. Eu tenho mais habilidade para digerir o comunismo do que 
qualquer outra pessoa. O Cristianismo estabelecido é largamente responsável pela situação atual. Se 
as pessoas-chave nas universidades cristãs não tivessem se oposto à Igreja de Unificação, a 
restauração poderia ter sido realizada mais rapidamente. Entretanto, eles nos atacaram de todas as 
formas possíveis.  

Eu sabia muito bem que tipo de pessoa era Kim Il Sung. Estava tão claro que ele apareceria como o 
“cabeça” do lado de Satanás e faria todas as coisas que ele fez. Eu sabia que uma coalizão de 
ressentimento, centrada na soberania de Satanás, se levantaria e se infiltraria em dois terços do 
mundo. Era como perder novamente o fundamento dos 33 anos de vida de Jesus.  

Por causa da oposição na Coréia do Sul, eu fui para a realidade satânica da Coréia do Norte. Lá eu 
trabalhei e sofri na prisão. Após pagar essa indenização, eu fui libertado da prisão. Ao risco de 
minha vida, eu visitei vários membros de igrejas em Pyongyang antes de voltar para o Sul em 1951. 
Então eu escrevi o manuscrito original do Princípio e trabalhei para edificar o movimento de 
Unificação.  

A reunificação das Coréias do Norte e do Sul é possível somente na base de nossas atividades em 
nível mundial. Elas não podem se unir como estão. A Coréia não pode sobreviver e se unir sem o 
suporte de um fundamento mundial. Esta é a visão do Princípio.  

A divisão entre as Coréias do Norte e do Sul não foi um acidente, mas estava relacionada ao 
princípio celeste e a falha da Coréia e dos Estados Unidos em cumprir suas responsabilidades. Por 
causa dessa falha, os Estados Unidos, a Inglaterra e o resto do mundo democrático começou a 
declinar. As bênçãos que estas nações obtiveram durante a Segunda Guerra Mundial foram 
reivindicadas pelo mundo comunista. Se pertencemos ao céu, podemos estar em nível mundial. Se 
não, tragédias resultarão, tal como a divisão da Coréia.  

Regiões tais como a Alemanha, foram ocupadas se tornando satélites da União Soviética. Mesmo a 
China caiu sob a esfera Soviética. Uma administração militar foi estabelecida na Coréia centrado no 
General Hodge. Entretanto, a tragédia histórica que eu mencionei prolongou o sofrimento e resultou 
em um curso de 40 anos no deserto.  

Então qual nação pode resolver este problema? Nem os Estados Unidos e nem qualquer outra nação 
democrática pode fazê-lo. Nenhuma igreja pode lidar com isto. Os Estados Unidos e o Cristianismo 
estabelecido falharam em suas responsabilidades. Portanto, os Verdadeiros Pais devem resolver o 
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destino do mundo. A providência dos Verdadeiros Pais é restaurar toda a história do Cristianismo 
centrada em mim, baseado na Coréia.  

A Igreja de Unificação recebeu oposição em nível mundial. Como resultado, o mundo será dirigido 
em circunstâncias mais dolorosas do que aquelas que a Igreja de Unificação tem experimentado 
pelos últimos 10 anos. De acordo com o princípio de indenização, tais situações dolorosas ocorrerão 
nas famílias, sociedades e nações. Os membros da Igreja de Unificação suportaram muita dor ao 
buscarem fazer a vontade de Deus, enquanto o mundo satânico bateu no lado celeste com crescente 
poder e autoridade. A Igreja de Unificação foi perseguida por causa da vontade de Deus. Há um 
princípio de que o lado que ataca o outro, pode ser golpeado pelo céu. Os membros da Igreja de 
Unificação têm suportado incontáveis dificuldades a fim de retornar o mundo para o céu. Agora a 
Igreja de Unificação irá crescer, enquanto o mundo experimentará colapsos da família, da sociedade 
e da nação.  

Mas eu não posso permitir o colapso do mundo. Esse é o motivo pelo qual eu fiz uma base na 
Coréia e estou alcançando o mundo. O Cristianismo se coloca na posição de irmão mais velho em 
relação à sociedade ocidental. Eu não posso permitir o colapso do meu irmão mais velho. O amor 
de Deus deve redespertá-lo. Vocês devem entender que este é o motivo pelo qual eu tenho lutado 
tão duramente.  

Os cristãos coreanos estão muito cientes de minhas atividades. Se eles ouvem o nome Reverendo 
Moon até mesmo em seus sonhos, eles gritarão! Eu tenho um fundamento mundial de programas e 
atividades. Recentemente eu criei uma forte organização educacional para fazer coalizões com 
outros grupos e realizei turnês nos níveis de estados, cidades e vilas. A despeito de meus esforços 
para salvá-los, eu ainda sou objeto da inimizade das igrejas estabelecidas e da nação. Tenho gastado 
mais dinheiro em trabalho ecumênico do que pelo benefício da Igreja de Unificação. A partir de um 
ponto de vista mundano, eu deveria considerá-los como inimigos imperdoáveis, mas eu os perdôo, 
porque eles se mantêm na posição de filhos de Deus antes da minha vinda, e porque eu necessito de 
seu fundamento como uma noiva para o futuro. Se eu posso ter sucesso, Deus os considerará bem 
sucedidos também.  

Declínio social  

Porque Deus pensa dessa forma, eu também penso assim. Esta é a Lei de Caim e Abel. As igrejas 
estabelecidas se tornaram gradualmente locais de dança e amor horizontal. Muitas têm permitido 
coisas que Satanás pode se alegrar, tais como a dança de discoteca. É comum para ministros e 
líderes de igrejas contarem mentiras sobre a Associação do Espírito Santo para a Unificação do 
Cristianismo Mundial. Eu previ todas estas coisas antes de começar, e elas realmente ocorreram. 
Porque os Estados Unidos se opôs à Igreja de Unificação, danos vieram rápido para o mundo.  

As pessoas que se opõem à Igreja de Unificação impediram que encontrássemos uma posição sólida, 
conduzindo-nos para circunstâncias miseráveis e causando tristezas para o céu. E somos aqueles 
que estavam preocupados com o mundo! Enquanto as situações dos indivíduos, das famílias, e das 
nações que se opuseram á nós se tornam mais miseráveis, nós cresceremos.  

Isto segue o princípio de restauração por indenização. Eu me tornei famoso por causa do Partido 
Comunista, que me atacou. A partir do ponto de vista do Princípio, eles emergiram para promover 
meu sucesso, o qual teria sido mais difícil sem eles. Ao faltar o fundamento cristão, como eu 
poderia ter me tornado famoso sem os comunistas? O Cristianismo, o comunismo e o mundo livre 
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tentaram me atacar e me matar, mas eu permaneci intacto e inabalável. Esse é o motivo pelo qual eu 
pude me tornar famoso.  

Agora nos Estados Unidos, estudiosos estão se alinhando para estudar meu pensamento. Eles 
tomaram a iniciativa de estudá-lo, mesmo se eu lhes disser que não. Eles falam de mim, mesmo se 
eu peço para que não o façam.   

As pessoas no mundo democrático não entendem o verdadeiro significado de sociedade ou de nação. 
Elas não têm idéia sobre pais, história e tradição. Seus conceitos de homens e mulheres é como 
animais. Elas vêem o relacionamento entre homens e mulheres em termos apenas carnais. Se um 
homem e uma mulher gostam um do outro, eles simplesmente têm um relacionamento. As pessoas 
não vêem nada de errado nisto. Esse é o motivo pelo qual o mundo democrático declinará.  

Para ensinar o ideal da nação, devemos ensinar o ideal do estado. Para fazer isso, devemos ensinar o 
ideal da sociedade, e antes disso o ideal da família. Para ensinar o ideal da família, devemos formar 
a ordem ética da família, seguindo o caminho adequado e o princípio do amor. Minha ideologia 
celeste está baseada neste princípio de amor.  

Espectadores ou participantes  

Então o que é a Igreja de Unificação e qual é sua missão? Vocês vieram como participantes, ou 
meros espectadores? Se estamos em uma organização ativa, porque vocês ainda estão parados? A 
Igreja de Unificação é um grupo de soldados que estão em ação.  Porque agora é o momento 
quando necessitamos de jovens, estou reunindo-os ao redor da religião e formando um movimento 
mundial. Quem mais além do Reverendo Moon pode ser o herói de vocês neste momento da 
história? Aqueles entre vocês que se consideram jovens, levantem suas mãos. Quem se considera 
velho? Não há pessoas velhas aqui! Vocês não podem dizer que são velhos, sendo que eu também 
me considero jovem. Vocês sabem, eu me tornei bastante idoso.  Eu estou com 62 anos de idade, 
mas se eu ler ao contrário, minha idade será 26! Assim, eu me considero apenas com 26 anos.  

A fim de fazer um novo início na Coréia, o curso que eu estava buscando com as universidades 
cristãs, tais como Youn Se e as universidades de mulheres Ewha, era o caminho desejado por Deus. 
Entretanto, elas não apenas me trataram friamente, mas também tentaram destruir todo o meu 
fundamento, como dizem os coreanos: "O homem não apenas rejeitou o mendigo, mas também 
destruiu o copo do mendigo." Eles até mesmo tentaram me capturar e me matar.  

Estes são os últimos dias da raça humana, e os últimos dias da raça humana são os últimos dias da 
nação.  As pessoas de hoje são seres humanos sem valor, ao não ter religião ou nação. As pessoas 
têm dito que o pior inimigo da sociedade é o homem chamado Moon ou Sun, aquele que está de pé 
falando aqui! Entre aqueles que vieram dez anos atrás, alguns de vocês devem ter dito coisas ruins 
sobre mim. Este é o momento de arrependimento. Quem entre vocês, alguma vez pensou que eu ou 
a Igreja de Unificação não era bom? Levantem suas mãos honestamente. Se é assim, eu levanto 
minha mão também! Se vocês não levantaram suas mãos, não foram verdadeiros.  Se eu posso dizer 
coisas ruins sobre o que eu mesmo fiz, eu acho que é natural que as pessoas digam coisas más sobre 
mim.  

Há uma diferença entre as estratégias de Deus e de Satanás. A estratégia de Satanás é roubar pela 
força, enquanto a estratégia do céu é ser bem sucedido sendo golpeado. Ao ser golpeado, 
alcançamos vitória. Líderes traidores perecem após obterem poder, mas líderes leais se tornam 
poderosos após suportarem o caminho de dificuldade. Vocês devem entender a diferença entre as 
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estratégias de Deus e de Satanás. A estratégia de Deus reivindica compensação por danos após ser 
golpeado; que é como Deus restaurar as coisas. Mas o mundo de Satanás tenta reivindicar o direito 
de propriedade pela força.  

Porque aprendi a estratégia de Deus, eu me treinei para seguir dessa maneira. Eu queria me tornar 
um verdadeiro patriota, melhor do que qualquer patriota em um país, uma raça ou uma igreja. Eu 
tentei ser melhor do que o cristão mais fervoroso.  

Este é o tipo de atitude que Deus quer ver em Seu campeão. Entretanto, no mundo satânico, as 
pessoas me perseguem me chamando de o pior tipo de pessoa. Mas aqueles que fazem isto devem 
pagar, fazendo compensação pelo dano que causam. Vocês devem saber que esta é a estratégia de 
Deus. Verifique e veja se as pessoas que se opõem à Igreja de Unificação e a mim prosperam ao 
longo do tempo. Investigue isto através de três ou quatro gerações de descendentes. Certamente 
você encontrará algumas pessoas deficientes, insanas ou criminosas. Isso é o que ocorre quando as 
pessoas são traidoras e se opõem a Deus.  

Sacrifique sua família  

Como uma pessoa que está na posição de antepassado para uma família da Unificação, você deve 
realizar a responsabilidade de pais para seus filhos e filhas. Sua responsabilidade inclui desbravar e 
preparar este caminho antes que possa se concentrar em amar e viver com sua esposa e filhos. Isto 
não é o mesmo como a forma mundana. Sua esposa seguramente se oporá a você e seus filhos 
reclamarão. Mas o tempo virá quando a nação e o mundo reconhecerão oficialmente que suas ações 
como pais não estavam erradas. Então você será capaz de estar na posição de pais, herdando a 
tradição da família verdadeira sob o céu. Este tem sido o lema de minha família.  

Meus filhos e filhas dizem que seus pais pensam somente sobre os membros da Igreja de Unificação, 
especialmente os 36 Casais. Eu tomo café da manhã com os 36 Casais, até mesmo mandando meus 
próprios filhos e filhos saírem. Os filhos naturalmente imaginam, "Porque nossos pais fazem isso? 
Mesmo quando nossos pais nos encontram em algum lugar, eles realmente não parecem cuidar de 
nós."  

É inegável que eu tenho amado os membros de nossa igreja mais do que qualquer outro, 
negligenciando até mesmo minha esposa e filhos. Isto é algo que o céu conhece.  

Se vivemos desta forma, seguindo este curso a despeito da oposição de nossos filhos e 
negligenciando nossa família, certamente a nação e o mundo virão a entender. Nossas esposas e 
filhos entenderão também. Este é o tipo de caminho que você deve seguir.  

O fundamento familiar deve repousar sobre a base da nação e da igreja. Mas os fundamentos da 
nação e da igreja foram perdidos. Sem eles era impossível estabelecer o fundamento para a família. 
Por causa da oposição do governo coreano e das igrejas estabelecidas, minha família foi espalhada. 
Porque eu sabia que minha família estava destinada a se quebrar, eu não fiz nada para ajudá-los. Eu 
não cuidei de minha família por sete ou oito anos. Eu ouvi todos os tipos de rumores, mas eu nem 
mesmo escrevi cartas para dizer a eles em que tipo de atividades eu estava envolvido ou como eu 
estava vivendo.  

Por quê? Porque eu conhecia o princípio celeste, de que se eu não posso realizar minha 
responsabilidade, seus filhos e filhas terão que assumir o fardo. Até ter realizado essa 
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responsabilidade, eu me dediquei para a missão pública estando longe de minha família até que a 
condição fosse estabelecida para o céu apoiá-los.  

O mesmo princípio pode ser aplicado aos membros da Igreja de Unificação atualmente. Esse é o 
motivo pelo qual, quando enviei membros da igreja para missões de testemunho nos anos 60, eu os 
deixei ir sem roupas extras e carregando somente suas passagens de trem. Há qualquer outro mestre 
assim? Não há nenhum outro caminho para a Igreja de Unificação além deste caminho miserável. 
Quando o mundo democrático e a Ásia declinam, quando a nação e a igreja declinam, somos 
afetados por essa espiral descendente. Sob tais circunstâncias, o único caminho para sobreviver é 
seguir até o fundo e fazer um novo início, erigindo os pilares da tradição mais uma vez.  

Patriotas exemplares  

A Coréia e as igrejas estabelecidas fizeram seu melhor para me parar, mas não puderam. Eu 
estabeleci o fundamento renovado e me movi do indivíduo para a família, a tribo, a sociedade e a 
nação. Agora estou criando a chance de estabelecer o fundamento em nível mundial.  

Na Coréia, ninguém pode falar sobre patriotas sem incluir nossos membros da igreja. Eles não 
podem mencionar uma organização patriota sem incluir a Igreja de Unificação. Nossos membros da 
igreja estabelecem o verdadeiro padrão de piedade filial, demonstrando a mais sincera lealdade para 
mim, mais do que outros tenham demonstrado por seus pais. Sua devoção foi tão grande que até 
mesmo seus pais ficaram enciumados. As pessoas que eram estranhas foram unidas para formar 
uma nova família. Famílias sem nenhuma conexão de sangue formam um novo clã e preferem seus 
novos parentes aos seus anteriores. E quando diferentes raças se reúnem para criar uma nova nação 
de Deus, elas podem amar seu país e trazer mais renovação do que uma raça única. Este é o 
caminho pelo qual a Igreja de Unificação está destinada a seguir. Vocês entendem?  

Portanto, devemos amar o povo japonês e o povo americano. Os japoneses são nossos inimigos 
tradicionais, a partir de um ponto de vista do senso comum. Os japoneses e os alemães foram 
recentemente inimigos da América, mas eu mandei os japoneses e alemães para a América e disse a 
eles, "Ame a América mais do que você ama seu próprio país." Eu fui o único que fez tal coisa. 
Esse é o motivo pelo qual recebo oposição. Eu inspirei pessoas de países anteriormente inimigos 
para amarem umas as outras. Esse é o motivo pelo qual recebemos oposição. Mas se atravessamos 
este caminho, podemos restaurar a situação de sermos perseguidos.  

A partir deste ponto de vista, o curso de sete anos que iniciou em 1954 era a idade para todas as 
igrejas estabelecidas e as organizações sociais, e até mesmo a nação, atacarem uma única pessoa: o 
Reverendo Moon. Até mesmo os bebês me atacaram! Vocês conhecem isto muito bem. Que tipo de 
período foi este curso de sete anos? Eu tinha que me devotar completamente pela vontade celeste 
como um indivíduo solitário. Todos estavam tentando me capturar e me matar. Onde quer que eu 
viajasse na nação, norte ou sul, eu trilhava este tipo de caminho. Quando empreendi o Sagrado 
Matrimônio em 1960, eu estava sendo investigado pela côrte judicial. Tal como os 12 discípulos de 
Jesus o abandonaram, com Judas o traindo, membros deixaram a Igreja de Unificação conspirando 
com nossos oponentes e apelaram para a côrte a fim de pararem nossa igreja. Eu conduzi a Bênção 
durante este tempo de investigação judicial. Ninguém conhece esse fato.  

O governo naquele tempo havia designado cinco funcionários da alta administração a fim de 
erradicar a Igreja de Unificação. Eles tentaram me prender e me matar. E o que ocorreu àquelas 
famílias?  
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No curso da história, quem ao menos imaginaria que um homem chamado Sr. Moon – que uma vez 
foi presumido como morto e seu corpo jogado fora com o lixo – cumpriria o que eu fiz! Quem me 
permitiu fazer isso? Deus e o princípio de restauração por indenização. Utilizando esta mesma 
estratégia de obter vitória sendo golpeado, eu realizei a vontade de Deus.  

Você não deve se sentir menosprezado e humilhado quando é golpeado, por estar no lado do bem. 
Saiba que o tempo da bênção virá, de todas as direções possíveis, por causa da indenização que 
você pagou. Esse é meu padrão de vida. No passado, quando eu estava na prisão, fui confrontado 
com todas as perseguições e oposições possíveis. Mas, quanto mais eu era golpeado, mais forte eu 
me tornava. Quando a nação e a igreja se opõem a você, seja mais forte do que elas. Eu lutei contra 
o mundo satânico, e sendo este tipo de pessoa, eu o superei.  

O curso da Mãe  

Então veio o tempo do curso de sete anos da Mãe. Toda mulher deve seguir este caminho. As 
mulheres do início da Igreja de Unificação queriam me amar ao risco de suas vidas, vindo para me 
ver mesmo tarde da noite. Por isso as pessoas fofocaram sobre nós. Estas mulheres nem mesmo 
sabiam por que faziam tais visitas para um homem que elas sabiam que permanecia centrado em 
Deus.  

E quando veio o Sagrado Matrimônio, todas as mulheres, até mesmo as viúvas mais velhas, queriam 
ser capazes de estar na posição de Mãe. Algumas mulheres até reivindicaram ser a Verdadeira Mãe, 
com seus olhos brilhando com confiança. Uma velha senhora de 70 anos disse que ela se tornaria 
minha esposa e geraria 10 filhos! É claro, ela não sabia por que estava dizendo tais coisas. Mulheres 
com filhas oraram para Deus com profunda sinceridade e diziam ter recebido revelações de que 
suas filhas se tornariam a Verdadeira Mãe. Elas estavam excitadas, como se este fosse um assunto 
de vida e morte.  

Mas a mulher que se tornaria a Verdadeira Mãe apareceu inesperadamente. Ela era uma pessoa que 
poucas delas haviam encontrado. Provavelmente não mais do que um terço dos membros a 
conheciam. No entanto esta pessoa não prevista foi escolhida. 

Eu estava com 40 anos e me casei com uma garota de 17 anos. Se esta não fosse a vontade de Deus, 
alguém poderia ser mais louco do que eu? Apenas imaginem, desde aquele momento a grande 
responsabilidade da Mãe era carregar todos os fardos da Igreja de Unificação. Muitas mulheres 
maravilhosas educadas na faculdade se alinharam e listaram suas qualificações, mas eu choquei a 
todas elas por escolher uma garota inocente de 17 anos de idade como a Mãe. Que surpresa foi isto! 
Senhoras idosas e mães reclamaram e viraram seus olhos.  

Eu não tive outra escolha a não ser, viver separadamente dela por três anos. A tarefa de restauração 
se processa de fora para dentro. Muitas irmãs da igreja, até mesmo senhoras, ficaram enciumadas da 
Mãe no início, mas quando viram a situação dela, elas pensaram, "O Pai não está sendo muito 
severo? Ele deveria viver com a Mãe, sendo que ele se casou com ela, mas o que ele está fazendo?" 
Porque eu coloquei a Mãe longe de mim, vivendo uma vida separada, as senhoras idosas 
simpatizaram com a Mãe e restauraram as coisas que elas haviam reivindicado. As mulheres de 
todas as idades se colocaram ao lado dela. Então a Mãe pôde assumir sua posição. Este é um 
exemplo do curso da Mãe de restauração através de indenização.  

Durante este período, quão angustiado estava o coração da Mãe! Uma mulher recebeu uma 
revelação do mundo espiritual dizendo que ela deveria ser a Mãe. Ela queria que eu desistisse da 
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Mãe e tomasse ela no lugar. Houve muitos outros incidentes. O mundo espiritual ensinava coisas 
estranhas, e a Mãe teve que sofrer todo tipo de situações como esta. A Mãe é muito paciente, e tudo 
isto foi apenas treinamento para ela se tornar muito mais forte e maior. Isto continuou por sete anos. 
Mas o ponto mais admirável sobre a Mãe era que ela acreditava em mim mais do que em seu 
próprio pai, avô ou irmão mais velho. Ela acreditava 100 por cento em mim. Assim, ela superou 
todos os obstáculos e estabeleceu uma firme posição.  

Sendo que um homem obtém a vitória, uma mulher também deve obter a vitória. A Mãe enfrentou a 
sociedade e a nação que se opôs a ela, e superou tudo durante esse período de sete anos. Durante 
este período eu estabeleci o Dia dos Pais, o Dia dos Filhos, o Dia de Todas as Coisas e o Dia de 
Deus. O que significa o Dia de Deus em referência ao curso da Mãe? A missão da Mãe era ter 
inabalável confiança em seu esposo, apesar das circunstâncias e a despeito de toda oposição. O que 
quer que acontecesse, mesmo se ela tivesse que morrer, ela devia manter atitude imutável em 
relação a seu esposo. Esse deve ser o compromisso dela, até mesmo se a nação se opor a ela. Eva 
caiu em tal posição.  

O Céu não podia confiar, e porque Eva fez Adão cair, Adão também não podia acreditar 100 por 
cento em uma mulher. Portanto, a Mãe teve que se manter em uma firme posição na qual o céu, 
Deus e seu esposo pudessem ter 100 por cento de confiança.  

Pela primeira vez na história, quando Deus e o homem puderam acreditar 100 por cento em uma 
mulher, o Dia de Deus pôde ser estabelecido. Vocês entendem? Esse foi o 1º de janeiro de 1968. A 
fim de restaurar o padrão de restauração por indenização tanto de homens como de mulheres, Eva 
devia seguir através do estágio de compleição desde o topo do estágio de crescimento. Ao entrar no 
oitavo ano, após completar seu curso de sete anos, a Mãe e eu pudemos obter o selo de Deus como 
uma família verdadeira e perfeita, e pudemos assumir nossa posição na terra. Então pudemos seguir 
para o mundo, conduzindo nossa família e nação. Sobre este fundamento eu pude vir para os 
Estados Unidos com a Mãe.  

Houve muita perseguição nos Estados Unidos contra a Igreja de Unificação, centrada em minha 
própria família. Não somente minha esposa, mas também meus filhos e filhas foram maltratados. 
Meus filhos eram ridicularizados como Moonies na escola. Eles também eram muito famosos na 
escola. Os professores os viam com especial atenção. Eles têm muito talento em arte e música. Eles 
estudam muito.  

Centrando no governo e no povo dos Estados Unidos, o Cristianismo e o Judaísmo estabelecidos e 
todas as religiões se opuseram a nós. Os comunistas se opuseram a nós, o Congresso americano e 
até mesmo a Casa Branca assumiram uma posição contra nós. Devemos superar um curso de 
tribulação de sete anos. A mais ferrenha batalha foi em 1976, mas embora o mundo tenha se oposto 
a nós, não recuamos. Nós superamos, e o Dia da Vitória Celeste foi estabelecido em 4 de outubro de 
1976. Não haverá nenhum antagonismo pior do que daquele tempo.  

Ao ser golpeado, podemos recuperar todas as coisas. Se um homem é golpeado como um indivíduo, 
ele pode recuperar coisas até mesmo no nível nacional. Uma mulher não pode reivindicar a vitória 
que um homem obtém; ela deve obter uma vitória por si mesma. Filhos também devem ter seu 
próprio curso de indenização a superar. Esse é o curso de restauração através de indenização. 
Porque os Verdadeiros Pais obtiveram vitória em todos os três estágios, nossa família, que 
representa o núcleo Abel do mundo democrático, recebeu o ataque total do lado Caim. 
Sobrevivemos a esta situação e agora podemos levantar as bandeiras do novo mundo da Unificação.  
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A fim de ampliar essa posição para as pessoas do mundo inteiro, eu enviei missionários para 75 
nações em 1975. Por todo o mundo a Igreja de Unificação, centrando nas famílias abençoadas, tem 
sido golpeada, mas nunca derrotada. Devemos agora finalizar o curso de 21 anos.  

Assumindo a ofensiva  

O período desde 1977 tem sido a era de tomar a ofensiva. Isso significa que devemos ir até as 
pessoas e ensiná-las a verdade. Podemos fazer isto no campo e na cidade. De agora em diante, as 
condições irão mudar. Após 1977, eu tenho feito muitas coisas para mudar nossa posição da 
defensiva para a ofensiva.  

Originalmente, se o Presidente Nixon tivesse me ouvido, nossa situação teria sido diferente. Mas 
porque ele não ouviu, sua posição foi passada adiante para Ford, Carter e Reagan. Quatro gerações 
que estavam destinadas a iniciar centrando no presidente dos Estados Unidos, devem ser restauradas 
por causa da vontade de Deus, pois foram pelo caminho errado. Nossos membros apoiaram Reagan, 
que é o quarto presidente desde Nixon, e deram grande ajuda espiritual para sua eleição. Se eu não 
tivesse orado por ele, dando meu apoio por trás das cenas, ele poderia já ter morrido. Em qualquer 
circunstância normal, ele não teria sobrevivido à tentativa de assassinato.  

Nenhum presidente americano anteriormente havia se recuperado de um ferimento por arma de 
fogo. Um presidente com 70 anos de idade recebeu uma bala com sete centímetros de profundidade 
em seu 70° dia de exercício do cargo. Tudo girou ao redor do número sete. Podemos ver isto como 
formação, crescimento e compleição. Tudo se ajusta ao princípio – 40° presidente, 444 dias até a 
liberação dos reféns americanos no Irã – todos são números do princípio. As pessoas não 
compreenderam isto, mas Deus planejou tudo com certas condições matemáticas, e estamos 
seguindo além deste ponto de retorno histórico baseado em tais condições. Agora o presidente 
americano deve me ouvir.  

O presidente da Coréia não pode garantir a sobrevivência coreana por ele mesmo. O Japão e os 
Estados Unidos devem ser mobilizados. Estou ensinando e pavimentando o caminho para Sul e 
Norte se unirem. Eu faço isto, não para meu próprio benefício. Eu faço isto para reavivar o mundo. 
Eu sou responsável para dar vida ao mundo e educar o mundo atual.  

Os coreanos não devem pensar sobre si mesmos como uma raça miserável. A Coréia tem sido 
invadida por poderes exteriores e enfrentou guerras com o Japão, a União Soviética e a China 
Vermelha. A coréia enfrentou todas estas tentativas como treinamento. Sua história tem sido uma 
história de treinamento.  

Porque o povo coreano teve que passar através de tal curso? Porque eles têm a capacidade de 
assimilar as diferentes tradições das quatro maiores civilizações e das quatro diferentes ideologias. 
Vocês entendem? A Coréia do Sul deve ser capaz de digerir a Coréia do Norte, o Japão, e os 
Estados Unidos, e até mesmo o mundo comunista. Não deveríamos considerar ninguém como 
nossos inimigos. Portanto, suas realizações como membros da Igreja de Unificação devem exceder 
àquelas de qualquer um do Partido Comunista, da União Soviética ou dos Estados Unidos. Vocês 
devem passar através de tal treinamento.  

Porque devemos nos tornar um povo capaz de absorver as quatro maiores civilizações: Norte, Sul, 
Leste e Oeste? A fim de o Leste seguir para o centro, ele deve fazer uma espiral ao redor do Sul, 
Oeste, Norte e finalmente, o centro. Nada pode alcançar o centro pela força centrífuga, mas somente 
pela força centrípeta.Vocês entendem?  
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A Igreja de Unificação é o núcleo para todas as quatro direções, e pode controlá-las assumindo a 
posição de sujeito.  

Eu acho a figura do "8" realmente interessante. Quando a escrevemos, utilizamos ambos os 
movimentos no sentido horário e anti-horário. O número 8 é o número de um novo início, mas ele 
está sempre seguindo em direções opostas. Assim é como opera o curso de restauração, o caminho 
do Princípio, a forma da recriação. Um curso paradoxal é no final, o mais razoável. Vocês devem 
entender isto muito bem.  

Por isso, minha vida não segue um curso normal e razoável. Ela começou como uma figura do 
número 8 em um nível individual. Minha vida seguiu através do curso de uma figura 8, e meus 
filhos e filhas seguiram o mesmo curso no nível familiar.  

O próximo nível é o nível de clã. Os 777 Casais Abençoados de 1970 começaram para formar a era 
do clã, incluindo várias raças e centrando em todas as famílias da história mundial. Há muitos clãs 
por todo o mundo satânico, mas nós criamos um novo clã. Quando ele excede as 60 milhões de 
pessoas na Coréia, a Coréia começará a nos seguir. A partir da visão do princípio, se a Igreja de 
Unificação obtém 70 milhões de pessoas, auxiliando-as centrada na Coréia, vocês não acham que a 
Coréia nos seguirá?  

Por isso, avançaremos para o nível mundial em muitos aspectos, e a Igreja de Unificação assumirá o 
assento de regência. Nos últimos 27 anos, eu me tornei muito famoso. Minha fama tem ido além da 
imaginação da maioria dos coreanos. Eles pensaram que o homem chamado Moon flutuaria para 
qualquer outro lugar e desapareceria. Mas o que aconteceu?  

Centrada na Mãe, a Igreja de Unificação restaurou através de indenização o indivíduo e a família. 
Então o trabalho de restaurar o mundo através de indenização foi tomado pelos filhos e filhas. 
Agora a Igreja de Unificação se espalhou por todas as 127 nações, na posição de um clã. Em 
algumas nações há muitos membros, que até mesmo as outras pessoas ficaram preocupadas.  

Ser orgulhoso de nós mesmos  

O tempo veio quando você pode estar verdadeiramente orgulhoso de si mesmo. Em seu lugar, eu 
tenho passado através do curso de indenização recebendo perseguição, abrindo o nível tribal para 
você. Além disso, o fundamento tem sido estabelecido para o mundo dar as boas vindas para você.  

Se você faz seu melhor, com definitiva sinceridade neste curso de tradição, eu darei a você o meu 
endosso. Com esse endosso, você pode ir para qualquer lugar que queira. Nos Estados Unidos e nos 
centros da igreja em todo o mundo, existem quartos para mim e minha esposa. Na Inglaterra e 
Alemanha, cada centro tem estes quartos especiais. Se eu dou a você meu endosso e digo a eles para 
o deixarem dormir em meu quarto e comer a comida preparada para mim, eles o farão. Isso é 
verdadeiro em todo o mundo. Você não quer ser tratado assim?  

Outro dia eu trouxe 12 membros japoneses que haviam atingido certas coisas aos Estados Unidos e 
os deixei viajar por aí. Os membros americanos observaram e analisaram os japoneses. Eles vieram 
até mim e relataram que os membros japoneses estão trabalhando acima dos padrões seculares. A 
partir do ponto de vista do Princípio, é natural para o mundo espiritual assistir aqueles que 
transcendem seus limites, ao invés de assistir aqueles que ficam dentro de seus limites.  
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Membros da Igreja de Unificação que trabalham por seu próprio poder não podem testemunhar 
muito bem. Você sabe por quê? Existem quantas mulheres que investem tudo que elas têm em seus 
filhos, se excedendo para servir seus esposos, ou fazem seu melhor para preparar para a vinda do 
Senhor? Quando os membros da Igreja de Unificação testemunham, eles devem superar os padrões 
do mundo secular. Se você faz assim, o céu sempre o auxiliará.  

Você pode pensar que Deus não está muito unido com você. Mas quando você diz, "Pai Celeste," 
Ele não responde de longe, mas exatamente de trás de você. Esse é o tipo de Pai Celeste que você 
tem. Deus tem estado protegendo você; o céu abraça você e te dá um sono tranqüilo, quando você 
adormece de fadiga; quando você levanta sua mão, luz vem a partir dela. Estes fatos surpreendentes 
são verdadeiros.  

Hoje, em nosso 27º aniversário, o que devemos fazer? Eu realizei tudo e estabeleci o padrão de 
tradição para todas as pessoas do mundo. Vocês devem fazer o mesmo. Não somente vocês, mas 
também seus filhos e filhas, e milhares de gerações de descendentes devem herdar esta tradição da 
Igreja de Unificação. Por isso, até mesmo se os líderes forem embora, se eu for para o mundo 
espiritual, enquanto nossos descendentes permanecem, a Igreja de Unificação nunca perecerá. A 
tradição da Igreja de Unificação brilhará através de milhares e milhares de anos.  

Suponham que duas facções apareçam na Igreja de Unificação. Você não deve ter nenhuma dor de 
cabeça tentando escolher a facção correta. O critério é quem trabalha mais duramente pela vontade 
de Deus. A pessoa que se sacrifica para o benefício da vontade de Deus e tenta se doar para o 
benefício do mundo, mais do que os outros, é alguém para se seguir. A pessoa mais valorosa é 
aquela que trabalha para o benefício da unidade do mundo, mesmo ao sacrifício de seus pais, 
cônjuge e filhos. Esta pessoa é a única que está mais próxima da tradição de coração. Assim, 
divisões denominacionais nunca deverão surgir na Igreja de Unificação.  

Se o presidente da igreja é autocentrado, ele não é uma pessoa verdadeira. Mas se ele labuta dia e 
noite para o benefício de Deus e para a nação e o mundo, estabelecendo um fundamento de sangue, 
suor e lágrimas, o céu trabalhará através dele. Qualquer membro do movimento de Unificação, seja 
ele homem ou mulher, que pode amar os outros com lágrimas, é o exemplo para todos os outros. O 
Céu criará uma nova história de bondade através desse tipo de pessoa.  

Desta forma, a tradição celeste já foi estabelecida na Igreja de Unificação. Meu sucessor entre meus 
filhos e filhas será determinado da mesma forma: aquele que se sacrifica mais para o benefício da 
vontade de Deus, aquele que melhor exemplifica o princípio de lealdade e piedade filial. Tudo é 
mensurado por essa tradição – na família ou na igreja. Não podemos apontar uma pessoa para uma 
posição, simplesmente porque ela tem dinheiro ou poder. Ela deve ser capaz de dar profunda 
inspiração e amor intenso para as outras pessoas, embora ela possa não ser um professor 
universitário ou alguém graduado com doutorado. Ela pode ser humilde e sem educação formal, 
mas quando ela ora, suas palavras vêm de seu profundo coração e cria explosões nos corações das 
pessoas. Onde quer que essa pessoa se encontre, as atividades da igreja se centrarão nele ou nela. O 
movimento de Unificação seguirá o padrão dessa pessoa.  

A partir deste ponto de vista, você pode claramente entender se está no curso correto de tradição. 
Você sabe que tipo de padrão tem, não sabe? Você não necessita de explicações. Sua mente está 
tentando seguir o lado celeste, mas seu corpo se inclina para o lado satânico. Tomar a forma mais 
fácil leva à luta interna entre mente e corpo. Para acabar com esse conflito, você deve alcançar o 
amor de Deus seguindo o caminho da dificuldade. Uma vez que siga com forte determinação, todas 
as batalhas entre mente e corpo eventualmente chegarão ao seu final.  
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Amor e beleza  

Vocês mulheres podem estar pensando, "Eu estou na idade certa para me casar. Eu tenho uma boa 
aparência e tenho um corpo muito atraente. Qualquer homem gostará de mim. Por isso, meu esposo 
terá que ser um homem muito simpático." Ao invés, você deveria pensar desta forma: "eu nasci 
como uma bela pessoa por causa da graça do amor de Deus, o qual está focado na solução de todos 
os ressentimentos da humanidade. Assim, eu não me importo nem mesmo se meu esposo é feio ou 
um aleijado. Por favor, permita-me ser capaz de viver toda a minha vida em lealdade a ele. Seria tão 
maravilhoso se eu pudesse me tornar esse tipo de mulher." Se você pensa assim, o céu virá para 
você.  

Eu tenho procurado por este tipo de atitude. Eu tenho confiança de que sou melhor do que a média 
dos homens coreanos, mas eu não esperava me casar com uma pessoa bela como a Mãe. Eu 
procurava por uma mulher que pudesse ser leal para com a vontade de Deus e que pudesse se 
sacrificar para o benefício de seu esposo. Há muitas mulheres descuidadas, por isso eu pedi para 
Deus não me dar uma esposa que destruísse a família da Unificação. Eu sabia que meu matrimônio 
deveria ser para o benefício da Igreja de Unificação, da nação, e do mundo. Eu encontrei muitas 
mulheres promissoras, mas nenhuma que pudesse se sacrificar com um coração puro e trazer a 
semente de amor horizontalmente para seu esposo. Tais mulheres deixarão Deus mais cedo ou mais 
tarde. Finalmente eu encontrei a linda Mãe e a eduquei.  

Nestes dias a Mãe tem uma reputação até mesmo maior do que eu. Dizem que ela não é apenas uma 
bela oriental, mas também uma bela ocidental. Por isso, eu aprendi muitas coisas a partir dela, pois 
eu havia recebido uma grande quantidade de treinamento oriental, mas não muito treinamento 
ocidental. Por exemplo, quando eu como, eu coloco uma grande quantidade de comida de uma vez 
em minha boca. Eu não como graciosamente, apenas penso em desfrutar da comida. Mas a Mãe 
limpa minha boca toda vez que eu faço uma bagunça.  

As pessoas dizem que somos um casal amoroso. A Mãe nunca se coloca do meu lado direito, 
sempre do meu lado esquerdo. Onde quer que vamos, ela anda ao meu lado segurando minha mão. 
Ela sempre toma minha mão primeiro. Fazemos isso na América, mas não é muito natural segurar 
as mãos na Coréia. A cultura daqui é diferente.  

Você ao menos tem caminhado de mãos dadas com sua esposa? Provavelmente você estava tímido. 
Não é mal segurar a mão de sua esposa. Se você quer andar de mãos dadas com ela, vá em frente! 
Se você quer carregá-la em suas costas, você pode fazer isso também! É a mesma coisa no Leste ou 
no Oeste. Se você perguntar para Deus, "Pai, o Senhor quer ver Seus amados filhos e filhas 
beijando sua esposa ou esposo?", é claro que Ele dirá SIM. Assim, se você beija, até mesmo céu e 
terra tremem com excitação, e isto não é um pecado. Você pode fazer isso com sua amada esposa 
ou amado esposo, é claro, mas não com outro homem ou mulher.  

O verdadeiro padrão 

Mesmo se eu morrer, a tradição do movimento da Unificação nunca será destruída. Uma tradição 
diferente não pode aparecer no movimento; mesmo se isto acontecesse, ela seria em breve reunida à 
corrente principal. É fácil dizer quem é verdadeiro e quem é falso. Alguém que fala somente por si 
mesmo é falso; se ele fala pelos outros e para o mundo, ele é verdadeiro. Um filho de piedade filial 
servirá toda a família. Um homem leal servirá toda a nação. Um santo servirá todas as pessoas. 
Algum dia os anjos e todas as pessoas no céu e na terra deverão ser capazes de dar as boas vindas 
para você como um filho ou filha de Deus, baseado em seu padrão de amor.  
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Qual membro da Igreja de Unificação está seguindo a forma mais tradicional, aquele que sai para 
testemunhar em um local no centro ou aquele descansando na sede? Membros que trabalham duro 
não usam maquilagem e podem cheirar mal. Se você compara esta pessoa com alguém perfumado e 
bem vestido, quem é mais bonito para Deus? É a pessoa suada, ridicularizada pelas pessoas hostis, 
mas ainda que ama fervorosamente a nação. É a pessoa que diz que ainda continuará, mesmo 
quando dizem para descansar.  

Quando falo à noite, quase todos ficam sonolentos. Por volta da meia noite. 8 entre 10 pessoas 
adormecem, mas eu continuo a falar. Embora eu fique sonolento, luto com o desejo de parar, e 
continuo a falar – tudo em seu benefício. Assim, quem está servindo mais, você ou eu? Parece que 
eu estou servindo-os até mesmo mais do que vocês estão servindo a si mesmos. Quando você me vê 
superando o desejo de dormir, falando mais e mais, provavelmente você pensa que eu sou um 
homem de aço. Eu não sou assim naturalmente, mas apenas porque conheço o Princípio, eu me 
tornei como um homem de aço.  

Porque eu conheço o Princípio e busco o mundo decaído com todo o anseio do amor de Deus, eu 
não gosto de tomar o caminho sinuoso de restauração. Eu quero edificar uma estrada reta, como 
uma ponte de amor. Portanto, as pessoas de todas as partes do mundo sairão para me procurar. 
Mesmo se eu construir minha casa no topo de uma montanha, elas me procurarão, talvez até mesmo 
com a ajuda de montanhistas profissionais. Alguém que pensa desta forma deve estar louco! 
Entretanto, ao seguir o caminho de dificuldades, podemos unir o mundo em uma unidade.  

Muito poucos parentes de membros da igreja recebem bem a idéia de um casamento em massa. 
Antes da Bênção dos 36 Casais, por exemplo, eu enviei convites para os familiares de nossos 
membros, convidando-os para a cerimônia de casamento de seus filhos. Mas eu disse-lhes que 
precisavam vestimentas cerimoniais brancas a fim de participar. As pessoas pensaram que isto foi 
uma má violação da honrada tradição onde os pais arranjam os casamentos de seus filhos e as 
cerimônias de casamento. Portanto, todos falaram mal de mim. Entretanto, muitos daqueles mesmos 
pais recentemente vieram até mim e agradeceram por terem recebido tão maravilhoso genro ou nora.  

Em breve não teremos mais que testemunhar pela Igreja de Unificação. Então o que faremos? 
Talvez eu comprarei um avião e levarei todos os membros que trabalharam duro para passear! De 
agora em diante, não testemunharemos no velho estilo, mas através de vídeotapes. Já temos 
vídeotapes prontos de seminários de sete dias e de 21 dias, e uma série de conferências de 40 dias 
do "Vitória Sobre o Comunismo" (VOC). Tudo o que você deve fazer é apertar o botão. Você pode 
educar pessoas enquanto relaxa. Então se eu vou para uma televisão em rede nacional e falo por 40 
dias, o mundo mudará completamente. Se isso acontece, deveríamos precisar testemunhar?  

Pessoas sob o domínio de Satanás agem baseadas em seus próprios desejos pessoais. Nós, por outro 
lado, vivemos pela família, o clã, a raça, nação, mundo e Deus; Amamos primeiro a Deus, e então o 
mundo, a nação, a raça, o clã e a família, nessa ordem. Então podemos entender o poder e o valor 
do amor e ser capaz de nos amarmos. Neste mundo, as pessoas geralmente pensam primeiro nelas 
mesmas. Esta tendência será revertida.  

Seu curso é mais curto  

Seu duro curso será abreviado a partir de agora em diante. Se exigiu de mim 60 anos para fazer 
alguma coisa, você será capaz de fazê-lo em seis meses. Por isso, pessoas mais velhas não precisam 
estar desencorajadas. A Igreja de Unificação não é somente para pessoas jovens. Pessoas mais 
velhas podem trabalhar junto com membros jovens.  
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Eu encorajo vocês a trabalharem duro na Igreja de Unificação para que possam trabalhar em um 
nível mundial no futuro. Portanto, labute duramente e siga o caminho do sofrimento. Vá para a 
sociedade mais ampla. Faça boas ações e seja sacrifical. Você deve entender que este é 
definitivamente o único caminho razoável a seguir.  

Hoje é 1º de maio. A partir de hoje, o segundo curso de 21 anos iniciará. Assim, e quanto a se tornar 
mais responsável? Até agora, vocês viveram dependendo de mim. O que vocês farão se eu morrer? 
Eu quero ter algum tempo livre agora. Vocês me permitirão tê-lo? Eu realizei toda minha 
responsabilidade sobre os últimos sete anos, e o tempo está vindo para eu visitar os membros ao 
redor do mundo como eu desejo.  

Até o presente, porque eu estava guiando a providência de restauração, parecia que toda a história 
de restauração falharia se eu morresse. Entretanto, eu realizei tudo que era requerido. Não tenho 
nada do que lamentar. Mesmo se sou assassinado, posso morrer alegremente. Agora vocês também 
devem aprender como conduzir a providência de restauração. Esse é o motivo pelo qual estou 
incentivando vocês a se aprimorarem a cada dia.  

Quem limpa os vidros das portas deste edifício? Alguém lhes atribui esta tarefa, ou as pessoas 
limpam estes vidros por conta própria? Vocês nunca devem utilizar alguém que não quer fazer o 
trabalho. Se não há ninguém para limpá-los, faça você mesmo o trabalho. A pessoa que 
amavelmente, alegremente e humildemente limpa os vidros das portas será o vitorioso no mundo 
espiritual. Não force alguém a limpar as portas do edifício. Eu preferiria não trabalhar com pessoas 
que não querem fazer o trabalho. Eu trabalho somente com aqueles que estão dispostos a dar suas 
vidas para o mundo, porque eles entendem a situação da história.  

Nos anos que antecederam este 27º aniversário, meu próprio curso de restauração através de 
indenização foi realizado, como também os cursos da Mãe e dos Verdadeiros Filhos. Sobre este 
fundamento, eu edifiquei o fundamento de indenização do movimento de Unificação para a família 
e o clã. Portanto, a fim de herdar isto, você deve realizar seus cinco por cento de responsabilidade. 
Assim, se você entende isto e se determina a trabalhar vigorosamente pelos próximos sete anos, o 
mundo será transformado.  

Devemos ser bem sucedidos na turnê de Moscou. Eu quero fazer isso antes de morrer. Entretanto, 
os líderes soviéticos são rápidos em se mover quando ouvem isto. Mas quem acreditou em mim 21 
anos atrás quando descrevi o que nossa igreja seria após meu curso de 21 anos? Eu disse que 
haveria carros e casas em todos os lugares na Igreja de Unificação e que os membros se espalhariam 
por todo o mundo. Antes de iniciar meu curso de 21 anos, eu prometi isto aos membros da Igreja de 
Unificação na Coréia. Muitos devem ter pensado que eu era louco, mas eu não era.  

Agora vocês devem ter uma idéia do que acontecerá em breve. Alguns americanos importantes 
declararão que somente o Reverendo Moon pode trazer uma mudança significativa no mundo. 
Pessoas patriotas se apressarão para nos auxiliar com seus fundamentos econômicos, acadêmicos e 
sociais. Mas porque estou tão ocupado, eu não posso lidar com todo o trabalho que isto acarretaria. 
Portanto, se há pessoas na Igreja de Unificação que podem fazer meu trabalho, eu os deixarei fazê-
lo.  

Devemos voar como uma águia, nos tornando as asas direita e esquerda de Deus, os olhos direito e 
esquerdo de Deus, as mãos e pernas de Deus.  
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Bem, vocês querem seguir desta maneira? Então trabalhem duro ao risco de suas vidas. Os 
membros da igreja japonesa e americana estão trabalhando 18 horas por dia. Mas quando eu venho 
para a Coréia, vocês parecem estar desfrutando de um lazer nesta estação da primavera! Por favor, 
trabalhem duro e incansavelmente pelos próximos sete anos e estabeleçam uma boa tradição na 
Coréia. Eu profundamente espero que vocês edifiquem com dignidade e tradição, como os sujeitos e 
a terra da fé, um exemplo para o Japão, a América, e para o mundo inteiro. Muito obrigado a vocês. 
Vamos orar.   

Amado Pai Celestial,  

Sabemos muito bem quão dolorosa tem sido nossa história para o Senhor, através de todo o curso de 
restauração. O Senhor persistiu através de milhares de anos para edificar fundamentos de 
indenização nos níveis individual, familiar, de clã, e racial, sempre agindo no princípio de 
humildade de servo de servos para obter sucesso. Finalmente, o Senhor foi capaz de estabelecer o 
fundamento nacional em Israel, tornando possível a aparição do Messias no estágio mundial. 
Contudo, quando ele finalmente veio, não foi aceito e assim, não pôde completar a restauração.  

O resultado foi que durante os 2.000 anos seguintes, o Senhor teve que testemunhar uma história de 
terrível sofrimento. A América nasceu no fundamento da tradição fervorosa de martírio e constante 
derramamento de sangue, e assim se tornou o centro do mundo livre nos Últimos Dias da 
providência em nível mundial. O Senhor esperava que a América assumisse a tarefa de proteger o 
fundamento divino vitorioso em nível mundial e oferecesse isto ao Senhor para cumprir Sua 
vontade, especialmente durante e após a Segunda Guerra Mundial. Mas novamente isto não ocorreu.  

Eu também sei quanta angustia e tristeza o Senhor tem quando vê as pessoas se afastando do 
cumprimento de suas responsabilidades. Hoje, a América não pode perder sua ligação com a Coréia 
do Sul.  Chegou a era destinada para que os líderes espirituais e as nações providenciais se unam. O 
Reverendo Moon, que nasceu na Coréia e que representa a posição subjetiva interna, e a 
Administração Reagan, que representa a posição externa, devem estar unidas.  

Até mesmo neste momento, o comunismo mundial com todo seu tremendo poder está fazendo 
manobras para derrubar a Administração Reagan. O tempo chegou para a administração ser forte e 
corajosa. O tempo também chegou para a Coréia ser forte e corajosa. Agora também é o tempo 
quando até mesmo o povo coreano deve ser forte e corajoso.  

Pai Celeste, aprendemos que a Sua vontade é que o mundo livre ajude o mundo comunista, tanto 
espiritualmente como fisicamente, sobre o fundamento completo de unidade entre o Cristianismo 
coreano e a Igreja de Unificação, e entre o Cristianismo americano e a Igreja de Unificação. Eu 
sinceramente peço ao Senhor que forneça aos membros da Unificação, que estão lutando para 
realizar Sua vontade, uma determinação forte e corajosa, para que possam fortalecer o mundo livre 
e dar a ele coragem para assumir a posição subjetiva sobre o mundo comunista tanto 
espiritualmente quanto fisicamente.  

Esta é a rota em direção à imortalidade, e os membros da Unificação aprenderam que esta é a rota 
para a Sua presença. Portanto, eu humildemente oro para que o Senhor possa abençoá-los para 
serem uma luz no mundo de trevas, brilhando com a mais brilhante luz do sol, bravos e fortes como 
generais vitoriosos. Embora a flecha de perseguição possa ser forte, Pai Celeste, por favor, permita 
que eles sejam ainda mais fortes, para que nunca possam ser penetrados e trazidos à rendição. Eu 
humildemente oro e desejo dar a eles a Bênção, para que possam se tornar aqueles que podem estar 
na posição de herdar o fundamento da família dos Verdadeiros Pais e representar a família celeste – 
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praticando e ensinando o princípio de servo, filho adotado e filho. Eu também oro para que eles 
possam ser protegidos por todos os lados pelo escudo do amor, e aprendam a caminhar o caminho 
da tradição enquanto marcham em direção ao Reino do Céu e se tornam os representantes do amor 
celeste.  

Eu agradeço ao Senhor que podemos ter este tempo e este dia de hoje. Agora devemos entender o 
que é a Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial e qual é o papel 
das religiões que atuaram no desenvolvimento da tradição. O caminho que eu trilhei até agora tem 
sido para reunir as diferentes raças de todos os cantos do mundo. Elas não são nem mesmo da 
mesma linhagem. O sucesso disto tem sido devido ao Seu amor. Quando este fundamento se 
desenvolve do nível nacional para o nível mundial, então naturalmente podemos abraçar o mundo e 
absorver todas as culturas e tradições históricas. Sabemos que este dia está ao alcance. Eu oro para 
que os membros da Unificação sejam fortes e corajosos para poderem marchar adiante, superando 
todas as coisas através do amor. Eu respeitosamente oro e desejo que eles tenham grande confiança 
de que a vitória está esperando por eles, e que a falha deve ser banida. Eu agradeço ao Senhor por 
me permitir retornar para a Coréia para este dia de aniversário.  

Eu sinceramente oro pela unidade entre os líderes e todos os membros. Eu oro para que todos eles 
defendam a tradição celeste até a morte e vivam de acordo com esta forma de amor. Uma unidade 
de todas as raças, com sua chama de amor brilhando, está sendo oferecida ao Senhor, Pai. Com este 
amor e unidade, centrando na nação da Coréia do Sul, podemos obter o poder para dominar a 
Coréia do Norte. Eu oro para que todos os membros façam esforços dia e noite sem descansar, a fim 
de alcançar este objetivo. Eu espero que um dia em breve possamos estabelecer larga e amplamente 
esta tradição de unidade e amor, e que toda a humanidade em breve possa ser medida através dela. 
Sabemos que este é o Seu desejo e vontade. Eu oro para que possamos estar determinados para ser o 
exército celeste mais vitorioso. Ao fazer esta determinação, eu respeitosamente oro e desejo que os 
membros se tornem melhores filhos e filhas, que podem se aproximar do Senhor cada dia mais. 
Centrando no amor, que eles possam se tornar o grupo que prepara o caminho para a família e a 
nação restaurada.  

Eu oro todas estas coisas em nome dos Verdadeiros Pais. Amém. 
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Capítulo 35 
Indenização Total 
3 de abril de 1983 -- Coréia 

Hoje, deixe-me falar sobre indenização total. Indenização total envolve religião, história, e a raça 
humana em geral. Ela inclui não somente o mundo físico, mas também o mundo espiritual.  

O ideal original de Deus para o mundo era simples. Ele visualizava um mundo que seria 
completado quando Adão, Eva e o mundo angélico se tornassem totalmente uma unidade. O ideal 
veio de Deus e estava destinado a ser passado adiante pelos nossos primeiros antepassados como os 
Verdadeiros Pais de toda a humanidade. Iniciando a partir desse ponto original, o ideal devia ser 
estendido horizontalmente ao mundo inteiro, para formar um universo totalmente unido.  

No centro de tudo está o amor de Deus. Deus necessita de amor, o homem necessita de amor, e o 
mundo angélico também necessita de amor. Se o mundo tivesse sido centrado no amor de Deus 
desde o início, ele não teria sido ideal somente no início, mas a direção e os resultados finais 
também teriam sido ideais. Deus, o homem e o mundo angélico teriam formado um mundo 
aperfeiçoado, se comunicando livremente um com o outro centrado no amor de Deus.  

Deste modo, o homem se torna perfeito não somente sendo rico ou adquirindo poder secular ou 
conhecimento, mas pelo amor. Este amor não é amor secularizado como no mundo decaído, mas o 
amor original. Tudo é completado e aperfeiçoado por este amor.  

Temos cinco sentidos que nos habilitam a ver, ouvir, cheirar, tocar e saborear. Estes sentidos teriam 
sido utilizados centrados no amor perfeito, e olhos, ouvidos, nariz, mãos e boca, cada um com seu 
sentido, teria se tornado aperfeiçoado centrado no amor. Experimentar coisas com nossos cinco 
sentidos centrado no amor é um estado diferente. É como um estado de intoxicação, apenas com o 
amor. Você se sente intoxicado pelo ambiente, experimentando um relacionamento recíproco com 
todos os outros seres. Uma pessoa nunca se sente solitária. Cada ser alcança a eternidade, e cada ser 
se expressa de uma maneira única. E intensa beleza do mundo ideal seria encontrada através de 
relacionamentos recíprocos desenvolvidos entre todas as coisas da criação.  

O poder do amor verdadeiro pode ser estendido ao infinito, e ao mesmo tempo pode ser condensado 
em um ponto infinitesimal. Este é o amor celeste. Portanto, se olhamos através dos olhos do amor, 
todas as coisas têm valor. Em uma coisa pequena o valor está condensado, e em uma coisa grande 
ele está ampliado. Deus queria criar este mundo ideal de amor. Ele queria estar na posição de reger 
todas as coisas através de colocar o amor no centro de todas as coisas. Amor é a realidade através da 
qual Deus pode controlar o universo além do tempo e do espaço. Deste modo, para estar no controle 
do universo, o próprio Deus absolutamente necessita deste amor. Pensando desta forma, podemos 
ver que nenhum ser tem valor sem amor verdadeiro.  

O ideal de Deus foi perdido pela queda. Como a humanidade caiu? Através do amor. O ponto 
inicial do amor não está no olho ou na boca, mas está nas partes sexuais de homem e mulher. O 
ponto de conexão de amor é o local onde todas as sensações ocorrem juntas. O padrão verdadeiro de 
amor foi perdido neste ponto, assim o relacionamento entre masculino e feminino foi a causa de 
todos os problemas de todo o universo.  

Por causa disto, todas as coisas devem ser restauradas ou recriadas. Como podemos fazer isto? O 
maior resultado da queda é que caímos sob dois senhores, ou dois sujeitos. Se tivéssemos somente 
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um sujeito e um senhor, não haveria nenhum problema para restaurar todas as coisas e retornar ao 
estado original. Se Deus ainda fosse o único sujeito, cada criatura poderia ter se tornado 
harmonizada com Ele e nada se oporia a tal harmonia. Mas há outro sujeito, cuja direção é 
totalmente oposta à de Deus. Esse ser tomou a posição subjetiva rejeitando Deus. Como um 
resultado da queda, o poder de amor oposto que puxa o homem para longe de Deus se tornou mais 
forte do que o poder que conduz o homem de volta para sua raiz original. Assim, o poder do amor 
veio a ser dividido em campos opostos de interno e externo. Satanás está conectado ao mundo do 
amor centrado no poder externo e Deus está conectado ao amor centrado no poder interno. Assim, 
dois sujeitos vieram a se colocar sobre um único objeto, o homem. Satanás se tornou o sujeito 
externo, enquanto Deus se tornou o sujeito interno.  

Cada um deles está um uma posição positiva – interna ou externa – portanto, eles repelem um ao 
outro. Isto é manifestado no conflito entre as necessidades físicas e a consciência do homem 
decaído. Elas estão destinadas a estarem unidas, mas estão se repelindo uma a outra. O homem é 
puxado em duas direções diferentes como se ele tivesse dois corpos que se repelem. Assim, o 
homem se tornou um ser sem direção. Às vezes ele se desvia para o lado externo, e às vezes para o 
lado interno. Sendo que o homem oscila, tudo ao redor dele é afetado. Adão e Eva se tornaram tal 
homem e mulher. Os filhos que eles geraram também herdaram tal natureza. Se há 10 pessoas, elas 
têm 10 direções diferentes; elas estão dispersas. O mundo se tornou um mundo de confusão como 
conseqüência da queda.  

Porque Satanás deve ser negado  

Onde está o mundo do ideal original de Deus? Devemos buscar o ideal original e reorganizar o 
mundo decaído. Isto não é fácil. Para fazer isto, Adão deve se negar e Eva deve se negar. Se há 10 
membros em uma família, e todos os 10 tentam fazer unidade prevalecendo sobre os demais, a 
unidade é impossível. Se há 10 membros em uma família, todos os 10 devem se negar. Antes de 
qualquer coisa, Deus deve pedir por autonegação ao mundo humano decaído. Antes que Ele busque 
pelo ideal, Ele deve buscar a negação, a negação da queda. O homem não tem nenhum fundamento 
para sua afirmação. Este é o ponto de vista de Deus.  

Então qual é a ordem de tal negação? É a partir do externo para o interno. Na realidade decaída, há 
o mundo externo da nação, da raça e do clã, como também da família. Também há o casal – homem 
e mulher juntos. Devemos nos negar iniciando do exterior, a partir do lado externo. O ponto ao qual 
finalmente chegamos é a negação de nosso próprio corpo e nosso pensamento. Não podemos, mas 
seguimos desta forma. Vivemos no mundo decaído, por isso para buscarmos a vontade de Deus, 
para buscarmos o ponto de auto-afirmação na terra, devemos negar completamente o mundo 
decaído. O novo ponto de início começa somente após se estabelecer este padrão. Isto é lógico. 

Porque necessitamos da indenização ensinada pelo movimento de Unificação? Devemos conhecer 
claramente a razão. Ninguém no movimento de Unificação entende claramente o significado de 
indenização individual, indenização familiar, de clã, raça e indenização nacional. Porque devemos 
fazer tal coisa? Este é um assunto sério.  

Para Deus fazer um novo início, Ele deve limpar todas as coisas. Não deve haver nenhum outro ser 
sujeito, nenhum Satanás. Deus deve ser o absoluto e único sujeito. Deus não pode estabelecer seu 
novo ponto de início, a menos que a posição de Satanás seja completamente removida. Para o 
homem se negar não é o maior problema. O problema é negar que Satanás controla o homem. Deste 
modo, após o homem se negar completamente, Deus deve estabelecer o padrão de negar 
completamente Satanás. Do contrário, ainda permanecerá dois sujeitos.  Mesmo se o homem se 
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nega, Satanás ainda permanece. Se um sujeito estranho, que está centrado no amor falso, permanece 
na presença de Deus e do universo, haverá dois padrões, e o passo inicial para a perfeição não pode 
ser dado. Como podemos negar Satanás? Esta é uma condição absolutamente necessária, a fim de 
fazer um novo ponto de início na terra para Deus e a humanidade. Devemos ver a negação do falso 
deus. O próprio Deus pode se colocar como o sujeito somente quando Ele se coloca no fundamento 
dessa negação e é capaz de assumir Sua posição como o sujeito do amor. Vocês entendem? 

 Condição de absoluta negação 

Então como esta condição é feita? A queda começou com um indivíduo, Adão. Sendo que o 
indivíduo é o centro do todo, a fim de restaurar este mundo decaído, devemos nos mover em frente 
passo a passo; isto não pode ser feito de uma vez. O problema do pecado se expandiu através de 
oito estágios: do indivíduo, família, clã, raça (ou povo), nação, mundo, cosmos, e Deus. O homem, 
que está buscando pelo mundo ideal, não pode encontrar seu caminho de volta para Deus, o sujeito 
original do amor, a menos que resolva estes problemas. Se um estágio é alcançado, o homem tem o 
controle pertinente a esse nível, mas não pode alcançar o mundo ideal além desse nível ou se unir 
completamente com o Deus absoluto. Se um indivíduo alcança certo estágio, as pessoas no mundo 
espiritual que alcançaram um nível correspondente de crescimento podem auxiliá-lo, e ele pode se 
comunicar com eles; entretanto, é difícil para ele se comunicar com o Deus original. Como o 
ambiente pode ser ampliado para que um indivíduo possa se comunicar com Deus? Este ponto é a 
preocupação do próprio Deus, como também a preocupação do homem que está na esfera decaída. 
Há duas preocupações muito complexas para o próprio homem decaído. O homem decaído é 
dominado pelo arcanjo; é absolutamente impossível mudar isto pelo processo de afirmação, mas 
unicamente através da negação.  

Então, o que é restauração através de indenização? Alguém que deseja alcançar o único e absoluto 
sujeito deve cumprir a condição de absoluta negação em relação a todas as coisas em um ambiente. 
Para isto, é requerida absoluta negação. Então, em que lugar a restauração através de indenização se 
torna realizada? Nem mesmo uma partícula de condição para a auto-afirmação pode permanecer. 
Deve estar completamente na realidade da negação. A condição de indenização é paga pela 
realização da condição de absoluta negação. Quando este padrão é realizado em todos os oito 
estágios, do indivíduo, família, clã e assim por diante, uma pessoa pode alcançar o mundo ideal na 
consumação da história humana. Você deve necessariamente seguir através do processo de cada um 
dos oito estágios. Do contrário não se pode alcançar o ideal onde é possível se comunicar com Deus.  

Deus está atuando fora da realidade do mundo decaído, tentando criar primeiro um modelo, ao 
invés de trabalhar para restaurar o todo. Para reproduzir em uma escala mais ampla, primeiro 
criamos o padrão. No nível individual, criamos o padrão para o indivíduo. Então devemos criar o 
padrão familiar para o nível familiar. Desde o clã, a sociedade e a nação, devemos pensar da mesma 
maneira. De acordo com o princípio de criação, devemos seguir através dos três estágios de 
formação, crescimento e perfeição através da história humana, a fim de criar o padrão para o 
indivíduo. Devemos criar o ambiente e estabelecer o padrão recíproco de amor. O centro desta 
realidade recíproca é o homem, e o centro do homem é o amor. O homem deve primeiro se 
indenizar no nível individual. Estabelecer o padrão para o indivíduo não é fácil.  

Por toda a história até agora, porque as mulheres têm sido excluídas de qualquer participação no 
mundo religioso? A providência do amor de Deus foi conduzida centrada em homens, e as mulheres 
eram largamente excluídas. Porque isto era assim? Para criar o modelo do indivíduo perfeito, o 
padrão da criação era este: primeiro Adão foi criado, e na seqüência, Eva. Este era o padrão. Mas o 
modelo para a perfeição não está completo somente com o homem. O mundo angélico participou 
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com Deus na criação do padrão original de homem, centrando no coração. Portanto, Deus é o centro 
de coração e o centro do mundo espiritual. O homem pode se colocar na posição de modelo 
somente quando pode digerir a esfera de todas as coisas e ser totalmente absorvido por Deus.  

A atitude da vida de uma pessoa verdadeiramente religiosa é aquela na qual ela está absolutamente 
absorvida; é obediência perfeita; por isso ela não pode afirmar sua vontade ou sua opinião acima de 
Deus. Ela deve seguir absolutamente a vontade de Deus. É a esfera da negação perfeita, mas 
também ela deve ser completamente absorvida por Deus. Se o homem reclama sua subjetividade, 
ele assume uma posição positiva diante de Deus, a qual repele Deus. Isto deixa uma pessoa dentro 
da esfera do sujeito que é oposto a Deus, que é Satanás. Isso significa que ela se torna uma 
possessão de Satanás. Deste modo, ela nunca pode alcançar a esfera ideal de Deus.  

Neste ponto no mundo religioso, é necessária obediência absoluta. Membros europeus devem 
entender claramente este ponto. Porque é necessário obediência? Seguir seu próprio pensamento 
conduz você para a posição de ter um segundo sujeito. O segundo sujeito é Satanás, por isso você se 
torna objeto de Satanás. Se você insiste em seu próprio pensamento como seu fundamento, isto 
estabelece a condição para Satanás dominar você. Deus e Satanás estão em campos opostos, lutando 
pelo domínio sobre o mundo humano decaído.  O propósito original da existência humana, como 
também o propósito original do arcanjo é para o benefício da perfeição do ideal. Satanás conhece 
isto muito bem.  

A esfera de negação através de perseguição 

Deus originalmente nos criou com o ideal de perfeição como Seu objetivo. Satanás conhece isto e 
não o nega. Estabelecer a completa condição que nos capacitará a alcançar o ideal de perfeição não 
é fácil. Isto requer o estado de absoluta autonegação. Não podemos fazer isto se insistimos em 
nosso próprio ponto de vista. 

Observando o mundo, onde podemos encontrar uma atitude de autonegação? Isto é difícil de se 
encontrar na mentalidade ocidental, que é caracterizada pelo amor pela liberdade. O resultado 
definitivo de tal liberdade é que somente permanece o ego. Esposos e esposas vivem juntos, mas 
ambos reivindicam suas próprias formas. Nesse caso, há duas reivindicações por liberdade. Se há 
quatro pessoas juntas, elas têm quatro demandas individuais. Se há 10 pessoas juntas, há as 
reivindicações de 10 pessoas por suas liberdades. No final, elas seguem seus próprios caminhos e se 
tornam isoladas e dispersas. Não pode haver unidade dentro das famílias, ou nas nações. Embora 
uma pessoa busque desfrutar sua natureza original através da liberdade, na realidade ela perde todas 
as coisas e cai em profundo desespero. Se deparando com isso, esta pessoa não pode satisfazer seus 
desejos e ideais individuais, e desiste de si mesma. Esta é a realidade de muitos no mundo livre 
atualmente, particularmente na América! Mas o desespero não é parte da vontade de Deus. Em tal 
mundo, não há o padrão de perfeição desejado por Deus.  

Por esta razão, o pensamento oriental, ao invés do ocidental, admite a possibilidade de Deus. Dentro 
do pensamento oriental, há o princípio de atendimento absoluto aos pais, e ao mesmo tempo a idéia 
de seguir os irmãos e irmãs mais velhos. Quando esta idéia de atendimento é expandida, isto pode 
atingir o líder do clã, o líder da sociedade, ou o representante da nação. Assim, podemos obter o 
fundamento baseado no sistema aperfeiçoado de atendimento. Do contrário, não podemos ter uma 
família, clã, sociedade, nação, ou mundo que Deus deseja. Vocês devem entender isto claramente.  

Então como Deus pode criar este tipo de ambiente? Ele não pode fazer isto dizendo, "Vocês, 
pessoas religiosas devem alcançar a autonegação por vocês mesmos!" Não, não podemos fazê-lo 
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dessa forma. O padrão de autonegação deve ser criado dentro de relacionamentos recíprocos. Se 
você é empurrado para a posição de ser negado por qualquer outro, é o mesmo como sendo 
autonegação. Sendo que não podemos criar a esfera de negação por nós mesmos, o próprio Deus a 
cria. Portanto, uma pessoa religiosa receberá oposição de todos. Este é o profundo significado de 
perseguição. Quando uma pessoa acredita em Deus e na religião, freqüentemente aqueles que estão 
próximos a esta pessoa, tais como seus pais ou amados, se oporão a ela. Em tal caso, Satanás, como 
o segundo sujeito, está atacando o primeiro sujeito, Deus. Quando alguém ataca injustamente uma 
pessoa correta, isto estabelece uma condição que deve ser reparada. Por causa desta reparação, o 
desenvolvimento da religião está assegurado. Vocês entendem porque ocorre a perseguição?  

Dentro da esfera da religião, Deus deve ampliar a prática da autonegação desde o nível individual 
para a família, o clã, a sociedade, a nação e o mundo. As pessoas não podem fazer isto por si 
mesmas. Na restauração através de indenização, uma pessoa tende a pensar que o padrão da 
autonegação individual é suficiente, mas isso não é verdade. O padrão de indenização individual 
deve estar direcionado para a indenização no nível mundial; esse fundamento de autonegação deve 
ser criado. O próprio homem não realizou isto, mas Deus e Satanás conhecem isto.  

As pessoas não conhecem o padrão total de negação; portanto, Satanás, que conhece isto, ataca o 
homem para evitar qualquer negação do indivíduo que esteja direcionada para o nível mundial. As 
religiões se desenvolveram no curso da história até agora, porque praticaram precisamente 
autonegação e receberam perseguição. Isto era assim, embora ninguém conhecesse a razão para isso. 
Agora estou contando para vocês a razão. Sendo que alguém não pode praticar autonegação sozinho, 
então Deus permite que o próprio Satanás negue o homem. E se o homem obtém vitória na 
realidade de negação, então ele pode reivindicar vitória sobre Satanás. Ele pode pertencer ao 
verdadeiro sujeito, o qual chamamos Deus. Como resultado da perseguição, ou da absoluta 
autonegação diante de Deus, o homem pode entrar na esfera do relacionamento recíproco com Deus. 
Assim, Deus pode intervir por ele. Este é o motivo da religião ter se desenvolvido mais através de 
perseguição.  

Por esta razão, uma pessoa não pode encontrar a perfeição religiosa deixando este mundo e indo 
para as montanhas para meditar. Somente é possível alcançar a perfeição no meio do mundo e 
assumindo toda a perseguição de Satanás. Mas a fim de alcançar unidade com Deus, uma pessoa 
deve superar os ataques de Satanás. Ela não pode ser esmagada pela perseguição.  

Deste modo, Deus tem tentado trabalhar através de muitas pessoas por toda a história, contudo, 
tendo que desistir delas no final. Deus pode ter utilizado algumas pessoas em Sua providência por 
décadas ou mesmo séculos. Contudo no final, elas tiveram que estar na esfera de perseguição. Se 
alguém obtém vitória sobre a perseguição, a vitória individual pode permanecer. Contudo se ele não 
pode seguir além da esfera de perseguição familiar, ele será esmagado. Nesse caso, Deus deve 
encontrar outra pessoa com quem prosseguir em Sua providência. Se alguém é esmagado, não há 
nada que Deus possa fazer por ele. Deus é forçado a encontrar outro alguém; este foi o miserável 
curso da história da religião até agora.  

Entendendo estas coisas gerais, você também pode entender como proceder com a restauração 
através de indenização. Sozinho, você não pode se negar totalmente. Deste modo, você deve 
suportar a condição de negação através de perseguição. Portanto, a perseguição é absolutamente 
necessária na providência religiosa de Deus, e não há nenhuma maneira de voltar para Deus sem 
passar através desse curso de perseguição. Não há exceção para esta regra. O mundo das religiões, 
tal como o Cristianismo, o Budismo e o Confucionismo, devem todas passar através deste tipo de 
curso. Esse é o motivo pelo qual elas estão colocadas no nível de desenvolvimento mundial. As 
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próprias religiões não entenderam até agora a razão para isto. Elas não puderam explicar porque as 
pessoas religiosas tiveram que seguir através de sofrimento e perseguição, mas agora vocês 
entenderam este ponto.  

Esta é a conclusão lógica de que a perfeição total da qual estou falando não é alcançada sem 
indenização total. Para guiar todas as coisas na realidade de perfeição, devemos seguir através do 
processo de indenização total. Isto é absolutamente necessário na história da religião. Portanto, é 
errado pensar que alguém terá uma vida fácil seguindo a religião.  

Quem é o Messias?  

No Cristianismo, há a crença na Segunda Vinda do Messias. Quem é o Messias? O Messias é 
alguém a quem Deus mais ama. Qual posição é mais amada por Deus? Há muitas pessoas que estão 
colocadas diante de Deus como representantes, por exemplo, da nação, da sociedade, ou alguma 
outra organização. Que tipo de pessoa é o Messias? O Messias é a primeira pessoa que tem a 
mesma mente de amor e a mesma direção de amor de Deus. O Messias é o primeiro filho nascido de 
Deus. Jesus foi o único filho de Deus, Seu filho unigênito. Ser um filho unigênito significa receber 
o amor total dos pais, desde o início até o fim. Deus é o sujeito absoluto e o Messias se coloca na 
esfera de Deus. O relacionamento deles é de pai e filho. Ele é o único que nasce como o primeiro 
filho de Deus e recebe a totalidade do amor de Deus dado para o indivíduo, a família, o clã, a 
sociedade, a nação e o mundo. Ele está qualificado para receber o amor que transcende todas estas 
esferas. Este é o Messias. Ele é o amado filho de Deus.  

Mas o que ele pode fazer por si mesmo? O filho amado deve encontrar sua esposa. E onde ele pode 
encontrá-la? Ele não pode encontrá-la vindo do céu. Sendo que o homem foi perdido como 
resultado da queda na terra, ele deve ser recriado na terra. O que a religião faz? O Céu está na 
posição positiva e a terra está na posição negativa. As pessoas desejam o Messias, que conhece o 
céu. Este mundo humano deseja profundamente seu adequado sujeito de amor, e esta esperança é a 
esperança messiânica. O Messias deve ser bem-vindo em nível mundial, além dos níveis individual, 
de clã e nacional. O mundo inteiro será capaz de se unir com um homem com o amor de Deus, 
como o sujeito absoluto. Não haverá razão para se opor a ele; somente pode haver atendimento 
absoluto. Não pode haver qualquer autocentralização. Criar o ambiente para que somente se viva 
para o benefício do Senhor, era a missão da idade do Velho Testamento e da idade do Novo 
Testamento. A missão de ambas as idades também era criar Eva, um cônjuge para o Messias. Uma 
vez que Eva siga absolutamente o Messias e que a esfera de obediência seja expandida, a oposição 
ao Messias diminuirá. Neste ambiente, o mundo inteiro será automaticamente conectado ao sujeito 
de amor em um único ponto. Criar tal ambiente em nível mundial era a missão da idade do Velho 
Testamento e da idade do Novo Testamento. Deste modo, o Cristianismo e o Judaísmo dos dias 
atuais devem seguir completamente o Messias.  

Cristãos e seguidores do Judaísmo que mantiveram sua fé estão destinados a oferecer todas as 
coisas quando o Messias vem. Suas crenças ensinam obediência perfeita ao Messias. Contudo, qual 
é a realidade dos cristãos de hoje? E quanto ao Judaísmo de hoje? Ao invés do espírito desejado por 
Deus, eles estão completamente opostos -- 180 graus. Se uma religião deseja somente seu próprio 
sucesso na terra, e desconsidera o retorno do Messias e bloqueia a vitoriosa compleição da 
providência de Deus, ela será um total fracasso. Qualquer religião com este tipo de atitude será 
completamente destruída nos Últimos Dias, como se atingida por um martelo celeste de Deus. 

Neste período dos Últimos Dias, os cristãos no mundo estão esperando pela Segunda Vinda, mas se 
analisamos a motivação de seus desejos, este geralmente é: "eu quero ser salvo"; não há nenhuma 
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preocupação sobre a vitória de Deus em nível mundial. Eles podem dizer, "eu quero ir para o Reino 
do Céu, e eu quero que minha família e meu país sejam salvos." O limite mais amplo geralmente é o 
país. Mas eles devem seguir além do país até o extremo do mundo; eles devem ampliar suas 
preocupações ao mundo espiritual. Contudo, eles não podem seguir além de sua própria 
individualidade, e isto é um sucesso para Satanás. Enquanto este padrão permanece, o mundo de 
Deus não pode nascer.  

O que é o movimento de Unificação?  

Agora devemos iniciar um novo movimento na terra que divida o mundo em dois lados. Devemos 
completar a vontade de Deus para a perfeição do mundo e ampliá-la para o cosmos inteiro. Se um 
movimento religioso como este ideal não aparece, a providência de Deus não pode ser realizada. 
Seria o mesmo como se Deus não existisse. Portanto, se Deus existe e se Ele está tentando cumprir 
Sua vontade, tal movimento deve ser criado na terra. Esta conclusão é lógica. Qual é este 
movimento? Este é verdadeiramente o movimento de Unificação. O movimento de Unificação deve 
ter os ideais e a motivação, os quais eu já mencionei. Primeiro de tudo, ele deve ampliar a 
autonegação do indivíduo até o nível mundial. Quando o Messias vem, se o Cristianismo o segue 
completamente e se une perfeitamente com ele, seu objetivo terá sido alcançado. Quando o Messias 
vem e se proclama, então todos devem se unir com ele. Mas eles não podem fazer isso até que ele 
venha. Portanto, Deus esteve prolongando Sua providência através da história decaída de centenas 
de milhares de anos até agora.  

Deus existe, contudo ainda há perseguição. Porque Deus permitiu que os primeiros cristãos fossem 
perseguidos por 400 anos na antiga Roma? Revendo o Princípio, sabemos que a perseguição 
continuou até que aparecesse o padrão aplicável por todo o mundo. Deste modo, o Cristianismo 
veio a este nível após 400 anos. Centrando no fundamento estabelecido pelo Cristianismo, a Igreja 
de Unificação apareceu na terra após a Segunda Guerra Mundial.  

O Cristianismo deve ouvir sobre o mundo do Messias a partir da perspectiva total da providência de 
Deus. Se eles o ouvirão ou não, é um assunto de vida e morte para os cristãos. Ao se acreditar nas 
palavras do Messias, é possível encontrar sobrevivência espiritual; para este propósito, é necessário 
autonegação. Uma pessoa deve ser capaz de negar todas as coisas: sua própria história passada, sua 
própria família e também seu próprio padrão anterior de fé. Se ela pode ver que o Messias é a 
pessoa pela qual estava esperando, como visto através dos óculos da história bíblica, não há nenhum 
problema. Mas para muitos, seus óculos não funcionam. Elas estão olhando as coisas através de 
óculos individualistas, portanto, elas não reconhecem o Messias quando o vêem. O Messias vem na 
escala cósmica; por isso uma pessoa não pode mensurá-lo por sua própria escala. Se você ouve ou 
vê o Messias somente com seu próprio ponto de vista, não pode entender os conteúdos de sua 
mensagem. O Messias trata de coisas no nível eterno, falando sobre eventos de talvez 20 ou 30 anos 
à frente.  

Se um ponto de vista pequeno predomina entre os cristãos, quando o Senhor do Segundo Advento 
vem, eles se oporão a ele. Se fazem oposição a ele, eles automaticamente cairão na esfera de 
Satanás. O Messias é aquele que nasce como a substância do amor eterno de Deus neste plano 
denominado terra. Aquele que conduz oposição a Deus é Satanás. Qualquer um que assuma a outra 
posição de sujeito, se opondo ao Messias, se tornará de uma vez, uma parte da esfera de Satanás. 
Embora possa haver grande número de pessoas, elas ainda estão na esfera de Satanás.  

Aqueles que estavam destinados a criarem o fundamento para a aceitação do Messias, viraram suas 
armas contra ele e estão agora colocados na frente do exército de Satanás. Eles negam agora o 
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próprio Cristo. Imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, a esfera cultural cristã do mundo, 
centrando na nação da América, obteve sua maior força. Houve somente um momento na história 
quando o mundo estava completamente inclinado em direção à esfera religiosa; esse foi o momento 
exatamente após a Segunda Guerra Mundial. Uma pequena porção foi para o lado dos Soviéticos, 
enquanto o resto do mundo se tornou parte da esfera democrática, a esfera cultural cristã, 
completamente centrada na América. Se a própria América, que era o sujeito do mundo externo, 
seguisse completamente o Messias, o que teria acontecido ao mundo? O mundo poderia ter 
facilmente se tornado o mundo de Deus. Mas o que aconteceria se isto não ocorresse? O mundo 
retornaria novamente para a esfera satânica e como resultado, ocorreria um ataque total contra a 
pessoa central da providência de Deus.  

Perfeição da restauração através de indenização  

A partir do ponto de vista do céu, qual é minha missão? Eu tenho recebido incessante perseguição 
desde o nível individual, através dos níveis de família, clã, sociedade, nação, mundo até o nível de 
cosmos. Nunca houve algo assim na história. Quem recebeu a pior e a maior perseguição na história 
da religião? Sua resposta não é porque vocês são membros da Igreja de Unificação; mesmo aqueles 
que não pertencem à Igreja de Unificação respondem que é o Reverendo Moon. As pessoas no 
poder na América certamente responderiam da mesma forma. Até mesmo os comunistas 
responderiam da mesma forma. Se perguntamos para os Budistas, os cristãos, ou para qualquer 
pessoa religiosa, "na história dos líderes religiosos, quem foi o mais perseguido durante o tempo de 
sua vida, desde o nível individual até o nível mundial?" eles certamente responderão que é o 
Reverendo Moon. Quantos anos isto continuará? Sessenta anos? Eu seguirei o caminho de 
indenização na forma condensada de 40 anos.  

Deus está procurando por uma pessoa que fala a verdade sobre Satanás, o mundo, e Deus, não para 
seu próprio benefício, mas para o benefício do mundo e de Deus, uma pessoa que pode assumir 
responsabilidade de conduzir o mundo e para ensinar o caminho de sacrifício. Se há tal pessoa, ela 
deve certamente assumir responsabilidade pelo curso da providência de Deus e o curso de 
indenização. Não podemos falar sobre perfeição individual sem a perfeição de indenização, sendo 
que a perfeição individual não pode ser alcançada dentro da realidade de Satanás. Uma vez que 
possamos realizar isto, este será o fim do mundo satânico.  

Dentro da idéia de perfeição, a perfeição de indenização está automaticamente incluída. A perfeição 
do indivíduo deve envolver a perfeição de indenização. Ninguém neste mundo decaído pode 
alcançar a perfeição da personalidade. A partir do ponto de vista de Deus, a perfeição de 
indenização é a perfeição de restauração. Portanto, a restauração é cumprida através de indenização. 
Por isso indenização se torna um adjetivo que define restauração e vice-versa.  

Uma pessoa que não aprecia restauração através de indenização é o rei entre os satanases, mesmo se 
ele é um membro da Igreja de Unificação. E quanto a vocês? Enquanto vocês seguem através do 
curso de restauração junto comigo, vocês podem ter dito, "Oh Pai, temos seguido o curso de 
restauração através de indenização, e ainda mais restauração através de indenização. Quantos anos 
mais isto continuará? Isto já exigiu 10 anos, e então outros 20 anos e agora após 40 anos, ainda 
teremos que enfrentar outros 20 anos!" Isso é verdade. Se não temos sucesso de uma vez ao 
entrarmos na esfera de perfeição, nosso próprio curso será prolongado três vezes. Esse é o 
ensinamento do Princípio. Se não podemos fazer isso em sete anos, nosso curso se tornará de 21 
anos. Esses 21 anos foram divididos em nove estágios. Porque é assim? Se nos aproximamos de 
tudo isso de uma vez e somos derrotados, então perderíamos todas as coisas. Mas se seguimos passo 
a passo, progressivamente de um estágio para outro, então não podemos perder todas as coisas de 
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uma vez. Podemos conectá-las e se obtemos vitória em cada estágio, podemos seguir para o 
próximo nível. Temos seguido esta estratégia embora o processo possa parecer confuso, a 
providência de Deus está implacavelmente se movendo em direção de sua consumação.  

Satanás é muito sábio e suas formas são sutis. Porque é esperto, ele pode manipular os métodos de 
Deus para colocar a si mesmo no centro. Há muitas pessoas que manipulam situações centrando em 
seus próprios desejos. Esse tipo de pessoa causa os piores danos para a religião. O ponto de início 
de todas as atividades das igrejas é Deus, e tal pessoa falará sobre o propósito da nação ou de Deus, 
contudo ela irá desconsiderar isso e fará coisas para seu próprio benefício. Qualquer um que coleta 
dinheiro de outra pessoa para o propósito público e utiliza esse dinheiro inescrupulosamente para 
seu próprio benefício é um ladrão. O mesmo se aplica para alguém que reivindica coisas públicas 
como seus próprios pertences sem obter permissão para isso. Esse tipo de pessoa será destruída.  

Por favor, entendam claramente que essa restauração é realizada através de indenização e que esta é 
a rota para a perfeição. E quanto a vocês, membros da Igreja de Unificação? Eu sempre falo de uma 
maneira pública e posso castigar um líder da igreja durante um discurso. Esse é um exemplo de 
restauração através de indenização. Quando eu castigo essa pessoa em público, ela está 
representando o mundo, e se ela me ouve e aceita o que eu disse, ela é capaz de superar o problema. 
Quando faço tal coisa, certamente o problema se torna aparente. Esse tipo de punição pública é o 
melhor exemplo de restauração através de indenização. Qual é o propósito de indenização? Ela é 
para o benefício da perfeição – perfeição da individualidade, perfeição da família, do clã, da nação, 
do mundo e do cosmos. E qual é o resultado da perfeição do cosmos? O resultado definitivo é a 
liberação de Deus.  

Tradição para aqueles que seguem a vontade de Deus  

Porque entendo isto, tenho focado totalmente em desbravar o caminho de restauração através de 
indenização. Minha forma de vida desconsidera a neve, o vento e as mudanças de estação; minha 
vida pode ser resumida em uma palavra -- miséria. Estou trilhando um caminho que ninguém mais, 
à exceção de Deus, pode entender. Quando eu oro sinceramente sobre mim e a vontade de Deus, 
vocês não podem ajudar chorando mais e mais. Se você perguntar para o céu quem eu sou, uma 
tempestade de lágrimas fluirá em seu rosto. Você sentirá tal dor em seu coração – uma dor que 
causa esse tipo de choro. Mas porque isto é assim? Originalmente eu estava destinado a estar em 
uma posição diferente. Se a esfera cultural cristã tivesse me recepcionado, em sete anos – durante 
meus 30 anos – eu poderia ter retornado o mundo para o domínio de Deus. As coisas que estou 
ensinando agora não começariam somente neste momento; eu iniciei este caminho descobrindo a 
mesma origem desta verdade. Então estabeleci o fundamento, e tenho feito realizações por toda a 
minha vida até este ponto de agora, quando estou ensinando estas coisas para vocês. Esta não é 
apenas uma idéia abstrata. Eu realmente fiz o que estou agora ensinando para vocês. Eu não poderia 
falar para vocês antes de ter feito isto, ou vocês seriam conduzidos para o mundo de Satanás.  

Vocês, membros japoneses, devem agora refletir sobre suas vidas. Vocês estiveram trabalhando 
duro até este momento, me seguindo, e meses, anos – em alguns casos 10 ou 20 anos – se passaram. 
Quando você olha para trás a cerca de sua vida de fé, o que encontra? Eu estive escalando o cume 
da indenização, mais alto do que o Himalaia, uma escalada mais difícil do que qualquer outra na 
história humana. Agora estou jogando para baixo uma corda a partir do Japão para o resto do 
mundo. Todos nós estamos fazendo trabalhos tremendamente difíceis. Se possível, você que está na 
posição de fazer isso, deve colocar a corda comigo e me ajudar para que possa abrandar a tensão 
dessa corda. Mas você ao menos já se agarrou a essa corda? Você já reclamou centrando em si 
mesmo, e criticou dizendo coisas tais como, "O Pai é apenas o Pai da Coréia"? Se eu apenas 
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pensasse sobre a Coréia, o que teria acontecido? Eu teria ido para o mundo espiritual há muito 
tempo atrás. Tal pessoa é sem nenhuma utilidade para este mundo. Somente após a restauração do 
mundo inteiro através de indenização, após ter limpado tudo, você pode retornar para seu ponto 
original e pensar sobre seus filhos, sua família e sua própria nação. Este é o único caminho para 
uma pessoa que decidiu seguir o caminho de Deus. Isto é a partir do ponto de vista da providência. 
Se você pensa sobre as coisas centrando apenas em si mesmo, sua família ou sua nação, não será 
capaz de ajudar o mundo.  

Você pode verdadeiramente estar orgulhoso de si mesmo diante de Deus? Eu tenho seguido este 
caminho em nível mundial como o pioneiro da restauração. Qual tem sido seu padrão em relação a 
mim? A menos que você possa por si mesmo, ver claramente e ser capaz de mudar hoje, não pode 
ter o padrão para a vitória de amanhã. Em nível nacional, o Japão está colocado na posição da nação 
Eva em relação à nação Adão. Sendo este o caso, vocês não devem ter nem mesmo uma minúscula 
dúvida ou preocupação, ou me dar qualquer dificuldade. Se lembrarmos que a verdadeira tradição 
histórica foi destruída pela Eva decaída, vocês não deveriam causar a mais ínfima dor ao coração 
dos Verdadeiros Pais. Vocês estão representando o mundo e a totalidade da humanidade; essa é a 
posição do Japão como nação Eva. Vocês entendem? Minha mensagem é que vocês não devem 
reclamar, mas devem testemunhar e se colocar na linha de frente da vontade de Deus.  

Mesmo se não podemos alcançar o padrão de perfeição neste momento, podemos garantir que no 
futuro seremos capazes de cumpri-lo, porque temos este Princípio. E quanto a vocês? Vocês querem 
realizar isto em algum futuro distante, ou prefeririam alcançar a perfeição durante o período em que 
estão vivendo? Para fazer isso, você deve trabalhar ao risco de sua vida. Aqueles que nasceram no 
passado e acreditaram na religião, não podem nascer novamente neste tempo moderno, embora 
queiram. Portanto, eles estão ansiosamente esperando e assistindo a partir do mundo espiritual, 
sabendo que este é o mais precioso tempo na história, não substituível por qualquer outra idade. 
Quando entende este ponto, você deve ser muito grato pelo fato de estar recebendo as palavras 
diretamente de mim na terra. Você está recebendo educação diretamente de mim e está cumprindo a 
vontade de Deus.  

O ápice da perseguição 

O pico final e mais alto de perseguição no nível mundial foi em 1976. Alcançamos o ápice durante 
o tempo da turnê do Monumento de Washington. Sendo que eu compreendia este ponto, enviei 
missionários para o mundo inteiro em 1975. Se todos os missionários fossem japoneses, este teria 
sido um time estritamente oriental. Se eles tivessem sido todos americanos, teria sido um time 
estritamente ocidental. Por isso, eu os organizei para que pudessem representar o mundo inteiro. 
Para cada país de missão, eu enviei um missionário japonês que representava o oriente, um alemão 
que representava a Europa, e um americano que representava a América do Norte e a América do 
Sul. Então eles eram representantes do mundo, como também do Reverendo Moon e da Coréia. 
Japoneses, americanos e alemães compartilharam um ambiente comum e todos os três eram 
chamados de Moonies.  

Se não houvesse nenhuma direção dada por mim, sem dúvida eles teriam brigado e se separado. O 
missionário japonês poderia ter dito, "o Japão recebeu primeiro a bênção, por isso eu estou na 
posição Abel." O americano poderia ter dito, "a América é a nação que lidera o mundo democrático, 
assim, do ponto de vista cultural, eu sou o melhor." Então o alemão poderia ter dito, "Que absurdo! 
Alemães são os mais espertos. Somos melhor organizados, somos analíticos e intelectuais." Cada 
um deles reivindicaria que era o melhor e por isso, o sujeito. Portanto, a política teve que ser sem 
nenhum sujeito. Se ninguém reivindicasse sua própria subjetividade, então Deus certamente os 
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assistiria. Por isso eu disse claramente, "Se vocês três estão completamente unidos, Deus 
absolutamente os ajudará e vocês se desenvolverão. Se vocês lutarem, nunca farão progresso." E a 
situação demonstrou exatamente o que eu disse. De acordo com os relatórios dos missionários, isso 
foi exatamente dessa forma. Não há engano no Princípio. Os missionários foram para o mundo 
inteiro e a esfera do Princípio foi ampliada para 130 nações. Por isso, a perseguição se espalhou 
pelo mundo inteiro, como um guarda-chuva; muitos americanos estavam reivindicando a 
deportação do Reverendo Moon antes da turnê do Monumento de Washington, mas isto não 
aconteceu. Eu lutei e obtive a vitória. Em 1976, no momento ápice da perseguição histórica contra 
mim, o mundo recepcionou a nova era. Então em 23 de fevereiro de 1977, centrando no aniversário 
dos Verdadeiros Pais, eu declarei a nova era.  

Como eu posso dizer isto? É porque no ápice da perseguição mundial, eu aceitei o sofrimento e 
marchei adiante para o benefício do céu e para o benefício do mundo. Então os comunistas do 
mundo se tornaram divididos. Cinco anos a partir daquele tempo, o Japão avançou para o nível 
mundial. Quando Eva é levantada, Adão também é salvo da mesma forma. Deus foi sábio ao elevar 
primeiro o Japão. 

A missão do Japão como a nação Eva  

Quando Deus procura pelo Japão para encontrar algumas pessoas a quem Ele possa dar 
responsabilidade, Ele nota aqueles que parecem mais humildes, aqueles que parecem inúteis para os 
outros japoneses. Esses são os Moonies. Quando os conhecemos, vemos que são os mais honestos e 
são internamente muito nobres. Eles oferecem todas as coisas e trabalham uns com os outros para o 
benefício da nação e do mundo, e nunca pedem por recompensa. Por isso, as pessoas começam a 
sentir que eles são profundamente preciosos.  

A mãe deve assumir sua responsabilidade providencial. O Japão é Eva, e Eva deve alimentar seus 
filhos. Para quem Eva decaída deu primeiro o seu leite? Primeiro para Caim e então para Abel. Suas 
filhas não foram mencionadas. Embora as mulheres existissem, eram tratadas como se não 
existissem e até agora elas não podem reclamar. Aqueles filhos que cresceram a partir do leite de 
Eva lutaram entre si, porque tinham naturezas conflitantes. Na restauração através de indenização, 
Jacó e Esaú lutaram dentro do ventre de sua mãe. O relacionamento Caim e Abel deve voltar para o 
ventre da mãe e ser restaurado novamente a partir desse ponto. Portanto, no curso de restauração, 
quando uma mulher em uma posição providencial estava grávida de gêmeos, eles não estavam 
destinados a lutarem dentro do ventre, mas ao invés, de abraçar um ao outro. Após nascer, um não 
deve tomar o leite antes do outro. Cada um deles deve dizer,"Beba você primeiro." Quando eles 
revezam para receber o leite muitas vezes ao dia, eles devem amar um ao outro sem reclamações. 
Eva deve dar nascimento para esses filhos.  

Ao estabelecer esta condição dentro da nação Eva, as condições para a restauração no nível mundial 
podem ser estabelecidas. Ambos os tipos Caim e Abel entre os japoneses ouvem muito bem minhas 
palavras. Os que menos ouvem são os alemães. No passado, a Alemanha era o sujeito sobre o Japão. 
Quando o irmão mais velho é empurrado para a posição de objeto, ele não gosta disso. Os mais 
resistentes sendo objetivos, são os alemães. Além disso, no campo Abel, aquele que tem mais 
problemas, que reivindica sua liberdade enquanto chama por Deus, e tem a maior quantidade de 
altos e baixos espirituais, é o americano. Quem representa o mundo? Os alemães e americanos que 
estão na posição de gêmeos não são realmente muito amigáveis. Neste sentido, a América e a 
Alemanha são inimigas tradicionais e suas histórias mútuas são histórias de conflito. Neste sentido, 
a América e a Alemanha se adéquam à visão do Princípio de ser inimigos. A nação Adão, a nação 
Eva e a nação Arcanjo também são inimigas. Todas elas estavam divididas ao ponto quando 
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estavam destinadas a se tornarem uma. Para rearranjá-las de uma vez novamente, devemos começar 
a partir de uma situação semelhante. A Coréia, a nação Adão, foi o inimigo do Japão, a nação Eva, 
o Japão e a América foram inimigos; a América e a Alemanha foram inimigas – todos eles foram 
inimigos. Eu reuni estes inimigos históricos e disse para eles se unirem em uma unidade recebendo 
o leite de uma única mãe, centrando no poder do amor! Vocês, americanos, alemães e japoneses não 
podem voltar para a posição de Adão a menos que três de vocês se tornem uma unidade. Esta é a 
visão do Princípio de acordo com a restauração através de indenização.  

Através da queda, Deus, Adão e Eva se tornaram inimigos. Adão e Eva se tornaram inimigos e 
Caim e Abel se tornaram inimigos – pai, mãe e filhos, todos se tornaram inimigos. Quando a 
realidade de cada um destes inimigos se expandiu, elas produziram os mesmos frutos. O que 
aconteceu foi que uma nação Adão apareceu no mundo satânico, como também uma nação Eva, e 
uma nação Arcanjo. Em oposição a elas, surgiu uma nação Adão no lado de Deus, como também 
uma nação Eva e uma nação Arcanjo. Esses dois campos lutaram entre si em um nível mundial 
durante a Segunda Guerra Mundial, como os poderes do Eixo e os poderes Aliados.  

Os poderes do Eixo no lado satânico iniciaram essa guerra. O Japão, que era a nação Eva satânica, 
ocupou o oriente, especificamente a Coréia. A idéia da Grande Esfera da Ásia Oriental de Co-
prosperidade floresceu, precedendo o ideal de Deus, como um desafio ao ideal original de Deus 
feito pelo lado satânico. A religião Shinto do Japão reconhece as "oito milhões de divindades", mas 
a divindade fundadora desta nação Eva é Amaterasu-Ominokami, uma divindade feminina.  

No lado de Deus, a Inglaterra era a nação Eva. A América nasceu a partir da Inglaterra, assim a 
América é um filho de Eva, e sempre a segue. Mas se a América continua a seguir a Inglaterra todo 
o tempo, isto não é bom. Um exemplo foi a guerra das Ilhas Falkland. A América deve seguir seu 
próprio caminho independentemente da Inglaterra. No futuro, a América deve se colocar como a 
nação Adão centrada no padrão celeste.  

Na Segunda Guerra Mundial, a nação Eva restaurada era a Inglaterra e a nação Arcanjo restaurado 
era a França. Contra isto, havia a nação Adão satânica da Alemanha, a nação Eva do Japão, e a 
nação Arcanjo da Itália. Juntas, as três formaram um fundamento de quatro posições centrado no 
ideal de Satanás na posição do topo, enquanto os Aliados formaram um fundamento de quatro 
posições centrado em Deus. A Segunda Guerra Mundial foi a batalha decisiva no nível mundial. 
Após o lado celeste obter a vitória, o mundo satânico pôde retornar para o lado celeste. No estágio 
final do lado satânico no nível mundial, o comunismo veio a existir.  

O que é o comunismo? O comunismo é a tentativa de Satanás de imitar o ideal do Senhor do 
Segundo Advento, antes de Deus estabelecer Seu mundo. Quando observamos o que Stalin fez, 
podemos entender este ponto claramente. Ele tentou unificar o mundo inteiro. Mas o comunismo já 
atravessou oito gerações, Marx, Lenin, Stalin, Malenkov, Bulganin, Khrushchev, Brezhnev, e 
Andropov, que é a oitava geração. Eles alcançaram o fim; a partir do ponto de vista do oito, todos 
eles agora estão em declínio. O Senhor do Segundo Advento traz o ideal espiritual para a unificação 
do mundo inteiro, enquanto o comunismo, baseado no materialismo, apresenta o objetivo de 
unificação do mundo no nível da carne.  

De acordo com o Princípio, se o Cristianismo se torna uma unidade com o Senhor do Segundo 
Advento e se o mundo espiritual está unido, a base para Satanás existir desaparecerá. Deus 
controlará as esferas subjetiva e objetiva, e assim não haverá esfera recíproca para Satanás controlar. 
O comunismo certamente irá por água abaixo.  
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Se o mundo democrático tivesse seguido o Senhor do Segundo Advento após 1945, o mundo 
poderia ter se unido em sete anos. Mas eles não se uniram com o Messias e ao invés, se opuseram a 
ele.  Portanto, eles estavam na frente satânica de oposição à vontade de Deus. Por esta razão todo o 
mundo, incluindo o comunismo, a democracia, o Cristianismo, Judaísmo, Budismo, e assim por 
diante, se opuseram ao Messias no nível individual, nível familiar, nível de clã, nível racial, nível 
nacional e no nível mundial. Todos se opuseram a ele. Agora temos a batalha na justiça entre o 
governo americano e o Reverendo Moon. O demandante é a América, que representa todo o mundo 
livre, enquanto o Reverendo Moon é uma única pessoa. Quem vencerá? Agora é o momento da 
batalha decisiva, o momento da vitória ou da derrota. Devemos escalar o cume do último estágio da 
batalha.  

Quatro importantes nações providenciais  

Hoje é 3 de abril, o terceiro dia do quarto mês. A partir do ponto de vista do Princípio, o número 4 
representa a terra e o número 3 representa os três estágios de formação, crescimento e compleição. 3 
de abril é um dia maravilhoso. E 1983 totaliza o número 21, sendo que 1 + 9 + 8 + 3 = 21. Portanto, 
neste dia eu não posso fazer outra coisa a não ser falar sobre o tópico da Indenização Total, a 
perfeição total. Sendo que tenho ensinado estas coisas para vocês, é sua responsabilidade seguir este 
caminho; se você não quer seguir, então não siga.  

Onde está o centro de minha atividade? É o Cristianismo coreano? Não. É a América, que é 
basicamente um país Protestante. No mundo cristão, os Protestantes estão na posição de Abel. No 
tempo da Reforma Religiosa, a Igreja Católica perseguiu os Protestantes. Mais tarde, muitos 
Protestantes saíram da Europa. Finalmente o país do espírito Protestante independente foi criado na 
América. Isso foi há 200 anos atrás. Contando desde 1776, 1985 é exatamente o 210° ano. Uma 
batalha decisiva deve ser vencida, centrando no 40° presidente, o Presidente Reagan.  

Neste momento histórico, eu dei uma nova ordem de mobilização. Nosso movimento não é 
destrutivo, mas um movimento para unir e empurrar o mundo inteiro. Portanto, neste ponto 
devemos realizar não apenas a unificação das raças, mas também a unificação das religiões do 
oriente e ocidente. As histórias de todas as nações estão focadas na direção deste único ponto. Este 
é o ano 4318 na história coreana. O número 18 é 3 vezes 6, e 6 é o número de Satanás. Deus é um 
cientista e também um ser numérico. Portanto, a restauração através de indenização tem se 
processado através de certas condições numéricas. Indenização requer certo período de tempo, uma 
pessoa central, e ofertas condicionais. Dentro deste período de 40 anos, o movimento de Unificação 
fez uma condição de três grandes ofertas. Através do Verdadeiro Pai, condições devem ser 
oferecidas: a nação Adão, a nação Eva e a nação arcanjo. Neste ponto devemos fazer ofertas 
consagradas em nível mundial para Deus. Devemos restaurar o mundo inteiro obtendo a assinatura 
de vitória. Quem deve dar esta assinatura de vitória? Deus não faz isto e nem o Messias faz isto. 
Satanás é o único que faz isto.  

Quatro grandes nações foram escolhidas por Deus para representar todas as nações do mundo. A 
Coréia é a nação Adão e o Japão e a nação Eva. Se não fosse pela falha do Cristianismo 
estabelecido em me seguir, a Inglaterra teria sido a nação Eva. No tempo da Segunda Guerra 
Mundial, a nação Adão no lado de Deus era a América, a nação Eva era a Inglaterra, e a nação 
Arcanjo era a França. Mas Satanás invadiu a esfera da civilização cristã.  

No lado de Satanás, a Alemanha era Adão e o Japão era Eva durante a Segunda Guerra Mundial. Na 
Coréia, por causa da rebelião do Cristianismo estabelecido contra Deus, a Coréia do Norte, onde 
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estava minha terra natal, foi invadida por Satanás. Assim, a cabeça foi invadida por Satanás, mas a 
cauda – a Coréia do Sul – foi salva.  

Satanás está agora agarrando a cabeça de Adão e a cauda do arcanjo. Estas são a Coréia do Norte e 
a Alemanha Oriental. A Coréia está dividida em norte e sul, ou latitudinalmente, e a Alemanha em 
leste e oeste, ou longitudinalmente. Satanás está explorando a Coréia do Norte centrado em 
Pyongyang e a Alemanha Oriental centrado em Berlin. Se o problema do comunismo é resolvido na 
Coréia, então ele estará automaticamente murchado na Alemanha. Desta forma, o objetivo do 
comunismo começará a se extinguir.  

Na Coréia do Norte, Kim Il Sung é chamado "Pai", mas na Igreja de Unificação na Coréia do Sul, 
os Verdadeiros Pais é o Pai de verdade; assim, neste momento há dois pais e dois sujeitos.  Esta 
aberração será retificada se indenização é paga para o mundo inteiro; então o mundo se tornará uma 
unidade automaticamente. Se toda a humanidade se une com Deus e se esforça para se sacrificar e 
servir os outros, então o problema do conflito mundial será resolvido. Dessa forma, o mundo como 
é agora terminará. A este respeito, a América está também próxima do fim, como também a 
Inglaterra, a Alemanha e outras nações.  

Budismo, Islamismo, Cristianismo e todas as religiões estão alcançando um limite também. Todos 
os sistemas, sejam econômicos ou político, mesmo as famílias, se tornaram caóticos. A ordem 
decaída do amor, na qual as pessoas amam a si mesmas mais do que Deus e os outros, se tornou 
autodestrutiva; assim o mal do mundo está sendo destruído. Portanto, neste momento devemos 
estabelecer uma nova ordem de amor. Condições de indenização e lealdade devem trazer como 
conseqüência a unidade, tanto no céu como na terra. Após o centro de amor ser estabelecido, a 
ordem de amor centrada em Deus é expandida até alcançar o nível mundial. Desta forma, o novo 
Reino do Céu será completado na terra.  

O movimento de Unificação identificou as nações centrais que Satanás mais deseja e está se 
esforçando duramente para controlá-las. A partir do ponto de vista dos assuntos do mundo atual, a 
Coréia é a mais importante nação na Ásia. O Japão é a mais importante nação oceânica. Aqueles 
países que estão localizados no Pacífico e desejam ser um poder, necessitam do Japão. A civilização 
ocidental deve seguir o continente Asiático através do Oceano Pacífico, e portanto, eles necessitam 
de um relacionamento com o Japão, que está em sua rota para o continente Asiático; portanto, o 
Japão deve ser respeitado. E também, o Japão como a nação Eva, deve educar as pessoas do resto 
do mundo. Esta é a razão pela qual nos últimos 30 ou 40 anos, o Japão foi abundantemente 
abençoado materialmente.  

Para ir para o continente Asiático, também é possível seguir através da península coreana, mas não 
é possível cruzar toda a península de navio.  

Por isso, um projeto de fazer um túnel e uma auto-estrada através da Ásia. Portanto, na Coréia, o 
movimento de Unificação tem se tornado mais e mais necessário e importante, tanto para os 
problemas do mundo como para os problemas domésticos.  

Um tempo interessante chegou. A perfeição não será realizada sem a total restauração através de 
indenização, e isso é cumprido através de unidade. A perfeição do todo vem a partir da indenização 
paga pelo todo. Portanto, devemos concluir que indenização é paga ao se alcançar unidade entre 
inimigos.  
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O fim da religião  

Se inimigos se unem, e se eles oferecem sua unidade para Deus, e Deus os aceita, então o propósito 
da religião será completado. Até então, somente aqueles que estavam no lado de Deus haviam sido 
oferecidos no altar. Mas agora, através da unidade dos inimigos, aqueles que estão no lado de 
Satanás estão sendo também oferecidos no altar. Uma vez que eles são aceitos por Deus, o 
propósito da religião será cumprido. A religião por si mesma não será mais necessária. A religião 
existe para realizar a separação do homem de Satanás, mas com a perfeita unidade de amor entre 
inimigos, sua necessidade não existirá mais. Portanto, quando quaisquer destas ofertas forem feitas 
para Deus, Ele as aceitará. Temos que fazer isso em nível mundial.  

Esse é o motivo pelo qual devemos iniciar a partir do ponto de amar meus inimigos. Esse é o 
Princípio. A base para o Reino Celestial deve fluir a partir do domínio de Satanás. Para cumprir isso, 
vocês devem ser perseguidos por aqueles que estão no lado de Satanás, e devem amá-los como 
resposta, e assim eles se renderão naturalmente a vocês. Se eles negam que vocês são corretos, 
então eles devem pagar por isto. Essa é a regra do universo. Através de tal pagamento, vocês podem 
definitivamente restaurar os relacionamentos. Mas se você atacou da mesma forma como Satanás, 
então os relacionamentos não podem ser restaurados. Quando você é atingido, deve aceitar 
completamente o golpe. Ao restaurar externamente desta forma, você pode restaurar o elemento 
mais importante em Satanás. Assim, o que você semeou definitivamente será colhido. É a missão do 
mestre, separar o mal do bem, e colocar o que é mal em um armazém de mal e o que é bom em um 
armazém de bem. Nesta terra, duas sementes foram semeadas, uma má e uma boa. A boa semente 
irá para o armazém celeste, mas a má semente será consumida pelo fogo.  

Agora é o tempo da colheita, e o mundo satânico está em caos. Portanto, devemos trazer unidade a 
partir do caos e devemos unir as pessoas de todas as raças. O mundo decaído é um mundo de 
individualismo. Não há unidade entre pais, filhos, sociedades ou nações. Mas o movimento de 
Unificação está unindo pessoas em todos os níveis. Nosso movimento está seguindo a forma oposta 
do mundo. Até agora no mundo, os cônjuges geralmente vêm da mesma nação e raça, mas na Igreja 
de Unificação, o oposto ocorre com freqüência. Uma pessoa japonesa nunca sonharia em casar com 
uma coreana ou uma negra, mas estamos fazendo isso sem hesitação. Para quê estamos fazendo isso? 
Para unir o mundo, e trazer de volta para Deus, o mundo satânico de desunião, o qual do contrário, 
seria destruído.  

Neste processo, quem pagará a indenização? É o movimento de Unificação e aquelas pessoas que 
estão em sua corrente principal. Eu sou a ponta de lança desse movimento, e estou trilhando o 
caminho de indenização no lugar do mundo. Quando eu pago indenização no nível individual, estou 
fazendo isso no lugar da humanidade. Eu iniciei um movimento de coração no qual homens sentem 
que podem dar as boas vindas até mesmo para a mulher mais feia do mundo como sua esposa.  

A menos que você pague indenização iniciando a partir desse coração humilde, nunca poderá 
estabelecer o ideal de perfeição como um indivíduo masculino. A menos que todas as mulheres, 
incluindo as mulheres idosas, as mulheres jovens e as mulheres no mundo espiritual, amem você 
com pureza, você nunca poderá estabelecer o ideal individual de perfeição masculina. Vocês podem 
estar ouvindo tal coisa pela primeira vez.  

Mulheres japonesas, vocês me amaram como um pai ou um irmão, ou até mesmo como um esposo 
celeste antes de se casarem, não é? Esse é um fenômeno espiritual. Através do mundo espiritual, 
você pôde experimentar andar de mãos dadas comigo. Isto é porque um homem deve restaurar e 
unificar três amores diferentes, os quais são: o amor de uma mãe, o amor de uma esposa e o amor 
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de uma irmã. Todos estes foram perdidos através da queda de Adão; portanto, todos estes devem ser 
santificados. Através de um Adão purificado, as condições de indenização históricas para restaurar 
a perfeição individual devem ser estabelecidas no nível mundial. Portanto, todos os diferentes tipos 
de mulheres devem vir a me amar com pureza a fim de Satanás ser dominado. O Adão puro deve 
guiar todas as mulheres corretamente. Ele deve até mesmo reformar as prostitutas, ensinando-as o 
caminho verdadeiro. Ele deve ser bem-vindo por elas como um homem verdadeiro. Embora ele 
possa ser tentado, ele não deve ceder; ele ao invés deve triunfar sobre isso. Não importa quão bela 
uma mulher possa ser, ou quão duramente ela possa tentar seduzi-lo, ele não deve cair. Ele deve 
estabelecer esse tipo de tradição. Do contrário, ele nunca poderá alcançar o ideal de um homem 
individualmente aperfeiçoado.  

Criando a perfeição individual  

Após a perfeição individual de Adão ser realizada, Eva deve ser recriada, porque Eva foi 
originalmente criada após o modelo de Adão. Porque Adão não foi capaz de realizar sua 
responsabilidade quando Eva estava caindo, Satanás foi capaz de ser bem sucedido ao corrompê-la. 
Agora um Adão restaurado deve tomar Eva de volta de Satanás. Deus preparou o fundamento 
terreno para isso. A nova Eva deve ter menos de 20 anos de idade, tal como a Eva original. Portanto, 
a Verdadeira Mãe era uma inocente de 17 anos de idade, quando fomos abençoados. 

Os primeiros sete anos de nosso casamento foi o período de absoluta obediência da Mãe. Todos os 
dias, ela tinha que me obedecer. Através desse processo, o Dia dos Pais, o Dia dos Filhos, o Dia de 
Todas as Coisas, e o Dia de Deus puderam ser estabelecidos. Até que o Dia de Deus fosse 
estabelecido, os Verdadeiros Pais foram afligidos por todos os tipos de problemas internos, e 
tiveram que pagar indenização para superar a acusação de Satanás. O Dia de Deus significa o início 
de um Adão e de uma Eva aperfeiçoados.  

Em1968, baseada no fundamento do Dia de Deus, a Igreja de Unificação enviou todos os casais dos 
124 Casais Abençoados para cada canto da Coréia por três anos, e eles foram intensamente 
perseguidos. Eu ordenei que todas as famílias seguissem para a linha de frente para testemunhar por 
três anos. Esta era a indenização familiar em nível nacional. Alguns filhos tiveram que ser enviados 
para orfanatos, e outros foram enviados para o lar dos pais dos membros. Centrando nesta 
indenização de três anos, e na perfeição do fundamento da família em nível nacional na Coréia, eu 
fui capaz de vir para a América.  

Este período foi iniciado a fim de indenizar todos os problemas familiares do passado. Por causa 
disto, eu fui perseguido, mesmo por famílias de dentro da Igreja de Unificação. Elas diziam, 
"apenas começamos a viver uma vida de casados. Conseguimos uma pequena casa e juntamos 
alguns pratos e panelas, colheres e mobílias, embora não sejam muito bons, mas o Pai irá destruir 
tudo isto. Porque está nos perseguindo desta maneira?" Este tipo de reclamação surgiu, mas eu 
respondi, "Saia daqui." Porque eu fui tão duro? Por causa do Princípio. A menos que você pague 
indenização no nível social, você nunca poderá estabelecer o fundamento para uma família. E a 
menos que você estabeleça o fundamento para a família, nunca poderá estabelecer o fundamento 
para a perfeição individual. A menos que você pague indenização em um nível mais elevado, você 
nunca poderá viver confortavelmente como um indivíduo. Essa é uma regra inflexível.  

Após superarmos o período de três anos, eu abençoei os 777 Casais, a fim de conectar o 
fundamento feito pelas famílias com o mundo inteiro. Após essa conexão, eu fui capaz de vir para a 
América. Satanás sabia muito bem que esses fundamentos haviam sido estabelecidos. Após deixar a 
Coréia de avião, eu parei em três nações – Japão, Canadá, e América – as quais, juntas com a 
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Coréia, formaram um fundamento de quatro posições. Eu cheguei na América em 18 de dezembro 
de 1971. Nesse tempo, o Little Angels estava se apresentando no Carnegie Hall. Ninguém me 
conhecia; e ninguém, além de Deus e de mim mesmo, sabia que eu iria para a América. Nem 
mesmo o Presidente Kim [Young Whi Kim, que era o presidente da Igreja de Unificação coreana 
naquele tempo] sabia disso. Entretanto, se você ler meus sermões dados naquele tempo, pode ver 
que eu dei dicas de deixá-los.  

Eu tive que restaurar o sofrido caminho de Jesus. Em 3 anos e meio na América, eu fiz uma turnê de 
discursos em nível nacional que auxiliou no reavivamento do Cristianismo. Em 1974, eu fui 
calorosamente bem recebido; eu recebi cerca de 1.200 citações e prêmios, incluindo chaves de 
muitas cidades. O Cristianismo na Coréia havia se rebelado contra mim, mas o Cristianismo nos 
Estados Unidos me recebeu bem, pagando indenização por essa falha anterior. As igrejas cristãs da 
América me deram boas vindas em minhas turnês.  

Após essas boas vindas, o que eu fiz? Em 1º de abril de 1975, eu enviei os IOWC’s do ocidente 
para a Coréia. Estes IOWC’s começaram suas atividades em Pusan. Dois mil anos atrás, Roma e o 
Judaísmo oficial se juntaram para assassinar Jesus. Mas agora ocorreu o inverso. A América e a 
Coréia se juntaram para se unirem com a Igreja de Unificação. Restauração através de indenização 
ocorreu na Coréia. Na turnê da Ilha de Yoido, 1,2 milhões de pessoas se reuniram. Neste 
fundamento, empreendemos as turnês do Yankee Stadium e do Monumento de Washington em 
1976.  

América: necessidade de ajuda  

Nessas duas turnês, eu disse que a América devia me ouvir. Eu disse que a América está em chamas 
e necessita de um bombeiro; alguém que venha de fora da nação deve salvá-la, e essa pessoa é o 
Reverendo Moon. Da mesma forma, quando uma pessoa fica doente, ela necessita de um médico. A 
fim de curar a doença da América, as prescrições da Igreja de Unificação e do Reverendo Moon 
devem ser recebidas. Porque eu disse isso diretamente, os americanos não se sentiram confortáveis; 
eles até mesmo ficaram bravos. Assim, veio o período de ataque ao Reverendo Moon. Por isso, 
iniciou as atividades do Comitê Fraser [o Sub-Comitê do Congresso dos Estados Unidos para 
Organizações Internacionais, presidido pelo Dep. Donald Fraser, um democrata de Minnesota, em 
1977 e 1978]. De 1977 em diante, começou um período de intensa atividade do Partido Comunista, 
como também do Comitê Fraser, o qual foi enfrentado por Bo Hi Pak. Ele havia sido casado antes 
de sua Bênção, por isso ele estava na posição de arcanjo. Sua posição também era de família tipo 
Adão, uma das primeiras famílias abençoadas. Uma pessoa nessa posição deve obter vitória. Ele 
estava lutando diretamente com Fraser e a Administração Carter. Nenhuma luta como esta havia 
ocorrido antes na história humana.  

Durante os quatro anos da Administração Carter, meus sermões sempre atacaram os programas do 
Presidente Carter, dizendo que ele estava vendendo o mundo democrático e avançando a causa do 
comunismo. O período Carter foi um período difícil. Essa Administração me acusou de ser apenas 
um ativista político secular e um inimigo da América. Como resultado disto, os membros da Igreja 
de Unificação por todo o mundo tiveram seus vistos negados. Isto ocorreu no Japão e na Alemanha, 
mas em três anos isso mudaria.  

O movimento de Unificação tem uma ideologia muito forte. Professores universitários e outros 
intelectuais estão agora se reunindo em meu apoio, enquanto os movimentos comunistas estão 
trabalhando nos campus das universidades para ampliar o caos. Mesmo durante o agitado tempo do 
caso judicial, eu mobilizei apoio da mídia, economistas, e advogados na base do poder do 
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Pensamento da Unificação. Você joga uma rede para cobrir milhares de peixes e deixa a corda ir, e 
quando chega o momento, você puxa tudo com um guincho. A corda com a qual você puxa, é a 
filosofia do movimento de Unificação. Todos os peixes são puxados por essa corda. O objetivo, é 
conduzir todos os peixes de volta para Deus.  

Este é o período de lançar a rede, assim em 1º de março de 1983, a ordem foi dada na América para 
a mobilização total. Esse foi o início do período de três anos de treinamento antes de entrar na terra 
de Canaã. Estes três anos são equivalentes aos três dias no Egito, quando o povo israelita recebeu a 
permissão do Faraó de ir para o deserto a fim de sacrificar para Javé. Durante este período de três 
anos você deve trabalhar de uma forma séria e intensa. E tal como o povo israelita esteve 
procurando expressar sua lealdade a Deus por três dias, você deve viver seu período de três anos 
com dedicação e amor.  

No deserto, 600.000 pessoas da primeira geração morreram, após se tornarem a presa de Satanás, 
mas a segunda geração entrou em Canaã. Hoje na América e no Japão, a primeira geração se opôs 
ao movimento de Unificação, mas a segunda geração pode não se opor a nós. Nós educaremos a 
segunda geração.  

Estamos agora no período de três anos no deserto. Embora nosso ambiente seja hostil ao ponto de 
sermos assassinados, devemos amar nossa nação, devemos amar nossa terra natal; devemos superar 
toda hostilidade. Devemos ter a paixão e a convicção para fazer isso. Esse é o propósito do período 
de três anos. Sem seu treinamento através de dificuldades no deserto, o povo israelita não teria 
nenhuma possibilidade de superar as sete tribos de Canaã. Da mesma forma, a menos que sejamos 
treinados, não seremos capazes de superar o comunismo. Nós, membros do movimento de 
Unificação devemos vestir a armadura do coração celeste no deserto, a fim de conquistar o mal. 
Devemos nos tornar soldados celestes que podem enfrentar a injustiça nestes três anos.  

Portanto, onde quer que você esteja no mundo, sempre ostente a bandeira da vitória 24 horas por dia. 
Corra por cada cidade, cada província, cada vila, e cada casa. Você deve ser vitorioso. Você deve 
cumprir sua missão de acordo com a vontade de Deus. Do contrário, não podemos cumprir este 
curso providencial que estamos trilhando, o qual é paralelo ao curso dos israelitas. Você deve 
claramente declarar ao mundo inteiro que o movimento de Unificação está no caminho da terra de 
Canaã, e que eu, o líder do movimento de Unificação, estou na posição atual de Moisés. Nestes três 
anos, devemos superar toda oposição e nos oferecer totalmente para Deus e para o mundo. Ainda 
não temos nação, e ainda não asseguramos o ambiente para as famílias abençoadas, a despeito do 
fato de que há muitas nações e famílias no mundo. Portanto, devemos confiar todas as coisas para a 
vontade de Deus, e devemos ouvir atentamente a Ele. Devemos oferecer todas as coisas para o 
benefício de Deus e de Seu ideal, e para o benefício de toda a humanidade. Através de absoluto 
atendimento, devemos nos tornar uma unidade, transcendendo a submissão nacional, e marchando 
em direção a Jericó. Este é o significado do período de três anos.  

Rumo à explosão de coração  

Assim, nunca devemos hesitar. Invista todas as coisas. Se você tem alguma energia, utilize-a 
totalmente. Você deve estar pronto para dar sua vida por amor a Deus. Você deve exaurir-se, com a 
convicção de que o coração amoroso é eterno. Cada um de nós deve entender que estamos 
colocados na distância de um cabelo do destino definitivo da providência de Deus. Nesta situação, 
nunca devemos ser derrotados. Ser derrotado seria trágico. Os membros do movimento de 
Unificação do Oriente e do Ocidente devem ser acesos e explodir juntos em coração por todo o 
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mundo. Tal explosão de coração trará a ressurreição do mundo. Até mesmo o próprio Deus será 
ressuscitado, porque Seu coração será liberado.  

Somos como soldados marchando em direção da restauração através de indenização. Devemos 
claramente saber isso. Também temos o objetivo de unificar as religiões mundiais. Este ano estamos 
patrocinando a terceira Conferência anual de Deus. Estamos conduzindo os jovens líderes do futuro 
de todas as religiões em direção à unidade. O movimento de Unificação é um movimento global; é 
um movimento inter-religioso como também inter-denominacional. É também um movimento inter-
racial, como podemos ver em nossos casamentos. Além disso, o movimento de Unificação é um 
movimento interdisciplinar, patrocinando conferências que combinam várias disciplinas acadêmicas. 
Por causa de tais atividades como estas, muitos intelectuais estão compreendendo que o Reverendo 
Moon é a única pessoa pensando e agindo no nível mundial. Muitas pessoas estão vindo a 
reconhecer que somente o Reverendo Moon pode manusear todos os problemas do mundo.  

Se podemos cumprir nossas missões nestes três anos e estabelecer fundamentos vitoriosos, os quais 
Deus possa apoiar, então a mídia reverterá sua forma de escrever sobre nós. Essa é minha crença. Se 
esse é o caso, o período de perseguição que requer restauração através de indenização evaporará, e 
onde quer que formos, seremos bem-vindos com grandes aplausos, que alcançarão todos os 
caminhos para o céu. Se esse é o caso, então teremos estabelecido a tradição celeste, baseada no 
fundamento da família. O propósito de nosso trabalho é estabelecer o mundo de unidade, o mundo 
de uma única soberania, uma única terra, uma única cultura, como está escrito no "Meu Juramento". 
É uma linhagem centrada em um único casal dos Verdadeiros Pais. Nos tornamos sucessores ideais 
dessa tradição, cumprindo o "Meu Juramento".  

Realizaremos as palavras "amar seu inimigo" da Bíblia. Cristãos acreditavam que o inimigo de 
alguém é simplesmente uma pessoa individual, mas isso não é inteiramente verdade. O movimento 
de Unificação ensina que o inimigo de alguém poderia ser uma nação ou mesmo o mundo, os quais 
então ele deve amar. Nossos países inimigos se tornam o ponto de início de nosso Reino Celeste. A 
menos que nosso reino inicie a partir da nação inimiga, então o Reino Celeste nunca será realizado. 
Se estabelecermos nossa tradição desta forma, então por todo o futuro, nenhuma ideologia maior 
aparecerá. Esta será a ideologia de consumação.  

Quatro grandes nações inimigas devem começar o Reino Celeste a partir desta tradição celeste 
vitoriosa, criando um fundamento mundial de amor. Se isso acontece, então o Reino Celeste na terra 
pode começar. Portanto, estamos agora no período de três anos no qual deve ser feito um 
fundamento completo de indenização. A menos que tenhamos sucesso nestes três anos, o trabalho 
será estendido para outros três anos. Temos seis anos nos quais fazer o trabalho, mas um 
fundamento completo de indenização deveria idealmente ser estabelecido em três anos. Estamos 
buscando a restauração através de indenização, e o que estamos tentando restaurar? A perfeição em 
muitos níveis. A perfeição individual de Adão é a base da perfeição da família, do clã, da nação e 
do mundo. Após eu pagar todas as indenizações necessárias para obter vitória sobre Satanás no 
nível mais amplo, então você, junto com toda a humanidade, deve também estabelecer a vitória em 
formas mais localizadas. Esse é o propósito de sua atividade de lar-igreja. Através dela, você será 
capaz de reivindicar parte da terra restaurada de Canaã como sua posse.  

Onde é a Canaã de hoje? É toda a terra. Já estamos cumprindo as condições para o sucesso da 
providência de Deus nesta terra; a expansão da atividade de lar-igreja transcende nacionalidades e 
ideologias. Estamos até mesmo trabalhando em países comunistas. Através da atividade de lar-
igreja, restauramos Canaã, e "herdamos" uma parte do mundo reivindicando o crédito por ter 
substancialmente restaurado uma vizinhança. Se a queda do homem não tivesse ocorrido, cada 
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pessoa teria o direito de ser um proprietário do universo. Seu lar-igreja se tornará o objeto 
condicional através do qual você pode possuir todas as coisas no cosmos, todas as pessoas, os pais, 
e Deus — estabelecendo um fundamento de amor. Portanto, sem lar-igreja você não pode 
estabelecer o fundamento para se tornar uma unidade com os Verdadeiros Pais e com Deus. Você 
não pode seguir para o Reino do Céu sem ter sucesso em seu lar-igreja.  

Indenização total e Lar-Igreja  

Em minha vida eu realizei toda indenização e estabeleci um fundamento vitorioso. Nesta base eu 
anunciei o início das atividades de lar-igreja. Esta é a melhor de todas as boas notícias possíveis 
para a humanidade. A partir do lar-igreja, o Reino do Céu na terra, a liberação de Deus, a nação 
ideal, e todos os ideais serão realizados. Herdar o lar-igreja como nossa vida cotidiana. Deus deu 
para vocês esta coisa preciosa, mas vocês estão relutantes em seguir para as áreas de lar-igreja. Há 
até mesmo pessoas que não têm áreas. A menos que você tenha sua própria área de lar-igreja, que é 
sua própria tribo tipo Caim, você nunca poderá restaurar sua tribo tipo Abel. Antes que você possa 
restaurar sua família tipo Abel, você deve restaurar primeiro Caim. Ninguém até agora sequer 
entendeu este ponto.  

É importante amar seu inimigo. Porque Deus fez esforços para nos ensinar que é importante amar 
nossos inimigos? Satanás diz para Deus, "a fim de ser Deus, o Senhor deve sempre manter o padrão 
do amor ideal e eterno." Deus responde, "sim, isto é verdade." Então Satanás diz, "Deus, quando o 
Senhor me fez como o arcanjo, o Senhor fez isso apenas para me amar temporariamente, ou para 
me amar para sempre?" E Deus diz, "para sempre." Se Deus amasse apenas temporariamente, Ele 
seria como Satanás. Da mesma forma, se alguém não tem um padrão de amar para sempre, não 
pode demonstrar a dignidade de Deus para Satanás. A fim de Deus ser Deus, Ele deve amar Satanás, 
não importa quanto Satanás se oponha a Ele.  

Satanás diz, "eu cai e me tornei mal, mas o Senhor que é bom nunca pode mudar, e o Senhor nunca 
pode fazer as coisas que eu faço. Eu gosto de atacar e lutar, mas o Senhor odeia lutar. O Senhor 
deve estar calado mesmo se está sendo golpeado". Assim, Deus não pode resistir à agressão de 
Satanás. Por quê? Deus não pode esmagar Satanás assim. Ele deve amá-lo de modo imutável para 
que Satanás finalmente venha dizer, "Oh, realmente o Senhor é Deus. Eu me rendo ao Senhor". Não 
importa quanto sofrimento possa ter que experimentar, você deve amar o arcanjo até que o ideal de 
céu seja completamente estabelecido neste mundo. As mãos de Deus estão atadas por essa demanda. 
Enquanto você segue seu caminho para o Reino do Céu, Satanás testará você. Tal como Deus deve 
amar Satanás e fazer Satanás se render a Ele dessa forma, você também deve fazer isso! Assim os 
filhos de Deus devem amar o arcanjo, se eles querem ir para o Reino do Céu.  

Quanto amor isso tomaria? Embora você seja perseguido por todos deste mundo, que é a realidade 
do inimigo, deve amar o malfeitor com todo o seu coração. Essa é a condição que você deve realizar. 
Deus está mais preocupado sobre essa condição, assim, aquelas pessoas que estão se esforçando 
para serem filhos de Deus devem também estar mais preocupados sobre isso. Este padrão de amor 
pode parecer simples, mas é a linha fronteiriça entre Deus e Satanás. Ninguém havia entendido 
totalmente isto antes. A fim de seguir além desta fronteira, Deus não pode nem mesmo considerar 
Seu inimigo como um inimigo, e Ele não deve fazer revanche.  

A conclusão para nós, é amarmos nosso inimigo. Quando Jesus orou por aqueles que o estavam 
assassinando, foi a maior vitória. Se ele tivesse odiado seus inimigos quando estava para morrer, 
então a providência de Deus não teria sido bem sucedida. Mas como Jesus superou suas 
dificuldades através do amor, Satanás começou a se render, e Jesus obteve a qualificação de filho 
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perfeito de Deus. Você deve vir ao ponto onde é capaz de dizer, "Satanás, você não concorda que eu 
sou um filho de Deus?" e Satanás pode concordar dizendo, "Sim, isso é verdade." Você deve ser 
capaz de dizer confiantemente, "eu estou seguindo a direção de Deus, expandindo Sua esfera de 
amor do nível do indivíduo, através dos níveis da família, clã e nação, até o nível mundial. Você 
não tem nenhuma objeção a isso, não é mesmo, Satanás?" E Satanás deve dizer, "Eu tenho que 
concordar com você, porque este é o Princípio."  

Este é a forma como Deus tem processado Sua providência, centrando no Cristianismo. Este tem 
sido o caminho de sacrifício e martírio, e através de sua história de sangue, o Cristianismo tem sido 
um movimento para expandir o amor de Deus ao nível familiar, ao nível social, ao nível nacional, e 
de todas as formas, para o nível mundial. Através do padrão de amor cristão, que ama o inimigo, 
nações inimigas podem ser conquistadas; Caim é subjugado. Seguindo desta forma, o movimento 
de Unificação tem se espalhado pelo mundo.  

Amor e o povo japonês  

A partir de um ponto de vista secular, o povo japonês deveria ser meu inimigo. Eles subjugaram a 
Coréia e fizeram muitas coisas más para o povo coreano, assassinando milhares desde 1905 até 
1945. Não obstante, eu amo o povo japonês. Quando o Japão se rendeu na Segunda Guerra Mundial, 
eu amei meus inimigos derrotados. Esta é a razão pela qual, jovens membros japoneses estão agora 
me seguindo ao risco de suas vidas; isto está de acordo com o princípio de causa e efeito. Isto é 
porque estabeleci o fundamento de coração amando a nação inimiga, o Japão, com o coração de 
Deus, além do nacionalismo.  Os policiais japoneses que me bateram quase até a morte teriam sido 
executados mais tarde, se eu tivesse denunciado eles. Mas eu os perdoei e os enviei de volta ao 
Japão com suas bagagens.  

Além disso, é uma grande coisa que os membros japoneses estão agora derramando lágrimas, suor e 
sangue para salvar os Estados Unidos, que anteriormente foi inimigo do Japão. Desta forma, 
Satanás está sendo forçado a renunciar de seu território em nível mundial. Jovens membros 
japoneses estão agora trabalhando duro ao risco de suas vidas para os Estados Unidos, o país 
inimigo de apenas 37 anos atrás, a fim de salvá-lo e uni-lo com o céu. Este é um evento 
maravilhoso, uma coisa nunca vista antes na história.  

Para qual propósito os membros japoneses estão fazendo isto? Eles estão trabalhando não somente 
para os Estados Unidos, mas para o mundo. Assim, o povo americano não deve viver de acordo 
com tradições egoístas. Eu disse claramente para um líder da Igreja de Unificação americana 
recentemente, que todos os membros americanos têm sua própria forma tradicional de pensamento. 
Com tal atitude, vocês não podem realizar atividades em escala mundial. Ao invés, vocês devem se 
sacrificar com o objetivo de salvar o mundo. Vocês devem compreender que podem estabelecer a 
tradição mundial de amor somente quando tiverem superado seus desejos autocentrados. Vocês 
devem trabalhar mais duro do que os membros japoneses, seus antigos inimigos. É sua vergonha 
que seus ex-inimigos estão servindo mais vocês. Vocês não devem ser derrotados no amor pelos 
japoneses.  

Os membros europeus, especialmente os alemães, que foram abençoados com membros americanos, 
devem todos vir para os Estados Unidos, porque a América é o portão para o mundo. Os Estados 
Unidos não é uma nação para si mesma; ela representa o mundo democrático. Portanto, estou agora 
mobilizando todos os membros ao redor do mundo para o benefício dos Estados Unidos, a fim de 
fazer deste país, o centro da nova cultura centrada em Deus e o centro do movimento de Unificação 
no futuro.  
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Mesmo se o Japão se tornou um deserto espiritual, vocês poderiam sobreviver se os Estados Unidos 
vive. Portanto, vocês devem se devotar para desenvolver espiritualmente os Estados Unidos. Eu 
trouxe para cá algumas tradições coreanas, baseadas na pureza e na moralidade, a fim de salvar este 
país. Eu fiz isto de acordo com o Princípio, desenvolvendo assim o movimento de Unificação.  

A nação Eva, o Japão, deve estar unida com a nação Adão, a Coréia do Sul, após ensinar para as 
nações Caim e Abel, as tradições do céu. Em outras palavras, você deve ensinar os alemães e 
americanos respectivamente. Isto está em acordo com o Princípio. Se você falha, não pode se unir 
com o céu. A União Soviética e a China têm seus olhos fixados na nação Eva. A partir deste ponto 
de vista, a defesa da Coréia é um problema crítico para a defesa do Japão. Esta é a conclusão a 
partir do ponto de vista providencial. A fim de unir a Coréia e o Japão – tanto fisicamente como de 
coração – uma idéia é construir um túnel sob o mar entre elas.  

Entramos agora em um período extraordinariamente importante. Sobre o que estou agora 
trabalhando, é a definitiva tarefa histórica, o ponto final da história. Estou agora reunindo e unindo 
as quatro maiores nações providenciais, oferecendo esta unidade para Deus como uma enorme 
condição de indenização para restaurar o mundo. Quando tal unidade é realizada, o Reino do Céu 
começará, assim este é o início, e ao mesmo tempo o fim da providência de Deus. Se continuamos 
tal movimento na direção da unidade pelos próximos três anos, ninguém se oporá ao nosso trabalho.  

Na América do Sul, as pessoas já estão dizendo, "Bem vindo, Reverendo Moon." É o mesmo na 
África e Ásia, como também nas comunidades japonesas e chinesas nos Estados Unidos. Se estas 
minorias estão completamente unidas, a maioria se tornará a minoria. Então seu ressentimento de 
muitos anos contra os americanos brancos deve ser utilizado não para a revanche, mas deve ser 
transformado em amor para salvar o "inimigo". Essa é a atitude baseada no amor de Deus. Se você 
trabalha com essa atitude, pode estabelecer a condição de indenização completa. Estabelecer a 
completa condição de indenização significa a completa restauração. Então, para onde conduz a 
completa restauração? Ela conduz para a completa perfeição.  

As quatro nações providenciais  

Se podemos restaurar as quatro maiores nações providenciais, podemos oferecer para Deus os 
elementos fundamentais que estavam com Satanás. Estas quatro nações fundamentais juntam todos 
estes elementos fundamentais. O que a Coréia tem? Espírito e a jóia do pensamento. O Japão tem 
beleza, os Estados Unidos tem poder e a Alemanha tem técnica e perícia. Estas quatro nações juntas, 
têm todas as coisas que podem trazer unidade para todo o mundo.  

Iniciando com o nível individual, seguindo através da família, do clã, da sociedade e da nação, 
agora devemos vir para o nível de fazer condições de indenização em nível mundial. Quatro 
maiores nações que foram anteriormente inimigas, estão agora se tornando unidas centrando na 
tradição celeste. Deste modo, o Reino do Céu na terra não está tão longe. Ele está muito próximo.  

Realizando isto, vocês devem retirar todos os pontos de parada, trabalhando com gratidão mesmo 
ao risco de suas vidas. Portanto, vocês, membros que estão voltando para o Japão devem tentar 
trabalhar três vezes mais duro do que os membros americanos. Mesmo se você cair na rua como 
uma árvore cortada, não deve reclamar. Você deve tentar trabalhar com esse incansável espírito de 
urgência por três anos, mesmo com uma única refeição por dia. Este é o ponto de retorno da história. 
Estou pedindo que vocês testemunhem fervorosamente por todo o país por três anos. Para reforçar o 
testemunho, estou pensando em utilizar radiodifusão. Se também utilizamos a tecnologia de satélite, 
poderíamos testemunhar para a maioria da humanidade em uma semana! Três anos não são 
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realmente necessários para cumprir a missão do movimento de Unificação. Devemos edificar um 
movimento tão forte que o mundo comunista não possa ignorá-lo. Isto não é apenas uma estória; é 
um fato real.   

Se podemos edificar esse movimento, você pode mobilizar e liberar 70 gerações ou mesmo 120 
gerações de seus antepassados. Pessoas no mundo espiritual estão ansiosas para ajudar na terra.  Se 
você mobiliza seus antepassados, pode atrair 70 discípulos e então 120 discípulos centrando em seu 
clã. Este é um evento importante. A razão pela qual você se juntou ao movimento de Unificação 
não é que você tem grande mérito pessoal ou forte fé. Você pôde se juntar por causa de seus 
antepassados, as milhares de gerações de sacrifícios, serviços e bondade de seus antepassados, para 
o benefício de Deus. Portanto, o que vocês se tornarão, se não me seguirem e trabalharem para a 
nação e o mundo? Seus antepassados ficarão bravos e acusarão você de ser irresponsável, quando 
for para o mundo espiritual; você não terá para onde fugir. Mas se realiza sua missão e então vai 
para o mundo espiritual, você será bem-vindo e servido por seus antepassados. Lembrem que vocês 
não vieram aqui baseados em suas próprias grandezas; vocês foram mobilizados pela realidade 
espiritual.  

Eu vim aqui a fim de cumprir uma tarefa histórica, e Deus preparou o ambiente para mim. É de 
acordo com o princípio de criação que o ambiente é preparado; tudo no mundo deve seguir através 
de um período de crescimento. Deste modo, o mundo espiritual mobilizou vocês quando eu vim. 
Portanto, vocês não devem levar uma vida fácil. Vocês devem descartar suas formas habituais de 
pensamento e devem estabelecer suas mentes na bondade; trabalhar com todo o seu coração, 
lembrando do padrão de espírito que vocês receberam de mim hoje.  

Você deve trabalhar a partir de agora de uma forma diferente do que costumava fazer. Por exemplo, 
você deve fazer sua esposa trabalhar na linha de frente e você deve dedicar seus filhos para esta 
causa também. De fato, você não pode amar seus filhos sem primeiro ter amado todas as outras 
pessoas. Do contrário, Satanás pode acusar você. Você deve se esforçar para receber um certificado 
de Satanás, declarando que você ama todas as pessoas sob seu domínio. Então, você está 
qualificado para voltar para seu lar e amar livremente seus filhos, sua família, seu clã, e sua nação.  

Este é o princípio que eu mesmo tenho vivido. Eu não tenho focado ou cuidado de meus filhos. Eu 
não tenho educado pessoalmente meus filhos, mesmo quando vivia em East Garden. Além de tudo, 
quem educou Adão? O arcanjo fez isto. Deus, o pai de Adão e Eva, não os educou diretamente. 
Portanto, quem deveria educar meus filhos? Os 36 Casais, que estão na posição do arcanjo. Tal 
tradição e forma principalística de educação ainda não foi estabelecida na Igreja de Unificação. Se 
há membros entre os 36 Casais que reclamam sobre meus filhos, este é realmente um problema. Eu 
devo resolver tais reclamações.  

Você deve amar Caim no nível familiar; então pode amar Caim no nível individual. Mas primeiro, 
você necessita amar Caim no nível social e no nível nacional. Este é o princípio de restauração. 
Portanto, a felicidade individual deve ser sacrificada para o benefício da felicidade da nação. A 
nação deve ser sacrificada para o benefício do mundo. Eu tenho sacrificado todas as coisas para o 
benefício da restauração do mundo. Para este fim, eu tenho devotado a mim mesmo e a substância 
do movimento de Unificação para edificar os Estados Unidos.  

Após ter feito a condição de indenização de amor e sacrifício no nível mundial, então você pode 
retornar para casa e dar aos seus filhos maior amor do que deu para Caim. A família celeste Abel e 
a família Caim devem estar unidas em amor no nível horizontal. Você deve amar o povo japonês e 
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meus filhos, e após ser recomendado tanto pelo povo japonês como por meus filhos, pode amar seus 
próprios filhos. Este é o Princípio.  

Se meus filhos foram através de tempos dolorosos devido à negligência dos 36 Casais, eu não 
reclamei. Foi uma condição de indenização. Eu não posso descartar os 36 Casais. Com a esperança 
de que eles virão atender minha família da forma adequada, eu devo sempre abraçá-los com amor. 
Vocês não devem criticá-los, pois Satanás tenta atacar dessa forma.  

Se você pode ultrapassar o nível nacional de coração e exibir o amor para o qual Satanás deve se 
render, então todas as coisas serão completadas. Eu pedirei para um famoso estudioso da 
Constituição dos Estados Unidos para fazer um esboço de uma Constituição para o Reino do Céu. 
Tal tempo está próximo.  

Porque estamos tão próximos da realização da providência de Deus, você deve entender quão 
importante e preciosa é a sua posição; este é o momento que você deve corrigir sua forma de vida. 
Em nossas vidas a partir de agora em diante, não devemos repetir as falhas do passado, mas 
devemos acelerar na direção do sucesso na realização da vontade de Deus. Essa é minha esperança. 
Agora vamos orar, elevando nossos corações ao céu.  

Amado e precioso Pai do Céu,   

Por toda a longa história, o Senhor estabeleceu muitas religiões a fim de liberar Seu coração de 
aflição. Sacrificando muitas figuras centrais fiéis, o Senhor prosseguiu em direção à definitiva 
vitória de Seu amor. Quando contemplo esta história e quanta indenização foi paga, e quantas 
pessoas sofreram, eu sinto muito pesar diante do céu.  

O Senhor preparou as coisas para que possamos receber a nova era. Deixe este movimento de 
Unificação florescer na terra. O Senhor tornou possível, Pai Celeste, o Reverendo Moon vir para a 
terra e declarar hoje estas palavras cruciais. Permita-nos entender esta mensagem. Somos gratos ao 
Senhor por este grande mundo, e demonstramos isto erguendo ambas as nossas mãos. Juramos, e 
juramos novamente marchar adiante ao risco de nossas vidas em qualquer campo de batalha para o 
benefício de Sua vontade. Sinceramente pedimos ao Senhor, Pai, receber esta nossa alegre 
resolução.  

Aqui, representantes de muitas nações estão reunidos, além de suas próprias nacionalidades. Por 
favor, guie e governe a todos eles. O Senhor pode nos unir centrando no amor celeste, e o Senhor 
derreteu as inimizades e desenvolveu a esfera de amor. Agora entendemos todas estas coisas. Assim, 
juramos ao Senhor não assumir nenhuma ação que se oponha à tradição de Sua vontade, não 
importa em quais circunstâncias sejamos colocados. Somos gratos pelo fato de que pudemos jurar 
isto. E por favor, continue a nos encorajar para que possamos nos tornar pessoas que seguem em 
frente a despeito de qualquer perseguição. Juramos seguir em frente utilizando efetivamente nosso 
tempo restante até a realização do mundo ideal de Sua vontade.  

Eu sinceramente peço ao Senhor para nos guiar na direção de Sua vontade para que 
possamos segui-la infalivelmente. Eu sinceramente peço isto, e ofereço esta oração em 
nome dos Verdadeiros Pais. Amém. 
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Capítulo 36 
Três Filhos Espirituais como uma Base para a Família  
13 de maio de 1983 -- Coréia  

Uma coisa com a qual estou realmente preocupado hoje, é o declínio da vida religiosa. Tal declínio 
tende a ocorrer quando assuntos práticos se tornam mais importantes para vocês. Eu estou muito 
preocupado sobre isso. Se você foca somente em atividades externas, sua vida religiosa enfraquece. 
Se sua vida religiosa declina, então você absolutamente não terá nenhuma assistência do mundo 
espiritual, e eventualmente, você não terá nenhum relacionamento com o mundo espiritual, e nem o 
inverso. É essencial que vocês procurem assistência espiritual sempre que estiverem reunidos.  

De acordo com o princípio de criação, o relacionamento entre o mundo espiritual e o mundo físico é 
como o relacionamento entre pais e filhos. Isto é verdadeiro sobre mim também. Vivendo uma vida 
como esta, eu sempre vou para um lugar silencioso para me preparar internamente. Desta forma, 
estamos treinando para retornar ao curso da mente original durante todo o tempo das 24 horas do 
dia. Sempre que capturo um peixe, eu assumo que o peixe veio de Deus e imediatamente o ofereço 
para Ele. Eu sempre estou estabelecendo tais condições. Esta é a essência da vida religiosa.  

Estamos lutando contra Satanás. Devemos constantemente nos equipar nesta luta verificando nossa 
motivação original. É necessário orar e praticar, se ajustando à motivação original. Uma coisa está 
muito clara, seja a partir do ponto de vista do Princípio, ou da visão das religiões tradicionais: todos 
somos pessoas decaídas. Portanto, a dialética Hegeliana está errada. Hegel, observando o conflito 
entre a consciência e o egocentrismo, ou a mente física, concluiu que essa "luta" existia desde o 
início. Ele assumiu que desde o início, havia luta no mundo criado de Deus. Ele nunca entendeu o 
conceito da queda.  

Este se tornou o problema fundamental: A dialética Hegeliana nunca pressupôs uma humanidade 
original existindo antes da queda. Mas a realidade é que o conflito entre a consciência e a mente 
física veio por causa da queda, e portanto, a queda foi a origem da luta. No início, não havia 
natureza contraditória na humanidade. Após a queda, se tornou essencial para nós, conduzirmos 
uma vida religiosa a fim de manter o curso da mente original e atingir o padrão original de Deus. 
Você deve lembrar o conceito da queda.  

Dentro de cada indivíduo, a consciência e a mente física estão constantemente em luta. As 
definitivas extensões destes dois poderes em luta são o mundo livre e o mundo comunista, e 
também o espiritualismo e o materialismo.  

Sendo que a história humana começou com a queda, devemos retornar ao padrão da pessoa original 
que tem unidade perfeita entre mente e corpo. Somente com essa unidade absoluta e eterna, o 
mundo espiritual pode se unir completamente com o mundo terreno.  

A partir do ponto de vista do Princípio, a humanidade estava originalmente destinada a estar no 
centro do coração de Deus, com absoluta unidade entre mente e corpo. Uma vez que você esteja no 
núcleo do coração de Deus, não pode haver nenhum desvio ou desunião entre mente e corpo. 
Portanto, você necessita lembrar o conceito da queda, e deve compreender que você está vivendo 
em meio à realidade decaída. Então, quando chega o momento, você deve se separar da realidade 
decaída, iniciando a partir do nível individual, avançando para o nível de família, de clã, de raça, de 
nação e finalmente de mundo.  Ao se separar do mundo decaído em cada nível, cada um de vocês 
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deve estabelecer este fundamento absoluto como uma tradição. Do contrário, você se deparará com 
grandes problemas no futuro.  

Porque este mundo é a realidade decaída, não podemos alcançar Deus através de um estilo de vida 
mundano. Mais de 80% de nossas vidas é um reflexo da forma de vida satânica. A fim de retornar 
para a posição original, devemos compreender qual é nossa natureza, e examinar a que grau nos 
acostumamos a essa forma de vida decaída. Então, devemos negar a forma de vida decaída. Do 
contrário, podemos ter que enfrentar a destruição de nossa própria vida. Vocês me compreendem?  

Neste mundo, todos os relacionamentos – tais como os relacionamentos entre irmãos e irmãs, pais e 
filhos, e entre nações – foram estabelecidos como resultados da queda. Relacionamentos entre 
filhos, foram estabelecidos no fundamento da linhagem decaída, tendo se expandido aos 
relacionamentos familiares, e então para o clã, a tribo e a nação. Este é o motivo pelo qual devemos 
pensar sobre filhos espirituais.  

A absoluta necessidade de três filhos espirituais  

Qual é o significado de "filhos espirituais"? Eles representam os três arcanjos de apoio.  

Sendo que Adão e Eva não puderam obter a cooperação e o suporte dos três arcanjos, Lúcifer, 
Miguel e Gabriel, a queda humana ocorreu. Devemos indenizar esta falha. Deste modo, três filhos 
espirituais simbolizam os três arcanjos. Eles devem estar na posição de servir Adão até mesmo ao 
risco de suas vidas. Vocês estão na posição de Adão e Eva em relação aos seus filhos espirituais. 
Filhos espirituais devem criar uma realidade de coração e amor na qual, eles possam até mesmo dar 
suas vidas, sem restrições, pelos pais espirituais. Eles devem ser educados para que possam 
estabelecer tal relacionamento.  

Os três arcanjos foram criados para educar Adão e Eva até estes filhos de Deus estarem 
suficientemente maduros de coração para se tornarem uma família. Após o casamento de Adão e 
Eva, os arcanjos poderiam ter recebido a permissão para se casarem. Entretanto, o arcanjo 
conhecido como Lúcifer caiu antes que isso acontecesse, e trouxe a destruição do ideal de Deus.  

A fim de indenizar a falha de Adão em se unir com os três arcanjos, você deve primeiramente 
assegurar a posição acima daquela na qual a lei celeste foi violada, e então obter três filhos 
espirituais que podem dar suas vidas por você. Somente desta forma, a restauração de coração pode 
ser completada. Vocês entendem?  

É por causa deste processo de restauração que três discípulos de Jesus deveriam estar prontos para 
morrer pelo benefício de Jesus. Jesus era como o pai espiritual deles; os discípulos eram como seus 
três filhos espirituais ou os arcanjos.  

Um arcanjo não tem direito de ter filhos, mas por causa da queda, o homem veio a se tornar um 
filho da linhagem do arcanjo, inseparável de Satanás. Portanto, a fim de recuperar a posição original, 
o céu permite que o homem tenha filhos espirituais, embora ele esteja na posição de filho 
arcangélico. Este é conhecido como o curso de Abel.  

Assim, antes de tudo, três arcanjos necessitam manter um padrão de unidade com você, e apoiá-lo 
na preparação para a sua Bênção. Este é o motivo pelo qual você não pode conduzir sua vida na 
Igreja de Unificação sem três filhos espirituais. Vocês me entendem?  
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Sem três filhos espirituais, você não pode se colocar na posição de ter completo apoio de três 
arcanjos; sua posição permanece na realidade decaída e você está suscetível à reivindicação de 
Satanás a qualquer momento. E também, os três arcanjos devem atender Adão e Eva por três anos, 
em total unidade, e eles devem sacrificar todas as coisas para ver o dia da Bênção de Adão e Eva. 
Quando este período de três anos é superado, Adão deve receber a aprovação de Deus e dizer para 
os arcanjos, com o coração de Deus, "Por favor, deixe-me receber a Bênção com meu cônjuge, 
sendo que cresci até a maturidade." Este é o princípio da Igreja de Unificação. É lógico que você 
não pode receber a Bênção sem três filhos espirituais; é absolutamente impossível. Quem quer que 
se torne casado sem três filhos espirituais, permanecerá na realidade decaída.  

Bons tempos estão vindo. Você pode testemunhar até mesmo dando coisas da criação para as 
pessoas. Quando Jacó voltou para Esaú, ele deu dinheiro, coisas da criação -- tudo – e então ele 
subjugou Esaú. Assim também nós, podemos subjugar as pessoas e conduzi-las para o céu, 
utilizando as coisas da criação horizontalmente. Por esta razão, seremos materialmente abençoados. 
A Igreja de Unificação receberá tais bênçãos que se tornarão a maior riqueza do mundo. Se você 
apenas tenta se tornar a pessoa mais rica do Japão, por exemplo, o mundo espiritual não o ajudará. 
Mas se você está convencido desta teoria, e a pratica a fim de trazer muitas pessoas para o céu, você 
se tornará a pessoa mais rica do mundo! A menos que esta teoria esteja errada, você se tornará, a 
despeito de qualquer oposição, a melhor pessoa no mundo. O que quer que eu faça, está na prática 
dos padrões deste princípio.  

Portanto, é absolutamente necessário ter filhos espirituais, ou não? No futuro, oposição e 
perseguição estarão superadas; avôs se tornarão netos, pais serão filhos, filhos serão pais. Todas as 
coisas serão completamente invertidas. Pessoas diferentes serão mestres. Satanás, que esteve 
sempre puxando a humanidade para o seu lado, será separado da humanidade para sempre. Ao invés, 
as pessoas retornarão para Deus e entrarão em Seu Reino.  

A fim de ver isto realizado, você deve reverter o curso, o qual é chamado indenização, e estabelecer 
uma parede impenetrável de lógica celeste para protegê-lo e separá-lo de Satanás. Após isso, você 
pode forçar Satanás a recuar. Esta é a verdade no curso de restauração; portanto, sem três filhos 
espirituais, você não pode receber a Bênção e conduzir adequadamente sua vida. Se isto ainda não 
está realizado, você deve rapidamente corrigir sua situação; você deve fazer isso em sete anos.  

Após estar casado, três arcanjos irão querer apoiar vocês como um casal; até esse ponto, os três 
arcanjos, os filhos espirituais, somente haviam apoiado um indivíduo, mas não um casal ou uma 
família. Para criar um fundamento para esse apoio, um período de três anos é necessário. Vocês me 
entendem?  

O período de sete anos para estabelecer uma família  

Após você estabelecer esse fundamento, um casal pode se tornar uma unidade, para que os três 
filhos espirituais de cada cônjuge também se tornem uma unidade. Isto cria um fundamento de oito 
pessoas. As pessoas na posição de arcanjos podem assim cumprir a condição através da qual se 
tornam uma unidade com os pais. Neste fundamento, os oito membros da família de Adão (Adão e 
Eva e seus três filhos com suas esposas) restaurarão a tradição da linhagem direta de Adão.  

Um homem e uma mulher que têm filhos espirituais estão unidos, e alcançam o padrão de ser uma 
unidade em amor verdadeiro. Então eles devem alcançar uma posição livre de qualquer espírito de 
rebelião contra Deus, embora suas vidas possam ter sido sacrificadas para Deus. Alcançando essa 
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posição, eles podem entrar na verdadeira realidade de vida com Deus, e os três arcanjos entrarão na 
realidade de filhos adotados de Deus.  

Os oito membros da família de Adão caíram na realidade de Satanás como seus filhos. Portanto, 
todas as pessoas decaídas têm a linhagem de sangue errada, e não podem ser aceitas como filhos da 
linhagem de Deus. Elas somente podem alcançar a posição de filho adotado. Filhos na realidade de 
adoção devem se unir com seus pais no topo do estágio de crescimento, e devem crescer a partir 
dali por sete anos. Vocês ainda não alcançaram o nível de perfeição. Para entrar no domínio direto 
de Deus, você deve passar através do nível de perfeição; este é o ensinamento do Princípio. A 
família de Adão caiu do topo do estágio de crescimento; portanto, você deve subir além desse nível 
como uma família. Este é o período de sete anos para o estabelecimento de sua família.  

Como você pode se tornar um filho adotado? Primeiro, você deve se tornar absolutamente uma 
unidade com Adão e Eva, e não se rebelar contra o Princípio. Então, você deve estabelecer o padrão 
de dar todo o valor de sua existência para Adão e Eva. Essa é a forma como você entra na realidade 
de filho adotado e, ao mesmo tempo, assegura a realidade de esposo e esposa antes da queda. Vocês 
me entendem?  

Porque a família de Adão caiu, o mundo inteiro também caiu. Por esta razão, você deve formar uma 
família que está unida com os pais espirituais e que vive pelo benefício da restauração mundial. A 
queda envolveu uma família de oito pessoas, que foi tomada por Satanás em uma realidade fora do 
Princípio. Quando pais espirituais e filhos espirituais se tornam uma unidade e escalam de volta o 
curso inverso da queda, os descendentes do arcanjo decaído serão separados dos descendentes do 
arcanjo na posição de filhos adotados. O anterior declinará e o posterior prosperará.  

Estas oito pessoas devem se tornar uma unidade. Este é o Princípio. Vocês entendem?  

Tendo se tornado uma unidade, você não deve declinar, mas deve seguir o caminho de sacrifício 
para o benefício da restauração mundial. Satanás caiu sacrificando os outros ao redor de seu próprio 
benefício; mas você deve se sacrificar para o benefício da salvação mundial. Satanás caiu, 
centrando em si mesmo, e destruiu o mundo. Portanto, você deve se sacrificar e salvar o mundo. 
Isto é lógico, não é? Este princípio é inabalável e imutável. Quando a família de oito pessoas é 
organizada, o mundo será dividido em dois: o mundo das famílias decaídas e o mundo das famílias 
restauradas.  

Como cuidar de um filho  

Depois disso, o que estes filhos espirituais devem esperar? Eles devem aguardar a vinda do bebê de 
seus pais espirituais, como se eles estivessem esperando pelo Senhor da Segunda Vinda. Vocês 
entendem? Estes filhos espirituais não devem se preocupar com qualquer outra coisa. A única coisa 
que eles devem esperar é que seus pais espirituais gerem e tenham um filho. Eles devem respeitar e 
reverenciar o verdadeiro filho mesmo enquanto ele esteja no ventre da mãe. Arcanjos foram criados 
para respeitar, instruir e apoiar Adão e Eva. Desde o momento que o filho é concebido, os filhos 
espirituais devem amar e reverenciá-lo mais do que suas próprias vidas, esperando pelo dia de seu 
nascimento com o mais elevado padrão e a maior esperança de suas vidas.  

Além disso, após o nascimento, a menos que os filhos espirituais dediquem todos os seus recursos 
para o filho e sirvam ao filho, a propriedade no nível do arcanjo não pode ser restaurada. Porque 
três homens sábios do oriente visitaram Jesus em seu nascimento? Como a condição mínima para 
Jesus ser conectado com o padrão do mundo, homens de espírito elevado vieram e ofereceram 
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presentes para ele. Estes homens sábios foram os únicos que haviam esperado pelo Salvador mesmo 
antes que Jesus fosse concebido. Uma vez que descobriram sobre o nascimento dele, eles 
sacrificaram todas as coisas e viajaram grande distância para que pudessem atendê-lo. Assim, a 
aparição dos três homens sábios do oriente está de acordo com o Princípio.  

Mesmo Jesus, que foi seguido pelos três principais discípulos, teve que trilhar este caminho, sem 
considerar vida ou morte, por causa deste princípio de filhos espirituais. Sendo que as pessoas ainda 
não compreenderam este princípio, Satanás tem dominado este mundo, levando todas as coisas da 
criação à desgraça. Assim, o arcanjo que não amou adequadamente Adão e Eva, e nunca amou 
qualquer de seus filhos, é o próprio Satanás. A fim de restaurar uma realidade arcangélica, os filhos 
espirituais devem amar Adão e Eva, que são os pais espirituais, e seus filhos, mesmo quando ainda 
estão no ventre da mãe. Após o bebê nascer, os filhos espirituais devem continuar a ser responsáveis 
pelos filhos de Adão e Eva até o dia de seu próprio casamento. Esta é a forma do Princípio. Por 
exemplo, em minha própria família, não sou eu que devo educar meus filhos. Três famílias devem 
cuidar de meus filhos.  

O nascimento do filho de seus pais espirituais carrega uma grande alegria e esperança que merece 
mais do que todo o universo. Você deve dar as boas vindas para este evento com mais alegria do 
que você sentiria em qualquer sucesso que tivesse. Com o passar dos anos, você deve assistir esse 
filho crescer e se casar, e então ajudar ele ou ela a se estabelecer. Cumprindo todas essas condições, 
você estará completamente separado de Satanás, centrado no padrão de perfeição, porque cumpriu a 
condição que o arcanjo não pôde cumprir, ou seja, amar verdadeiramente Adão e amar Caim e Abel. 
Não há outra forma para fazer Satanás retornar.  

Vocês sempre falam sobre restauração através de indenização, mas quanto vocês têm alcançado 
essa restauração? Isto é possível somente seguindo o princípio centrado no nível familiar que acabei 
de explicar. Portanto, filhos espirituais são absolutamente necessários. Vocês me entendem? Por 
este princípio, eu dediquei minha vida. Eu tenho lutado para fazer o espírito de nossa tradição 
alcançar o padrão de tradição nacional e até mesmo ir além disso. Eu tenho lutado para implantar 
esta tradição em todas as nações do mundo. Isto é o que estou fazendo no terceiro curso de sete anos. 
Vocês me entendem?  

Sendo que completei a Bênção dos 6.000 Casais, Satanás não pode se opor à Igreja de Unificação 
no mundo. A partir do ponto de vista espiritual, antepassados de todas as nações seguramente foram 
através de grandes dificuldades para chegar a este ponto, onde muitos puderam ser abençoados. 
Entretanto, alguém que recebeu a Bênção poderia pensar, "espero que possa me casar e ter uma 
família, para poder desfrutar uma vida feliz." Mas eu digo a vocês, isso nunca pode ocorrer desta 
maneira. Ainda há o mal e trágicos fundamentos e tradições que Satanás estabeleceu por toda a 
história humana. Discriminação racial, rompimento familiar, separação entre pais e filhos, 
vandalismo – estes são alguns entre os muitos problemas que vocês devem digerir.  

Vocês mesmos devem estabelecer uma nova tradição na África e em outras partes do mundo como 
missionários da nação Eva -- o Japão. Estas não são meramente as minhas próprias palavras. Elas se 
conformam ao ponto de vista do Princípio. O estabelecimento de novas tradições não pode ser feito 
por uma única pessoa; é necessária uma nação representando a posição de Eva. Embora vocês 
estejam cumprindo importantes missões neste momento, é errado que vocês pensem que são 
grandes. Vocês não podem estar arrogantes sobre a ajuda que receberam do mundo espiritual. Ao 
invés, vocês devem estar gratos. Vocês devem trabalhar para cumprir a condição que a nação Eva 
deve encontrar, com a atitude de uma menininha. Desconsiderando a perseguição e tribulação que 
você encontre ao longo do caminho, enquanto exalta o espírito desta tradição, qualquer nação que 



 459

se oponha a você será dividida. Todas as coisas que você venha enfrentar serão divididas em um 
lado Caim e um lado Abel, porque Deus está trabalhando diretamente com você.  

Os Estados Unidos não é exceção; ele agora está dividido ao meu respeito. O mundo está dividido 
em duas partes também. Uma está colocada ao meu lado e a outra está contra mim. Cedo ou tarde, o 
lado satânico declinará e o lado de Deus prosperará.  

Não pense em propriedade  

Podemos suplantar o nível no qual Adão e Eva caíram, centrados no arcanjo decaído, servindo e se 
unindo com os verdadeiros filhos. Isto envolve atravessar os sete anos para alcançar a realidade do 
domínio direto celeste. Durante este período você deve apenas trabalhar. Mas mesmo quando esse 
nível é ultrapassado, Adão e Eva ainda devem restaurar o indivíduo, a família, o clã, a raça, a nação 
e o mundo, como um corpo conectado de filhos espirituais. Desta forma, cada família abençoada 
restaura o mundo. Até que cada família restaure o mundo, elas devem continuar a se sacrificar.  

Durante meu terceiro curso de sete anos, eu expandi a realidade de restauração para todos vocês, ao 
nível de família, clã, raça, nação e mundo, criando um fundamento representativo em nível mundial 
para a total indenização. Ao servir fervorosamente e se unir com os Verdadeiros Pais, como nossos 
filhos espirituais adotados, vocês devem perseverar até alcançar o nível mundial. Quando o mundo 
parar de se opor a nós, podemos ultrapassar o estágio de compleição no nível mundial. Até então, 
vocês não podem se estabelecer. Vocês não podem evitar o envolvimento no curso de deserto pelo 
qual estamos atravessando. Agora não é o tempo para se instalar em Canaã, como nossa própria 
nação. Neste sentido, não devemos ter nenhum conceito de propriedade.  

Cada singular coisa no mundo deve estar autorizada por Deus antes de qualquer um a possuir. 
Primeiro Deus a possui, então é dada aos Verdadeiros Pais, e depois disso, você pode herdá-la dos 
Verdadeiros Pais.  

Contudo ainda não restauramos uma nação. Estamos vagando como soldados unificados em busca 
de uma nação. A menos que este objetivo seja alcançado, não há tal coisa como propriedade 
individual ou direito individual de propriedade.  

Tomem os israelitas como um exemplo. Até que todas as 12 tribos obtivessem o fundamento para 
restaurar Canaã, elas não puderam reivindicar qualquer porção de terra. Na realidade de restauração 
através de indenização, o lado de Caim tem sido desenvolvido pelo sacrifício de Abel. Mas agora é 
Caim que deve se sacrificar, para permitir que a realidade de Abel seja estabelecida. Em outras 
palavras, a realidade de Caim deve apoiar a realidade de Abel. Esta é uma era diferente.  

Desta maneira vocês devem apoiar as famílias coreanas mais velhas. Enquanto recebem apoio, elas 
podem me apoiar. Você não pode trazer todas as coisas diretamente para mim. Os israelitas 
primeiramente traziam todas as suas disputas diretamente para Moisés decidir. Quando isto se 
tornou demais, ele escolheu anciões para auxiliá-lo. Esta é uma regra celeste: a forma do Princípio é 
me atender, atendendo as famílias coreanas mais velhas. Deste modo, eu enviei vários dos 36 Casais 
aos Estados Unidos para que todos no mundo pudessem herdar a tradição celeste através deles. De 
agora em diante, você deve estabelecer nova tradição celeste nos Estados Unidos.  

Os casais abençoados com seus filhos espirituais devem estabelecer o padrão de indenização para o 
mundo. Vocês devem fazer isto por si mesmos, como seus cinco por cento de porção de 
responsabilidade.  
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Lar-Igreja é nossa ligação  

Eu já me tornei uma planta viva que conecta todas as coisas desde a raiz, passando pelo tronco, até 
as pontas dos galhos. Portanto, a muda crescerá rápido até se tornar uma árvore. Embora árvores 
semelhantes estejam nas redondezas desta árvore viva original, necessitamos de um sistema para 
ligar todas as árvores a partir de uma raiz original, através do tronco até as pontas dos ramos. 
Chamamos essa organização de lar-igreja. Neste sentido, sem lar-igreja, não podemos estar 
conectados com a árvore original. Qualquer pessoa incapaz de se conectar com a árvore original, 
não pode se conectar ao Reino do Céu. Através desta lógica, podemos chegar à conclusão de que 
sem lar-igreja, não podemos entrar no Reino do Céu.  

Eu tenho investido a minha vida inteira para estabelecer esta condição de indenização para o mundo. 
Eu já paguei 95 por cento. Quando você paga seus cinco por cento, o relacionamento pai e filho é 
estabelecido. Somente neste estágio, seus nomes entrarão no registro do Reino do Céu; após você ir 
para o mundo espiritual, não é o momento de fazer isto.  

A admissão no registro do Reino do Céu deve ser decidida centrada na tribo completa de Adão na 
terra. Contudo, nenhum fundamento para esse registro já foi estabelecido. Portanto, devemos 
rapidamente preparar o fundamento para o registro no Reino do Céu no nível global. Do contrário, o 
mundo será destruído. Você já se registrou? De agora em diante, eu devo estabelecer exatamente a 
constituição celeste. Muitos problemas ainda permanecem, assim, estou lutando internamente pois o 
mundo e eu não temos tempo para descansar.  

O propósito do túnel subterrâneo que eu propus para ligar Coréia e Japão, é para conectar a fortuna 
do Japão com um curso eterno e ilimitado. Do contrário, o Japão não pode transcender as limitações 
de ser uma nação insular. Se conectamos o Japão com a península coreana, o Japão pode ser unido 
com o continente. Alguém poderia chamar isto de o casamento da Ásia.  

Três arcanjos asiáticos necessitam se tornar como irmãos e irmãs centrados nos pais dentro da área 
da Ásia. É óbvio que a civilização ocidental está seguindo a oriental. Depois das nações ocidentais 
se tornarem como três irmãos unidos sob seus pais, a família mundial de oito indivíduos, o 
fundamento ideal para o Messias, será firmemente estabelecida. Por fim terminaremos o curso, e a 
utopia de Adão, o definitivo ideal na terra, será uma unidade com o coração do Pai Celeste.  

Todas as coisas que necessitavam ser feitas na terra, serão cumpridas e conectadas diretamente com 
o Reino do Céu, se desenvolvendo no Reino do Céu ideal na terra. Devemos seguir este caminho, 
mesmo ao sacrifício de todas as coisas. Se você tem qualquer conceito de preferência por qualquer 
nação ou raça, não pode fazer nada. Você deve oferecer ao Pai Celeste todos os resultados de sua 
luta direta contra Satanás.  

Quando vocês disseram adeus para Satanás? Quando vocês se comprometeram em todos os sentidos 
em edificar a família ideal? Vocês não pensavam que os filhos espirituais eram tão importantes, 
pensavam? De agora em diante, você deve amar seus filhos espirituais mais do que seus próprios 
filhos.  
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Capítulo 37 
Pais, Filhos e o Mundo Centrado em Si mesmo  
5 de junho de 1983 -- Tarrytown, Nova York  

Há muitas pessoas vivendo na terra e muitos tipos de relacionamentos entre elas. Há muitas nações, 
mas não há verdadeira unidade entre elas. Há muitas pessoas dentro de cada nação, mas elas não 
estão unidas. Não se pode ver unidade total dentro de sua família, e nem dentro de você mesmo há 
total unidade. Está é a realidade atual com a qual nos deparamos. Não importa onde olhemos, 
sempre vemos que essa unidade está ausente.  

Unidade é um objetivo difícil de alcançar. Desconfiança, desobediência e desarmonia nos cercam. 
Há tanto o bem como o mal em nosso ambiente oscilante e volátil.  

Entretanto, é inegável que cada pessoa está buscando algo maior do que apenas estar vivo. Há uma 
direção nos corações das pessoas que buscam o objetivo de suas mentes originais e que alcançam 
algum estado ideal. Qual é o definitivo destino rumo ao qual nos esforçaremos?  

Vamos olhar primeiro para nós mesmos. Dentro de cada indivíduo há uma crescente batalha entre 
mente e corpo. Onde neste universo podemos encontrar algo sólido e confiável? Dependemos de 
certas coisas, tais como nossa família e nossa nação, nossos amigos e nossos amados, mas 
definitivamente encontramos certa impossibilidade em confiar. O indivíduo não pode nem mesmo 
confiar completamente em sua mente e corpo. A nação e o mundo estão muito distantes do 
indivíduo; até mesmo pais, esposo e esposa estão distantes do indivíduo. O problema básico da vida 
de alguém pode somente ser resolvido dentro dele mesmo. A solução para a harmonia e unidade 
mundial deve ser buscada primeiro dentro do indivíduo. Esse é o lugar melhor para iniciar.  

O objetivo do mundo é se mover da atual situação de desarmonia para um mundo de harmonia e 
unidade. Da mesma forma, o objetivo de cada nação é também harmonia e unidade. Cada diferente 
nível no universo está buscando por esse ponto de harmonia, o qual pode ser estabelecido somente 
através do indivíduo. Portanto, cada indivíduo é definitivamente a chave para a harmonia e a 
unidade do universo. Sem esta chave, qualquer discussão sobre unidade é ilusão e conversa vazia.  

A fim de mensurar as coisas, necessitamos uma escala estabelecida, uma que tenha sido criada a 
partir de um padrão original. Da mesma forma, como indivíduos, necessitamos alguma escala 
original para nos mensurarmos. Não importa quanto orgulho uma pessoa possa ter de si mesma, se 
ela não está conformada ao modelo verdadeiro, ela não está dentro do padrão verdadeiro. Esta 
escala deve ter significância universal e se aplicar em qualquer lugar. Há esse padrão para a 
humanidade?  

É fácil se controlar e se disciplinar? Sua mente geralmente quer seguir em uma direção diferente de 
seu corpo. Há um ditado oriental que diz que uma montanha permanece para sempre, mas a mente 
humana muda desde cedo até a noite. Se a mente humana oscila tanto, onde podemos encontrar um 
ponto de unidade? Não pode haver uma única posição estacionária, se todos estão se movendo 
constantemente.  
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Homens sagrados são humanos 

Consideremos os homens santos da história, tais como Jesus, ou Buda ou Confúcio. Que tipo de 
personalidade eles tinham? Estas pessoas tinham certa estabilidade de mente e corpo, enquanto as 
pessoas comuns estavam sempre divididas.  

Mas mesmo um santo nunca está absolutamente imóvel ou estacionário. As pessoas podem pensar 
que Jesus era uma rocha que nunca se abalava, mas Jesus era um ser humano. Como um homem, 
ele era totalmente indiferente para a atração entre homens e mulheres? Há sempre a força da 
eletricidade puxando positivo e negativo, um em direção do outro. Vocês acham que Jesus sentia 
alguma sensação quando olhava para uma mulher? Os pés de Jesus estavam firmemente ancorados, 
mas estou certo de que seu corpo estava voltado em direção a essa atração! Entretanto, ele nunca foi 
afetado de modo que movesse seus pés do seu fundamento correto. Quando uma pessoa comum 
sente tentação, ela geralmente salta sobre ela, mas os santos são diferentes. Embora um santo possa 
ser puxado por algo, seus pés nunca se movem.  

Independentemente de quão santa uma pessoa possa ser, ela está sempre vinculada à sua natureza 
humana e sua vulnerabilidade. Todos os santos, incluindo Jesus, começaram com certos princípios. 
Durante seus próprios períodos de instabilidade, eles aprenderam a lidar com a tentação, baseados 
em seus padrões, até que finalmente tivessem fundamentos como rocha dentro deles mesmos. Um 
santo se reconhece como um ser humano, mas ele compartilha sua natureza humana dentro do 
palácio do universo. Somente dentro do mais santo e precioso palácio é que homem e mulher 
devem se encontrar em amor.  

A forma americana é muito prática e fácil, mas nesta forma, um homem e uma mulher podem se 
encontrar de acordo com o padrão original? Todos os dias há milhões de pessoas beijando 
entusiasticamente, mas o que é um beijo verdadeiro? Vocês acham que precisamos de um modelo 
de verdadeiro beijo? Santos são pessoas que dão ao mundo o modelo de amar e beijar, e o restante 
do mundo deve se mensurar por este padrão. Mas as pessoas do mundo decaído nem mesmo 
pensam sobre esse padrão. Entretanto, devemos chegar à conclusão de que, a fim de alcançar o 
mundo ideal que as pessoas sonham, deve haver algum padrão ou escala para nos guiar.  

Nenhum indivíduo é capaz de alcançar tal padrão sozinho. Portanto, Deus, que é o Criador e a causa 
primeira, deve ser capaz de enviar esse padrão para a terra. Esta é a responsabilidade Dele. Tem 
sido o plano de Deus, enviar um padrão absoluto para a humanidade; assim, por toda a história, as 
pessoas têm compartilhado a expectativa de uma figura do Messias. Este homem modelo deve vir 
de Deus e fazer surgir uma mulher modelo, e juntos, eles podem demonstrar o modelo para o 
mundo. Quando você pensa sobre isto desta forma, o conceito de Messias se torna fácil de entender.  

Mesmo se um homem e uma mulher acham que não têm amor ideal, eles ainda continuam agindo 
de acordo com seus próprios pensamentos e padrões. Eles estão ajustados ao padrão de Deus de 
amor modelo? O desejo de Deus é que cada homem e mulher na terra amem um ao outro de acordo 
com Seu padrão original de amor verdadeiro. Se o desejo de Deus fosse realizado, esse padrão se 
tornaria o amor central do universo. Certamente, todo homem e mulher desejam alcançar o amor 
verdadeiro, e o desejo de Deus para eles é o mesmo. Assim, deve haver um amor central que é a 
escala ou o modelo para todas as pessoas.  

Não pode haver amor verdadeiro somente entre as pessoas; Deus também deve executar um papel 
dentro dele. As mulheres podem declarar que existe um amor verdadeiro das mulheres? Qualquer 
um dos homens pode declarar que existe um amor verdadeiro de homens? Se você vive uma forma 
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de vida religiosa ou não, se está vivendo com amor verdadeiro, então você já alcançou o mais 
elevado objetivo de qualquer religião. Se duas pessoas quaisquer com esse amor se juntam 
centradas em Deus, então esse casal é um casal perfeitamente consumado. Esse homem e essa 
mulher podem ir para qualquer lugar no universo sem limitações.  

Amor Verdadeiro é o ponto  

Embora as pessoas falem sobre se tornarem santas e nobres, o bem advém de se atingir o amor 
verdadeiro. Uma vez que isso ocorre, todos os problemas do mundo são resolvidos. É uma 
declaração dramática dizer que a única coisa que homens e mulheres necessitam, é alcançar o amor 
verdadeiro. Isto pode ser mais importante do que adoração e religião? Pergunte para Deus se isto é 
correto ou não. Ele responderia que Ele está deslumbrado com essa declaração e que nenhum 
sermão maior do que este poderia ser dado para você.  

Um homem e uma mulher nobres são necessários para o benefício de se fazer um casal nobre. 
Necessitamos de um casal nobre a fim de alcançar o nobre amor de Deus. Como o amor de Deus é 
bom para vocês? Quando alcança o amor de Deus, você se torna o centro do universo de Deus. 
Cada linha deve passar através do centro, assim, tudo no universo estará conectado com a pessoa 
que está conectada com Deus.  

Dinheiro deveria ter o papel central no universo? Autoridade ou conhecimento deveria ter esse 
papel? A maior tragédia que podemos testemunhar no mundo de hoje é as pessoas venderem amor 
para obter dinheiro, poder ou conhecimento. Você poderia comprar o amor de Deus, mesmo se 
possuísse o universo inteiro? Você gostaria de comprar o amor de Deus se estivesse à venda? O 
ponto essencial aqui é o fato de que aquilo que as pessoas estão buscando é realmente o amor de 
Deus, e elas sairiam para obtê-lo. O verdadeiro ensinamento não deve enfatizar as peculiaridades da 
religião, mas o amor de Deus; assim, o definitivo objetivo buscado pelas pessoas é o amor de Deus.  

Porque então buscamos a religião? É porque a religião é a única avenida que temos para encontrar o 
amor de Deus. Vocês não se juntaram à Igreja de Unificação por buscarem apenas uma religião, 
mas para alcançar o amor de Deus. Sobre que tipo de unificação estamos falando aqui? Estamos 
buscando unidade de homens e mulheres, centrada e enxertada no amor de Deus. Estamos falando 
sobre a unificação de amor, e essa é a mais elevada religião possível que podemos buscar. Com esse 
objetivo, não há nada que não podemos sacrificar para chegar lá. Qualquer dificuldade que 
possamos encontrar, não seremos parados.   

Homens e mulheres procuram um pelo outro pelo mesmo propósito – eles estão buscando pelo 
amor de Deus. Vamos organizar logicamente nosso pensamento: nosso objetivo na vida não é uma 
família, ou mesmo uma nação ou o mundo. Nosso objetivo vai além de todas essas coisas e alcança 
o amor de Deus. Sua mente tem estado inabalável e firmemente fixada nesse objetivo, ou você está 
inseguro? Vocês são homens e mulheres dessa perfeição?  

Unidade Mente-Corpo  

Unidade de mente e corpo é sempre a necessidade fundamental, e somente o poder do amor pode 
alcançá-la. Quando você entende que amor verdadeiro é seu objetivo, e está focado em buscar por 
ele, então nesse ponto a mente e o corpo estão trabalhando juntos.  

Especialmente na fase da adolescência, a mente e o corpo estão procurando por uma única coisa -- 
amor. Quando você tem um nariz de amor, ele capta o misterioso cheiro do amor. Amor tem um 
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sabor especial em sua boca, e o ouvido de amor quer ouvir todo o tempo o fascinante som do amor. 
Quando tem uma mão de amor, você quer tocar o amor para sempre. Somente o poder do amor dura 
pela eternidade. Um adolescente com amor é um sonhador; ele ou ela quer interpretar todas as 
coisas sobre a pessoa amada por uma boa ótica. Tudo no amor é saboroso e se transforma em 
alegria. O amor pode digerir qualquer coisa feia ou insípida. O amor é corajoso, misterioso e 
maravilhoso. Todos os adjetivos no dicionário não podem descrever o amor. Homens e mulheres 
estão sempre atirando projéteis de amor um no outro. Com projéteis de amor, não somente os 
projéteis, mas também a espingarda está se movendo para o coração do alvo! Vocês ao menos já 
viram essa arma?  

Amor, particularmente seu primeiro amor, tem um poder maravilhoso. Sua primeira impressão 
quando você abre seus olhos de amor nunca será apagada. Nesse sentido, seu primeiro amor deve 
ser sua mais sagrada e santa experiência. A pessoa que pode alcançar o amor verdadeiro como seu 
primeiro amor, pode verdadeiramente entender o céu. É muito importante que os jovens ajustem seu 
primeiro amor ao modelo de amor de Deus.  

O movimento de Unificação tem o objetivo de dar forma ao modelo de amor de Deus, e nesse 
espírito, nossos casamentos se tornam absolutamente importantes. O amor sacrifical do matrimônio 
internacional cristaliza esta atitude rumo ao amor. Enquanto estamos buscando esse objetivo, o 
mundo pensa que somos pessoas loucas. Mas somente o amor modelo continuará eternamente.  

Avalie-se desta perspectiva e veja quão imperfeito você é. Sua mente e seu corpo estão sempre 
tentando enganar um ao outro, assim, antes que grite a Deus por salvação, você deve se limpar. 
Você deve tornar sua mente e seu corpo unidos. Você deve alcançar essa unidade centrado em sua 
mente ou em seu corpo? Embora sua mente possa oscilar, a mente deve se tornar o sujeito sobre o 
corpo. Esta é a única maneira que você pode se tornar um homem ou uma mulher ideal. Somente 
um homem ou uma mulher ideal pode ser um noivo ou noiva para alcançar o amor de Deus.  

Assim, você pode dizer que para este propósito, pode desistir de qualquer coisa. Isto não soa 
razoável? Você seguiria este princípio somente porque eu disse, ou sua mente original já está 
dizendo a você que este é o caminho a seguir?  

Devemos primeiramente entender porque a mente e o corpo estão separados. Nós não nascemos a 
partir de nossa própria vontade; nossas vidas foram simplesmente dadas para nós por nosso Criador. 
Poderíamos perguntar para Deus, "Porque o Senhor não pôde assegurar que mente e corpo se 
tornassem uma unidade quando vim a este mundo?" Sendo que o Deus Todo-Poderoso nos criou, 
como pôde esta separação vir a existir? Está claro que algum acidente ocorreu antes que os homens 
pudessem alcançar seus objetivos.  

Discipline seu coração  

Porque homens e mulheres devem esperar e se disciplinar, ao invés de apenas saltarem sobre o 
amor quando sentissem seu impulso? Sabemos que a criação segue através de certo período de 
crescimento. Portanto, o amor de um filho não pode ser consumado logo que ele nasce; ele deve 
crescer até a plena realização do amor.  

Algum acidente ocorreu durante o período de crescimento, um acidente de amor. Temos uma 
explicação de todo o processo desse acidente de amor. Sabemos que o amor é um poder supremo, e 
portanto, as conseqüências de qualquer acidente com ele teriam sido muito graves. Deus deu ao 
homem e à mulher um mandamento durante seu período de crescimento, especificando que eles não 
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deveriam fazer certas coisas. Este era um mandamento para a eternidade, ou somente por certo 
período de tempo? Se o mandamento se aplicasse pela eternidade, então o propósito de criação teria 
sido anulado, mas este não era o caso.  

Ao solucionar os problemas do universo, eu compreendi que a maior de todas as descobertas foi a 
verdade sobre a queda do homem. Se o fruto proibido fosse uma maçã ou pêra literal que Deus 
colocou exatamente no meio do Jardim do Éden, então o plano de Deus deve ter sido imperfeito. 
Este não era o caso. Ao invés, eu trouxe a declaração revolucionária ao mundo de que o "fruto 
proibido" era um símbolo do amor entre homem e mulher. A partir do amor pode surgir um bom 
fruto ou um mau fruto; portanto, a árvore foi descrita como sendo do conhecimento do bem e do 
mal.  

Amor é o ponto de julgamento para a humanidade. Com que amor Deus pode se relacionar conosco? 
Deus queria que Adão e Eva crescessem para a plena sensação do amor – para Adão descobrir de 
repente que Eva não era apenas uma irmã, mas também uma mulher; e para Eva descobrir que Adão 
não era apenas um irmão, mas também um homem. Na sensação do amor, as mentes e corpos 
separados de Adão e Eva poderiam funcionar juntos e experimentar a eletricidade de tocar um ao 
outro.  

Uma vez que Adão e Eva realizassem a explosão de seu amor, todo o universo teria sido como um 
lindo jardim de flores perfumadas. Eles sentiriam seu amor ecoando em todas as coisas. Quando 
essa sensação eletrificante viesse de Deus, então Ele seria puxado por Adão e Eva e toda a Sua 
criação teria sido ativada com amor. Deus estava destinado a ser o casamenteiro, juntando Adão e 
Eva na explosão do amor.  

Nesta explosão de amor, todos os três seriam consumidos! A coisa importante é que não há nenhum 
elemento estranho ali – que homens e mulheres estão puros quando consumam seu primeiro amor. 
Então eles se tornam o núcleo do universo. Este núcleo seria tão poderoso, que todas as coisas 
seriam puxadas para ele, e até mesmo Deus seria um prisioneiro. Filhos seriam multiplicados a 
partir desse núcleo, e ele continuaria a crescer e crescer. A partir de uma família, o núcleo cresceria 
para uma tribo, então uma nação e um mundo. Quão maravilhoso seria este mundo, quando o 
universo ecoa o amor do núcleo. Esse é o Reino do Céu na terra. Esse é o mundo verdadeiro.  

O mau uso do amor  

Neste momento da história, eu, o Reverendo Moon, estou declarando ao mundo que a queda do 
homem foi o mau uso do amor. Esta é a maior de todas as declarações, porque ela atinge o cerne do 
mal. É também o diagnóstico mais lógico e correto, tornando possível a prescrição correta para o 
tratamento. Analisar um evento de 6.000 anos atrás não foi fácil, isto teve que ser feito passo a 
passo. Nos eventos da queda, o núcleo de amor não foi alcançado. Ao invés, se atingiu o oposto, um 
mal resultado veio a existir, trazendo a divisão e pervertendo o amor. Isto resultou não apenas na 
negação de Deus, mas na negação dos pais, dos homens e mulheres. A civilização humana afundou 
para um nível inferior aos animais. Neste mundo, não houve nenhum ideal porque nenhum 
indivíduo fez o diagnóstico correto e não pôde encontrar a prescrição correta para alcançar a cura 
para o pecado. As pessoas têm vivido em grande confusão, e muitos até mesmo pensam que Deus 
está morto. Assim, elas acham que é inútil pensar sobre vida após a morte ou sobre qualquer 
sociedade humana ideal. Este mundo é como uma floresta, onde todos os sentidos de direção 
desaparecem.  
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A única forma de ver claramente o problema é dar um passo para fora da confusão e olhar a partir 
da posição de Deus. Muitos santos no passado buscaram respostas, mas ainda permaneceram 
perdidos em um labirinto, incapazes de encontrar soluções. Este mundo necessita de uma 
declaração a partir de um nível mais elevado, onde a verdadeira perspectiva possa ser encontrada.  

Amor original é muito maior do que o amor mundano. Neste mundo, um homem se levantou e disse, 
"Ame a mim, mais do que você ama a qualquer outro no mundo." Alguém que pôde fazer tal 
afirmação deve ser o mais extraordinário homem na história. O que esse homem está realmente 
dizendo é que você deve se retirar deste mundo e encontrar o ponto de vista de Deus a fim de fazer 
um novo início. Se você diz para Deus que quer fazer um novo início a partir do ponto original, e 
fazer um novo mundo, então Ele dirá, "Bem vindo, meu filho! Eu estava esperando por você. Eu 
preciso deste tipo de solução para este mundo." Deus responderia desta forma alegre para essa 
pessoa. Mas de todos os santos e pessoas sagradas, somente um homem fez essa destacada 
declaração. Jesus conhecia Deus, com uma relação pessoal com o coração de Deus, e apresentou 
esse amor ao mundo, dizendo, "Ame a mim, mais do que você ama a qualquer outro no mundo." A 
posição de Jesus era absolutamente extraordinária. Deus deu as boas vindas quando Jesus entrou no 
mundo, mas Satanás o segurou.  

Há certa lógica para as maneiras de Satanás. Ele reivindicou diante de Deus, "O que Jesus diz está 
correto, mas eu sou originalmente Sua criação também, e também mereço o Seu amor. O Senhor 
não pode me negar completamente, porque eu também ocupo certa posição no universo. 
Desconsiderando certo e errado, eu amei este mundo primeiro, assim, eu tenho certo direito de 
reivindicá-lo. Qualquer um que queira tomar este mundo de mim, deve primeiramente me amar 
mais do que eu tenho amado este mundo." Satanás também indicará que todos os filhos do mundo 
nascem em sua linhagem, assim, qualquer um que queira tomar o mundo de volta, deve criar uma 
nova linhagem.  

A linhagem pura de Jesus  

Porque a árvore familiar de Jesus foi descrita em detalhes na Bíblia? É importante revelar os 
esforços de Deus para criar uma linhagem pura a partir da qual Jesus pudesse nascer. Deus separou 
Caim e Abel para purificar a linhagem de sangue. A luta de Esaú e Jacó, e a situação especial de 
Tamar eram todas significantes. A Bíblia registra algumas coisas que parecem ser irregulares, mas 
foram necessárias para que a linhagem satânica pudesse ser liquidada, permitindo emergir um novo 
antepassado.  

É quase impossível organizar toda esta história confusa. Somente na teologia da Unificação, você 
pode encontrar uma explicação de todos estes eventos enroscados, como também uma solução. 
Vocês são muito afortunados por serem capazes de herdar tal verdade; verdade esta que penetra no 
núcleo dos problemas do mundo.  

A fim de consumar nosso amor, devemos negar o mundo, e amar Deus e os Verdadeiros Pais mais 
do que qualquer coisa. Embora você queira fazer isto, Satanás estará tentando impedi-lo, assim você 
deve saber como se separar dele. As figuras tipo Abel que desbravarão uma nova história devem 
estabelecer o padrão de amar o arcanjo decaído com altruísmo; do contrário, ele não liberará você.  

Este mundo necessita do Messias para trazer vida; ele deve vir para eliminar todas as situações 
decaídas. O Judaísmo começou a tarefa de preparar o mundo para receber o Messias; de fato, o 
ensinamento central do Judaísmo é a vinda do Messias. Deus esculpiu um povo escolhido dentro do 
mundo – o lugar onde o Messias estava destinado a vir. Quando o povo escolhido de Israel se unisse 
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completamente com o Messias, esse núcleo estava destinado a se mover para outra parte do mundo 
-- Roma. Era esperado que os israelitas digerissem Roma com o amor de Deus. O papel de Jesus 
como Messias era abraçar e digerir o povo escolhido com amor.  

O Messias veio como um homem. De acordo com a Bíblia, Eva foi feita da costela de Adão, 
significando que ela segue o padrão de Adão. Da mesma maneira, o Adão devia selecionar uma 
mulher a partir das mulheres decaídas e recriá-la como a Eva original. Até que venha este dia, 
nenhuma mulher pôde estar verdadeiramente habilitada a se casar. Esse é o motivo de que na Bíblia 
se afirma que todas as mulheres estão sendo preparadas para a posição de uma noiva.  

O Messias e sua esposa deviam estar unidos como um casal centrado em Deus. Onde isso estava 
destinado a acontecer? Dentro da nação escolhida. Isso ocorreu em Israel? Foi o chefe dos 
sacerdotes quem mais perseguiu Jesus, ao invés de ajudá-lo a encontrar sua esposa.  

A crucifixão impediu Deus de cumprir todas estas coisas, por isso agora, todas as coisas devem ser 
reeditadas no fundamento do Cristianismo. A expectativa central do Cristianismo tem sido a vinda 
do Messias. Como uma nação cristã, o poder da América após a Segunda Guerra Mundial ficou 
ainda maior, de forma que pudesse afetar o mundo inteiro. Esse foi um momento único na história, 
mas inconscientes daquilo que Deus estavam oferecendo para eles, os americanos perderam a 
oportunidade de bloquear o desenvolvimento do comunismo. Os anos após a Segunda Guerra 
Mundial deviam ter sido o fim da era satânica e a manifestação do Messias no oriente.  

Devemos ser aceitos  

O relacionamento de Roma e Israel foi reeditado no século XX entre América e Coréia. Dois mil 
anos atrás, Roma estava fora da esfera do povo escolhido, mas a posição da América hoje está 
dentro da esfera do povo escolhido do Cristianismo. Se a Igreja de Unificação tivesse sido aceita 
pelo povo escolhido, o mundo comunista poderia ter sido conquistado muito tempo atrás. Mas, 
como Moisés no passado, a Igreja de Unificação foi rejeitada pelo povo escolhido – o Cristianismo. 
O comunismo devia seguir através do deserto por 40 anos e então retornar ao Cristianismo, o qual é 
Canaã. Esta é precisamente a história da Igreja de Unificação.  

A partir desse deserto, devemos vir para os Estados Unidos porque este é o local onde a vitória deve 
finalmente ser obtida. Embora Satanás tenha reivindicado muito território neste país, devemos 
tomá-lo de volta. Devemos restaurar esta nação pelo amor. Embora outros cristãos tenham nos 
tratado como seus inimigos, devemos amá-los mais do que qualquer outro tenha feito. Certamente 
que o amor vencerá.  

Agora estamos no 37º ano, com mais três para atravessar. A situação mundial está se tornando tão 
desesperadora que as pessoas estão começando a compreender que somente o movimento de 
Unificação tem as respostas. No primeiro momento eles nos perseguiram, mas agora as pessoas 
compreendem que temos uma visão e devoção, e estão começando a nos descobrir. Além disso, o 
movimento de Unificação tem esse entendimento completo e visão mundial que até mesmo o 
mundo comunista sabe que não pode suplantar. O mundo livre, buscando por respostas, rejeitou o 
comunismo; agora estão observando a Igreja de Unificação.  

Os jovens americanos têm experimentado todos os tipos de coisas – sexo livre, drogas, a cultura 
hippie, e até mesmo a homossexualidade – procurando por verdadeira alegria, mas eles não têm 
sido capazes de encontrar o que estão procurando. Agora este grupo engraçado chamado de 
Moonies está emergindo, feito de pessoas que não usam drogas ou praticam sexo livre, que não têm 
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qualquer luxo. Estes Moonies não são confusos ou deprimidos, mas são alegres. Eles têm um claro 
objetivo e estão trabalhando com dedicação.  

Nossos casamentos funcionam  

Na sociedade americana, onde as pessoas pegam seus próprios cônjuges, metade dos casamentos 
termina em divórcio. Os Moonies, por outro lado, podem ter esposos e esposas que nem mesmo 
falam o mesmo idioma, mas eles têm casamentos felizes. Quando as pessoas comparam a juventude 
moderna com os casais da Igreja de Unificação, elas vêem uma tremenda diferença. Vocês não 
estão apenas procurando alegria para si mesmos, mas estão vivendo uma vida sacrifical para o 
benefício das outras pessoas – ajudando seus irmãos mais velhos e tentando criar sociedades 
harmoniosas em suas áreas de lar-igreja.  

Elas estão olhando vocês e pensando, "essas pessoas estranhas." Então ocorre a elas que, de acordo 
com os padrões do mundo, a pessoa mais estranha é Deus; portanto, vocês, pessoas estranhas devem 
ser pessoas de Deus.  

É apenas uma questão de tempo antes dos americanos compreenderem que devem voltar ao 
movimento de Unificação em busca de respostas. Jovens virão em uma avalanche para me apoiar e 
se desculpar por seus pais terem me perseguido.  Eles citarão o Princípio Divino e protestarão que 
eu sou responsável para conduzi-los para Canaã; eles destacarão que embora uma geração de 
israelitas falhou diante de Deus no deserto, Ele ainda tomou a segunda geração e a colocou em 
Canaã. Eu terei que me render a esses protestos. Entretanto, antes que tal situação ocorra, vamos 
sair e auxiliar para que todos eles possam vir. Se você espera até que toda avalanche desça, as 
pessoas acusarão os Moonies de não terem feito o suficiente, e de serem fracos; eles os chutarão 
para fora e me ajudarão. Vocês não podem permanecer como um pequeno punhado de pessoas; 
todos devem fazer crescer a nação e o mundo de Deus. Então os que virão mais tarde não terão 
nenhum fundamento para acusá-los. Você deve merecer a Bênção que eu reservei para você. No 
futuro, mesmo se houver tempo para fazer a restauração material e o testemunho que você evita 
agora, aqueles que vieram mais tarde farão isso em seu lugar.  

Dr. Durst me relatou que em suas viagens recentes pelo país, a mídia e as autoridades parecem ter 
mudado e estão mais receptivos para ouvir sobre nosso movimento. Entretanto, essas pessoas 
realmente não mudaram; a diferença é que enquanto elas utilizavam viseiras quando olhavam para 
nós, agora estão olhando com mais clareza. Elas devem jogar fora essas viseiras e poderão ver quem 
está defendendo o bem e quem está defendendo o mal; então de repente os Moonies parecem muito 
bons.  

O mundo atual é um lugar muito lamacento e as pessoas de boa consciência são como peixe 
procurando um lar em águas claras. O único ambiente limpo que encontrarão está dentro do 
movimento de Unificação. Portanto, é inevitável que os jovens conscienciosos de toda a América 
virão para nossas portas em uma avalanche. Você pode agarrar qualquer homem que pareça bem 
sucedido na rua e enfrentá-lo. Vocês têm esse tipo de confiança? Apenas os Moonies têm essa 
confiança neles mesmos, em suas famílias, em sua nação e no futuro.  

Eu nunca dou direções cegamente para vocês. Eu sempre presto muita atenção ao momento, e nossa 
ofensiva começou. As armas espirituais que estamos utilizando não são fracas, mas as mais 
poderosas. Este é o momento mais excitante.  
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O ano providencial de 1948  

Um grande alvorecer está vindo para o mundo. A mais preciosa oportunidade que Deus deu ao 
mundo foi o período entre 1945 até 1948. Em 1948 a Coréia recuperou sua independência; era o 
plano de Deus que o movimento de Unificação também alcançasse independência naquele ano. Em 
1948, Israel também se tornou independente. Providencialmente, o despertar da América também 
deveria ter sido completado naquele ano, para que eventos providenciais pudessem se espalhar 
como um incêndio na floresta, por todo o mundo. Sendo que os Verdadeiros Pais apareceram, todas 
as pessoas e todas as nações têm o direito de serem irmãos e irmãs.  

Coisas sem precedentes ocorreram após a Segunda Guerra Mundial. As nações vitoriosas se 
tornaram quase como servos para as nações conquistadas. A história nunca testemunhou a forma 
como os Estados Unidos ajudou na reconstrução da Alemanha e do Japão. Hoje estas estão como 
nações proeminentes, superando até mesmo muitas das nações que as venceram na Segunda Guerra 
Mundial.  

A América se tornou mais autocentrada e está declinando. Seus aliados europeus têm feito o mesmo. 
Se o Japão e a Alemanha se voltarem para formas de serviços autocentrados, elas também 
começarão a declinar. Todas as nações poderosas estão declinando de acordo com este princípio, 
mas há um grupo de pessoas que estão emergindo. Os Moonies estão emergindo porque nossa 
ideologia salienta o altruísmo. Nosso objetivo não é apenas um mundo unido na terra, mas um 
cosmos unido de terra e mundo espiritual. Este é o motivo pelo qual o mundo espiritual está 
trabalhando com dedicação para nos assistir.  

Devemos nos tornar uma torre de força dentro do mundo cristão, empurrando o comunismo para 
fora do planeta. O mundo livre nunca se ligou comigo no passado, mas Deus é esperto. O 
comunismo está se tornando tão forte que as pessoas do mundo livre estão desesperadas para 
encontrar uma resposta, e terão que me aceitar. Porque sua sobrevivência está claramente ameaçada, 
elas devem seguir o Princípio. Isto podia parecer como um sonho, mas está realmente acontecendo 
agora.  

O movimento de Unificação não tem apenas a esperança, mas também o poder para digerir ambos o 
mundo comunista e o cristão. Esse é o motivo pelo qual somos os mais temidos pelo mundo. Pela 
primeira vez em 6.000 anos, Satanás está tremendo, assim Deus deve se sentir bem, saltando de 
alegria. Se Satanás tenta nos sabotar, Deus dirá, "Não senhor! Esta é minha propriedade."  

A primeira geração pode se opor a mim, mas a segunda geração estará no lado de Deus. Até mesmo 
os filhos dos líderes comunistas eventualmente se rebelarão contra seus pais e me apoiarão. Uma 
coisa que eu conheço é Deus, e Ele e os Moonies farão isto.  

O Alfa e o Ômega  

A história humana foi emaranhada por um homem e uma mulher; portanto, a nova história será 
consumada por homens e mulheres. Este é o Alfa e o Ômega – homens e mulheres. De fato, Deus 
não pôde assumir Sua verdadeira posição. Verdadeiros homens, verdadeiras mulheres e o 
verdadeiro Deus consumarão o amor entre eles dentro da família; este é o idealismo da Unificação.  

Cada indivíduo necessita a condição original, a qual é unir Deus, o arcanjo, Adão, Eva e o mundo 
de todas as coisas. Todos estes elementos existem para o propósito do amor. Um homem necessita 
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de Eva. Uma mulher necessita de Adão. Você devotaria sua vida para procurar por um homem ou 
mulher, ou apenas esperaria receber seu cônjuge?  

Vocês são os cidadãos de uma nação e parte do mundo. O problema é que todos estes elementos 
estão ligados pelo amor centrado em Satanás.  

Porque necessitamos ao menos de três filhos espirituais? Encontrá-los é equivalente a restaurar os 
três arcanjos. De fato, uma família de oito membros iniciou o mundo decaído -- Adão, Eva, três 
filhos e três filhas. Vocês devem restaurar esse número através de seus filhos espirituais. Três filhos 
espirituais representam três filhos, e você deve elevá-los do amor decaído para o amor de Deus.  

Você também deve estabelecer uma condição para restaurar todas as coisas, as quais foram perdidas 
para Satanás. Restaurar material cumpre essa condição. Até trazermos a criação do domínio 
satânico para o lado de Deus, não podemos nos restaurar, sendo que Deus fez a criação antes que 
Ele fizesse Adão e Eva. Porque Satanás está relutante para liberar o que ele possui, é que somente 
através de lutar com ele – enfrentando perseguição e rejeição – podemos trazer todas as coisas para 
seu verdadeiro proprietário. A propriedade é determinada pelo amor. Satanás escravizou todas as 
coisas ao invés de amá-las; por isso, quando amamos todas as coisas, temos o direito de reivindicá-
las. Nosso amor deve ser mais intenso do que o de Satanás.  

Estamos declarando para Satanás que amamos a humanidade e todas as coisas mais do que ele. Para 
demonstrar isto, não necessitamos trazer cada singular coisa de volta para o mundo de Deus, mas 
sementes representativas. Uma condição é uma semente. Para se restaurar, você necessita o 
fundamento de todas as coisas. Se vocês amam todas as coisas a partir da posição de homem e 
mulher originais, então vocês estão se elevando à posição de Adão e Eva originais. Adão e Eva 
falharam em amar seu arcanjo original; ao invés eles caíram. O amor devia ter sido iniciado por 
Adão e Eva, não pelo arcanjo. Sendo que o arcanjo se tornou Satanás e reivindicou Adão e Eva e 
sua posteridade, todos os seus descendentes passaram a ser filhos arcangélicos. Nesse sentido, 
quando restauramos filhos espirituais, estamos restaurando o arcanjo.  

Siga o curso fórmula  

Você deve utilizar três anos e meio restaurando todas as coisas, e três anos e meio restaurando 
filhos espirituais. Esse é seu curso de sete anos. A menos que realizemos a fórmula original de amar 
todas as coisas e amar o arcanjo, não podemos amar Deus. Se você resiste à restauração material, 
está resistindo ao fundamento sobre o qual seu próprio corpo pode ser recriado. A menos que você 
encontre seus três filhos espirituais, não estará em uma posição de dizer que amou o arcanjo. Porque 
estão tentando se restaurar ao estado de homem original antes da queda, vocês devem fazer todas 
estas coisas.  

O objetivo é que você deve restaurar uma família espiritual de oito membros no lugar da família 
decaída de Adão e Eva. Sob tais circunstâncias, você pode ser elevado até a realidade de Deus. 
Contudo, neste ponto você ainda não estará fora da realidade física de Satanás. Embora tenha sua 
família, você deve crescer para uma tribo e nação. Vocês não conhecem sobre essas áreas, por isso 
necessitam do Messias para guiá-los até o fim.  

Em 1976, cada elemento no mundo estava se opondo ao nosso movimento. Essa situação pôde ser 
superada somente pelo amor e o desejo por salvação, não por revanche. Criamos o filme Inchon 
centrado no General MacArthur para auxiliar a reavivar o espírito de patriotismo na América. Da 
mesma forma, o jornal “The Washington Times” foi criado para auxiliar na salvação da América. 



 471

Destas formas, amamos os inimigos que estavam nos perseguindo. O Japão foi um inimigo para a 
Coréia e a América. A América foi um inimigo para a Alemanha. Devemos juntar estas nações 
inimigas centradas no amor. Elas estarão se unindo e amando até mesmo o maior inimigo do mundo, 
o qual é o comunismo.  

Eu penetrei neste mundo, e todos os meus seguidores devem ser capazes de seguirem além deste 
mundo secular, mas isto não pode ser feito sem estabelecer condições suficientes. Não podemos 
seguir este curso sozinho. Antes de deixarmos este mundo, devemos trazer membros de nossa 
família Caim conosco. Caim é o irmão mais velho. Ele nasceu antes de você, assim, você deve 
deixá-lo receber primeiro o benefício. Sem Caim, você não pode nascer.  

Se seus três filhos espirituais verdadeiramente apóiam e amam você, então você finalmente tem o 
fundamento para nascer como verdadeiro Adão e verdadeira Eva. Sendo que a desunião entre Adão, 
Eva e o arcanjo começou com a queda, seus arcanjos devem estar unidos amando Adão e Eva. Há 
certa indenização para ser paga antes que eu possa conduzir as pessoas para fora deste mundo 
decaído. Eu vim do mundo decaído, mas devo retornar e me tornar o centro desse mundo.  

Lar-Igreja é o caminho  

Nossas sedes regionais repousam sobre o fundamento das 360 famílias da providência de lar-igreja. 
Uma vez que supere o estado decaído, você deve retornar para o mundo decaído e se tornar o 
mestre dele, através do sistema de lar-igreja. Quando você tem sucesso em quatro direções em seu 
lar-igreja, Deus considerará isso como um sucesso completo, que pode ser expandido em uma base 
mundial. Em minha era, eu fiz isto em meio à perseguição, mas os tempos estão mudando e vocês 
farão isto sendo bem recebidos. Após estes três anos serem superados, a atmosfera do mundo 
mudará totalmente. Portanto, nestes três anos, devemos concretamente estabelecer a providência de 
lar-igreja. Embora estejamos fazendo um trabalho móvel, o lar-igreja não deve ser ignorado. Esta é 
apenas a mobilização de uma força tarefa especial; o lar-igreja é nossa terra de assentamento.  

Times móveis estão apressando a providência, proclamando o fundamento bem sucedido do 
movimento de Unificação, mas definitivamente devemos obter a vitória na providência de lar-igreja. 
Eu despendi 60 anos vindo até este período, mas vocês farão isso em sete anos ou menos. Meu 
objetivo é consumar a providência de lar-igreja em 1988. Quando a opinião pública mudar e os 
americanos sentirem que necessitam da condução do Reverendo Moon para este país, todos os 
problemas serão resolvidos.  

Três filhos espirituais são essenciais por várias razões: primeiro de tudo, você deve estabelecer uma 
condição para restaurar o arcanjo e amar a criação. Desta maneira, você pode restaurar sua posição 
como o Adão e a Eva originais. Além disso, você estabelece uma condição de amar o mundo Caim, 
incluindo as eras do Velho Testamento, do Novo Testamento e do Completo Testamento. A era do 
Velho Testamento foi a era da tribo; a era do Novo Testamento foi a era da nação, e a nossa era, a 
era do Completo Testamento, é a era do mundo.  

Moisés trouxe 600.000 israelitas do Egito para Canaã e Jesus devia trazer o povo escolhido da 
nação de Israel para o mundo, que era representado por Roma. O movimento de Unificação hoje 
deve trazer o mundo para o universo e o mundo espiritual.  

No Velho Testamento, Deus era chamado o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. 
Isso também significa o primeiro Adão, o segundo Adão e o terceiro Adão. Todos eles são 
restaurados ao se obter três filhos espirituais. Sem eles, você não pode consumar sua família, 
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embora receba a Bênção. Por essa razão, Jesus necessitou de três discípulos primários. Eu escolhi 
três discípulos e os abençoei primeiro -- Young Whi Kim, Won Pil Kim e o Hyo Won Eu. Esses 
três foram expandidos para 12, cobrindo todas as direções. Jesus também necessitava um 
fundamento de 12, o qual poderia proteger o lar central.  

Teria sido ideal que Jesus tivesse 12 famílias circundando sua própria família central. Este processo 
em particular é o mesmo para você e para mim. Devemos entrar no Reino do Céu juntos com 
aquelas pessoas no lado Caim. A partir do mundo Caim, escolhemos representantes para cumprir a 
condição, permitindo que Deus nos garanta os direitos celestes.  

Este é o processo de restauração, iniciando com os pais, filhos, tribo, sociedade, nação, mundo e 
cosmos -- sete estágios. Este formato estava horizontalmente expresso na nação escolhida de Israel. 
O Messias teve que vir a esse centro, assim, ele deveria ter total liberdade dentro da esfera cultural 
judaica. Se este fundamento tivesse sido disponibilizado para Jesus, em sete anos a providência de 
Deus teria sido consumada. Quando a nação de Deus estivesse completamente estabelecida como 
uma rocha, então Roma teria se esmigalhado toda por si mesma. Sendo que isto não ocorreu no 
tempo de Jesus, o nível mundial teve que ser adicionado no fundamento para a Segunda Vinda do 
Senhor.  

O Messias tem sido longamente esperado pelo mundo cristão e ele estava destinado a ter completa 
liberdade de movimento dentro e fora dessa esfera. Então, somente sete anos teriam sido 
necessários para se alcançar o objetivo -- 1945 mais sete anos resulta em 1952. Em 1952 toda a 
providência deveria ter sido consumada. Entretanto, o Messias não foi aceito pelo mundo cristão, 
assim ele se moveu para fora dessa esfera e criou seu próprio círculo. Centrando em mim, foram 
criadas sete camadas independentes de Cristandade. A igreja de Unificação as criou sem invocar a 
ajuda do Judaísmo ou do Cristianismo. Podemos prevalecer porque o movimento de Unificação é a 
consumação do Judaísmo, a consumação da cultura cristã, e a consumação da América. Temos a 
capacidade de derrotar Satanás.  

Tendo consumado o mundo celeste, agora eu utilizarei os próximos três anos para salvar o mundo 
cristão. Sendo que eu criei um mundo Abel, eu abraçarei o mundo Caim com amor. Quando o 
mundo Abel se torna uma unidade com o Cristianismo, nosso próximo objetivo será Moscou. 
Qualquer soberania que se une com esta providência será salva e prosperará, e juntos podemos 
liberar o mundo comunista.  

A Humanidade necessita de Verdadeiros Pais  

A queda do homem pode ser condensada em uma frase: os seres humanos perderam seus pais. 
Portanto, a história do homem tem sido uma busca pelos pais. O dia quando as pessoas encontram 
seus Verdadeiros Pais é seu dia mais importante, porque até então, todos são como órfãos vivendo 
em um orfanato. Vocês não têm um lugar para chamar de verdadeiro lar. Somente com o amor 
paternal, todos os problemas do mundo podem ser resolvidos.  

As pessoas devem receber amor de seus pais; então centradas nesse amor, homens e mulheres 
podem se amar e serem abençoados em matrimônio. Quando eles dão nascimento aos filhos, estão 
criando seu próprio fundamento de quatro posições. Vocês são o centro – dos pais, dos filhos, e de 
todas as coisas. Isso significa que você irá desempenhar o papel principal; mesmo que os 
Verdadeiros Pais estejam aqui, é você quem inicia a unidade entre os Verdadeiros Pais e você 
mesmo. Portanto, você é seu melhor amigo e também seu próprio pior inimigo. O maior problema é 
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a tendência de seu corpo de se separar de sua mente. Mas sobre o fundamento de unidade entre sua 
mente e seu corpo, você pode buscar os Verdadeiros Pais, os Verdadeiros Filhos e todas as coisas.  

Amor verdadeiro é o fator que traz a união de mente e corpo. Amor verdadeiro deve unir homens e 
mulheres para terem filhos. Amor verdadeiro é o definitivo valor. Portanto, sentimos que antes de 
nosso cônjuge, antes de nossos filhos e antes de qualquer outro, vem Deus. Você deve praticar essa 
atitude em sua vida cotidiana – seus filhos podem não necessitar disso, mas você necessita. 
"Primeiramente Deus" é a crença absoluta de nosso movimento.  

A conclusão do Princípio é que você deve elevar sua própria mente para amar os Verdadeiros Pais, 
mais do que a si mesmo, seu cônjuge ou seus filhos.  

Você necessita do tipo de filhos espirituais que serão os três arcanjos para amar você e ajudar a 
apoiar seus filhos. Seus três filhos espirituais não são uma parte da linhagem celeste, por isso eles 
necessitam se unir com seus próprios filhos, a fim de serem salvos. Eles devem amar seus filhos 
mais do que eles se amam. Seus filhos irão pedir a vocês, "Meus queridos pais, por favor, amem 
seus filhos espirituais da forma como nos amam!"  

A família dos Verdadeiros Pais é um exemplo desta regra. Os primeiros casais abençoados, os 36 
Casais, amaram os filhos dos Verdadeiros Pais, mais do que eles se amavam, amavam seus filhos e 
seus cônjuges. Por causa disso, meus próprios filhos me pediram, "Por favor, promova aquelas 
pessoas ao mais elevado lugar no céu. Elas são pessoas maravilhosas." Esse tipo de solicitação teve 
que vir de meus próprios filhos.  

Esta é a tradição que estamos construindo. Uma vez que nossa igreja tenha solidificado esta tradição, 
nenhum poder sob o sol pode levá-la embora. Essa tradição deve seguir para todos os níveis. Por 
exemplo, seus próprios filhos devem interceder junto a você pelo benefício de seus filhos espirituais. 
Da mesma forma, quando você ama os filhos dos Verdadeiros Pais, eles solicitarão em seu 
benefício. Não faz diferença a quantidade de famílias. Todas irão querer seguir esta tradição central 
e alcançar o mesmo objetivo.  

Portanto, as famílias da Unificação estão sempre se movendo em direção ao centro – não para o 
Leste, o Oeste, o Norte ou o Sul – porque o centro está onde a vida repousa. Não importando a 
quantidade de pessoas -- 4 bilhões, 400 bilhões, isto não muda a tradição. Todas as famílias irão 
querer se alinhar com esse centro. Isto criará ordem e disciplina.  

Você receberá a bênção da igreja; então receberá a bênção nacional e a bênção mundial. Eu sempre 
tenho dito que cada pessoa deve seguir através das três bênçãos a fim de desfrutar total liberdade. 
Mesmo quando recebe liberdade total, você não perderá sua conexão com o centro. Tal como um 
compasso, você estará constantemente alinhado com o centro.  

Por fim, o Verdadeiro Pai é o eixo ao redor do qual todos os filhos e a posteridade estão centrados. 
Mas até que você tenha recebido todas as três bênçãos, toda a Família Verdadeira está no centro. 
Uma vez que todas as bênçãos são espalhadas através de todos os níveis, então o Verdadeiro Pai 
será o centro eterno para todas as pessoas. Haverá sempre um representante do Verdadeiro Pai aqui 
na terra, de uma geração para outra; haverá esse eixo ao redor do qual a terra girará. Portanto, todos 
vocês aqui na terra e todas as pessoas nas gerações que virão, estarão centradas no mesmo eixo.  
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Vocês necessitam de filhos espirituais  

Não importa como você olhe o contexto inteiro, o problema é sempre o indivíduo. De seus filhos 
não serão exigidos filhos espirituais, mas para vocês isto é essencial. Isto é porque você veio do 
mundo satânico e então recebeu a Bênção no mundo celeste. Vocês entendem? Isto é absoluto. Sem 
ter filhos espirituais, não é correto querer seguir com sua vida familiar. Tudo isto está claro para 
vocês?  

Aqueles que receberam a Bênção sempre estão em uma posição crucial. Nem mesmo os 36 Casais 
cumpriram o padrão definitivo de amar os filhos dos Verdadeiros Pais. Meus filhos estão na posição 
de serem educados por esses casais – a forma como Adão e Eva deveriam ter sido educados pelo 
arcanjo em sabedoria. Os três casais abençoados primários, e também todos os 36 Casais 
Abençoados, estavam destinados a assumirem essa posição em relação aos Verdadeiros Filhos.  

Os filhos podem assumir a posição dos pais, somente quando entendem o amor dos pais. A posição 
dos pais é uma posição amorosa. Meus próprios filhos também estão ligados a esta verdade. Eles 
devem ver nos Verdadeiros Pais, mais do que apenas "Papai e Mamãe." Eles devem ouvir os 36 
Casais. Eu sempre vivi totalmente pelo Princípio, e alguns de meus filhos reclamaram – mas não há 
nenhuma razão para isso. Esta é a tradição do Princípio.  

Certamente devemos considerar os membros de nossa própria família – cônjuge, pais, filhos, etc. – 
mas a pessoa mais importante é o arcanjo ou os filhos espirituais. Filhos de casais abençoados não 
podem se casar com filhos não abençoados. Para casais abençoados que abandonam sua Bênção e 
se casam com outra pessoa ainda é o pior tipo de coisa. A reindenização que deve ser estabelecida 
não é um caminho fácil, e você terá que continuar esse caminho mesmo após ir para o mundo 
espiritual.  

Quando você recebe a Bênção e a rejeita, está fazendo algo pior do que Satanás fez: você veio ao 
domínio e controle direto de Deus, e então caiu novamente. Você pode não compreender isso 
profundamente, mas um incrível princípio celeste está em funcionamento.  

Estabelecer a tradição correta é muito importante. Você despende sua vida abençoada na terra 
herdando e vivendo a tradição centrada em Deus e centrada nos Verdadeiros Pais, e então você 
entra no céu.  

Três países devem estar centrados no Verdadeiro Pai – uma nação Adão, uma nação Eva e uma 
nação Arcanjo. Em complemento, ele necessita uma nação Caim e uma nação Abel. Como Deus 
pode colher estas nações nestes Últimos Dias?  

Vocês agora entendem que filhos espirituais são absolutamente necessários?  

De fato, vocês receberam a Bênção da Igreja de Unificação – contudo, não receberam a Bênção 
nacional. Isso virá no futuro, quando suas ações serão avaliadas por seus filhos, seu cônjuge, seus 
pais e seus irmãos. Seu ambiente avaliará você. Se você não passa nessa avaliação, não será capaz 
de participar na bênção nacional. Então você receberá um período providencial especial para pagar 
a indenização para ser restaurado além do período de 40 anos de deserto. Este período de deserto é 
o período mais doloroso, cheio de incerteza e hostilidade do mundo. Todos os tipos de perigos nos 
cercam, incluindo tanto ataques físicos como espirituais.  
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Quando é elevado para a bênção nacional, cada um de vocês terá se tornado uma tribo. Sua tribo 
preparará um relatório sobre você, o qual determinará se você passou para o nível mundial de 
bênção. Então você poderá se inscrever no registro como um cidadão eterno do Reino Celestial. 
Vocês entendem?  

Até ser registrado como um cidadão no Reino do Céu pela eternidade, você deve se unir com toda a 
família dos Verdadeiros Pais. A família dos Verdadeiros Pais realizará uma reunião e discutirá se 
você é qualificado para se tornar um cidadão. Quem estará qualificado? Aqueles que são mais 
amorosos, abnegados e sacrificais. Após esse registro ser feito, o Verdadeiro Pai apontará seu 
sucessor. Esse sucessor deve ser reconhecido por toda a Igreja de Unificação, todos os casais 
abençoados e a família dos Verdadeiros Pais. Todos eles devem unanimemente aceitá-lo. Uma vez 
que esse sucessor é determinado, a lei ou constituição do Reino Celeste será estabelecida para 
orientar todas as atividades. A lei orientará todos os cidadãos celestes aqui na terra e no Reino do 
Céu no céu.  

Vocês são o problema e a solução  

Eu quero que vocês entendam a seriedade de ser um casal abençoado. Se não haviam compreendido 
isto antes, devem saber quão importante é para vocês manterem suas responsabilidades. Você está 
na posição mais crucial – você é o problema, e você também é a solução. Quando não estou aqui, 
vocês automaticamente procurarão orientação de meus filhos. Vocês chegaram a seu próprio 
consenso de que entre meus filhos estão aqueles que são mais parecidos com Abel. Embora você 
possa não ter contato direto com eles, você deveria conhecer seus nomes, o caráter deles, seus 
comportamentos, e assim por diante, para que possa saber como se harmonizar com eles. 

Aqueles que nasceram como filhos abençoados não devem sentir que são privilegiados. Eles 
enfrentam um caminho difícil e desafiador. É mais importante que eles estejam unidos com seus 
pais. Aqui na América, há uma tendência dos filhos abençoados de se misturarem com filhos do 
mundo secular – mas isto é muito desolador e também muito perigoso.  

Assim, cada pessoa é sua própria chave para o sucesso ou o fracasso. Sua mente e corpo devem se 
tornar uma unidade, centrada no amor verdadeiro, e você deve vir totalmente para o lado de Deus.  

Hoje é um sermão especial, no qual estou ensinando a vocês o padrão mais importante. A menos 
que você mantenha este padrão, você não será capaz de entrar no Reino do Céu. Ninguém 
empurrará você por esta estrada – você deve se aperfeiçoar voluntariamente. Você não deve esperar 
que alguém envie você para um time móvel; você deve ser voluntário, mesmo antes de ouvir essa 
palavra de mim. Esposos e esposas devem empurrar um ao outro para isso.  

Somos apenas como os israelitas se movendo através do deserto, ou tropas em marcha? Aqueles que 
têm bebês devem enviá-los para a creche para que possam retornar para a linha de frente onde são 
necessários. Se alguém apenas corre ao redor do campo de batalha, apertando seu bebê contra seu 
peito, ambos serão mortos no combate feroz. É bom amar seu esposo ou esposa, mas no tempo da 
guerra, Deus e a missão devem preceder tudo em sua mente.  

Antes de amarmos a Igreja de Unificação, devemos amar a nação de Unificação. Estamos 
edificando essa nação agora. Você é aquele que determinará o sucesso ou o fracasso deste 
empreendimento. Sempre que olho pra a Mãe, eu imagino, "eu estou amando-a com uma mente e 
um corpo unidos?" A Mãe tem a mesma atitude.  
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Estamos indo para Canaã e a jornada não é fácil. Para chegar lá, devemos atravessar o deserto. 
Estamos agora enfrentando as piores situações – você não sabe o que acontecerá. Eu sou a única 
pessoa que realmente sabe o que acontecerá. A Mãe se agarra a mim e me segue onde quer que eu 
vou. É claro, ela está ocupada cuidando dos filhos e tem tarefas diferentes das minhas. De modo 
ideal, todos os filhos, como também a Mãe, devem olhar comigo para a mesma direção, ansiosos 
por ver isso cumprido. Eu digo para meus próprios filhos não controlarem nossas ações. Portanto, a 
Mãe e eu devemos estar no ponto focal de suas atenções também.  

Noite e dia, dormindo ou acordado, minha mente está focada em uma única coisa. O mundo de 
Deus aqui na terra. Vocês serão os cidadãos desse mundo; portanto, são responsáveis para se 
tornarem merecedores disto. Se você falhar em se tornar um cidadão desse reino, quando for para o 
mundo espiritual, você terá que esperar mil anos ou talvez até mesmo um milhão de anos.  

Eu não posso sempre ficar aqui e falar para vocês em Belvedere, porque não posso permanecer em 
um único lugar para sempre. A menos que a América me dê as boas vindas, eu devo deixá-la por 
um país que reconheça que precisa de mim e me dê as boas vindas no nível nacional, 
desconsiderando quão grande ou pequeno este país possa ser. Muitas nações estão mais preparadas 
do que os Estados Unidos para receber os Verdadeiros Pais.  

Entretanto, eu ainda tenho esperança neste país. Esse é o motivo pelo qual estou empurrando a 
todos pelos próximos três anos, para investir cada quantidade de energia e coração para consumar a 
missão aqui. Queremos que a América receba a bênção – aceite Deus, dê as boas vinda para Ele e 
peça por Sua orientação. Esse é o propósito destes três anos.  

Entretanto, enquanto estou concentrando tão fortemente nos Estados Unidos, vocês devem 
compreender que o restante do mundo está sofrendo. Eu poderia deixar este país facilmente. Seria 
muito mais fácil trabalhar com um país que está ansioso para me saudar. Mas isso não é o que o 
restante do mundo necessita. O mundo necessita de um país tal como os Estados Unidos para se 
tornar uma nação centrada em Deus. Portanto, embora seja muito difícil, eu continuarei nesta 
estrada.  

Coréia e Estados Unidos estão ligados. Se qualquer coisa danificasse essa ligação, eu retornaria 
imediatamente para a Coréia.  

Estou pedindo que cada um de vocês hoje assuma o papel e a responsabilidade que eu tenho 
carregado. Quem quer que deseje isso e participa em sua missão com esse coração, terá Deus junto 
com ele. Essa é a regra do céu. Quando você está completamente unido com o Verdadeiro Pai em 
seu coração, Deus está com você.  

Casais abençoados devem ser indubitavelmente fortes, porque esposo e esposa devem se concentrar 
em como herdar meu espírito. Isso produzirá até mesmo os maiores milagres. Centrando em sua 
família abençoada, você deve se mover em direção ao fundamento nacional. Ofereça sua família 
para esse propósito.  

Vocês fariam isto e seguiriam minha direção? Que as bênçãos de Deus estejam com vocês. 
Obrigado.  
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Capítulo 38 
A Necessidade para o Dia da Vitória do Amor  
15 de janeiro de 1984 -- Tarrytown, Nova York  

 

O Movimento de Unificação não tem apenas uma conexão horizontal com o mundo, mas também 
tem uma conexão vertical. Então a expressão "queda do homem" denota uma queda do estado 
original; portanto, o trabalho de Deus tem sido o trabalho de tentar trazer as pessoas de volta ao seu 
anterior nível elevado de existência.  
 
Por causa de um relacionamento ilícito de amor, a queda ocorreu. Os Últimos Dias preditos pela 
Bíblia serão a culminação do amor egoísta e individualista. Quando a maioria das pessoas vivem 
somente para si mesmas, estes devem ser os Últimos Dias, porque esse é o estágio de compleição 
do ato da queda. Esse mundo despreza qualquer coisa além do amor individualista. Não há espaço 
para o amor do país, o amor da humanidade, e certamente nenhum espaço para o amor de Deus.  
 
Tal tendência começou entre adultos, mas está agora descendo para a realidade dos adolescentes. 
Isto é o que é chamado de "minha geração" na sociedade atual. Assim, sabemos que chegamos no 
fim deste mundo. Certamente não há nenhuma forma de refrear a imoralidade e a promiscuidade de 
muitos jovens de hoje. Os pais não podem controlá-los, os mestres são impotentes, e a sociedade 
não pode fazer nada também. Certamente a nação e o mundo não têm nenhum poder para controlá-
los.   
 
Porque Satanás conduziu o mundo para esse extremo? Deus, em Sua vontade pela restauração, tem 
promovido o amor altruísta iniciando do indivíduo, família, nação, e se movendo em direção ao 
nível mundial. Assim, Satanás se tornou desesperado. Ele sabe que está sendo derrotado, assim ele 
assume a direção oposta, a posição mais distante de Deus, tentando manter a humanidade no seu 
lado.  
 
O objetivo definitivo de Satanás é destruir qualquer forma ideal de amor. Deus está conduzindo a 
humanidade em direção da forma ideal de amor em sua totalidade. Aqueles que são mais suscetíveis 
para as tentações de Satanás são os americanos. A nação central para a cultura cristã, os Estados 
Unidos, se tornou moralmente degradada, particularmente em termos de amor. Há certa base bíblica 
para isso, porque Jesus disse que aqueles mais próximos a nós podem ser nossos piores inimigos. 
Assim, dentro da cultura cristã, a nação que supostamente é central para a realização da vontade de 
Deus, o pior inimigo pode estar rastejando dentro dela. Assim, Satanás tem motivos para criar os 
piores males possíveis nesta nação cristã.  
 
O Declínio da América 
 
O período de 40 anos após a Segunda Guerra Mundial foi um período de deserto, a partir do ponto 
de vista providencial de Deus. A América estava destinada a assumir responsabilidade em conduzir 
o mundo na direção da terra de Canaã. Mas nenhum idealismo predominou; ao invés, a maioria dos 
americanos simplesmente buscaram ter alegrias e esquecer a guerra, mergulhando na auto-
indulgência.  
 
A vitória do lado Aliado na Segunda Guerra Mundial não era um fim em si mesma; a partir do 
ponto de vista providencial, isto tinha o propósito de preparar a América e o mundo para a Segunda 
Vinda do Messias.  
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Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam destinados a se centrar em Deus e 
compreender que o mundo estava se movendo em direção ao "grande e terrível dia do Senhor." 
Deveria ter havido dentro deste país uma atitude predominante de que o maior objetivo era amar 
não somente a si mesmo ou a sua própria nação, mas de abraçar o mundo e servir a Deus. As 
pessoas deviam ter sido inspiradas para abrirem a vinda da grande era. A nação dos Estados Unidos 
estava destinada a propagar essa visão para todo o mundo. As pessoas teriam reconhecido isto como 
um sinal favorável dos Últimos Dias e poderiam ter iniciado uma preparação para esse tempo. Tal 
despertar após a Segunda Guerra Mundial teria evitado a trágica situação atual na América.  
 
O que teria acontecido? A nação dos Estados Unidos não compreendeu essa visão. Por 40 anos, este 
país esteve se dirigindo pelo caminho da auto-indulgência, diversão e destruição. Drogas se 
infiltraram por todo o país; jovens têm sido corrompidos e se voltam mais e mais para a 
delinqüência; sexo livre se tornou uma forma de vida. Mas isto não tem estado limitado aos Estados 
Unidos. Como o líder do mundo livre, a nação dos Estados Unidos tem infectado o mundo com suas 
mazelas. Enquanto os americanos tentam tornar todas as coisas mais leves, querendo apenas ter 
diversão na vida, suas atitudes tem se espalhado ao redor do mundo.  
 
A menos que algo pare esta tendência, esta nação e o mundo inteiro estão destinados ao colapso. 
Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo julgamento de Deus por sua imoralidade e busca da 
luxúria. Roma estava na mesma situação. Ela não entrou em colapso por causa de invasão externa, 
mas por causa do peso de sua própria corrupção.  
 
A substância mais importante não é a vida em si mesma; é o amor. Uma sociedade permeada pelo 
amor forte, altruísta e puro prosperará, não importando os obstáculos. Mas quando as pessoas não 
praticam o amor pela humanidade, pelo país, e por seus amigos, essa sociedade certamente cairá. 
Infelizmente, a nação dos Estados Unidos está seguindo o padrão histórico de declínio. Luzes 
vermelhas de perigo estão piscando por toda a América de hoje. Essa é a realidade.  
 
Nova Tradição de Deus 
 
O que Deus está fazendo sobre isto? Deus deve estar trabalhando para a restauração, tentando criar 
um ponto de retorno para puxar esta nação de sua situação atual, e movê-la na direção de Seu ideal. 
O bloco fundamental é o relacionamento do homem com Satanás; a menos que possamos resolver 
isto, nenhum outro problema da sociedade pode ser permanentemente resolvido. O relacionamento 
básico entre as pessoas e Satanás repousa no relacionamento de amor ilícito – amor autocentrado. 
Esse amor imoral sempre destrói as pessoas e as separa de qualquer ideal.  
 
O amor de Deus é exatamente o oposto; ele é puro, cria unidade, ele enaltece as pessoas e as 
permite transcender o egoísmo. Amor é o elemento chave sobre o qual Satanás e Deus têm estado 
lutando. Até agora, Deus parecia estar perdendo a batalha. Satanás se tornou muito arrogante, 
escarnecendo Deus: "Nem mesmo o Senhor tem qualquer poder para parar o meu amor. Ele tomará 
o mundo inteiro, assim, porque o Senhor não se rende?"  
 
Quando as pessoas vivem com amor satânico e autocentrado aqui na terra, elas possivelmente 
podem ir para o mundo espiritual com a capacidade de amar a Deus? Indivíduos autocentrados 
criaram um mundo espiritual cheio de divisão e desintegração. O mundo espiritual original é de 
amor genuíno e altruísta; assim os elementos de amor egoísta encontrados na terra são estranhos 
para o mundo espiritual. Esta terra produziu um produto incontrolável e o está enviando para o 
mundo espiritual. Agora o mundo espiritual está uma bagunça, dividido em uma multidão de 
comportamentos, cada qual tentando repelir qualquer coisa que seja diferente dele.  
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O mesmo fenômeno ocorre no mundo físico. Ele está cheio de divisões. As pessoas têm seus 
próprios comportamentos, se esforçando para preservar suas próprias formas de vida indulgentes. 
Satanás está muito orgulhoso e escarnecendo Deus, "O Senhor pode lidar com este mundo? Eu 
dividi profundamente todas as pessoas. O Senhor tem guiado todas as maiores religiões para trazer 
o mundo para Seu ideal, mas olhe para elas. Elas estão infiltradas pelo meu definitivo poder 
satânico, o comunismo. Suas igrejas cristãs se tornaram casas para bingo e dança; elas são como 
super clubes agora. O Senhor pode se sentir em casa, Deus, nessas igrejas?"  
 
Satanás também está desafiando Deus: "Onde o Senhor pode encontrar algum campeão, alguém a 
quem o Senhor possa reivindicar e que possa assumir o peso do mundo? Deus, o Senhor prometeu 
ao mundo que enviaria Seu Messias. Onde ele está? O Messias está destinado a trazer unidade para 
o mundo inteiro, incluindo todas as raças, e todas as culturas. Mas nem mesmo o Senhor, Deus, tem 
sido capaz de promover essa unidade. Como qualquer ser humano poderia fazer tal coisa, mesmo 
sendo ele o Messias?"  
 
Há somente uma resposta para este problema. Um novo movimento religioso deve emergir, o qual 
se centra no amor e em nada mais; ele deve fazer uma revolução redirecionando totalmente o amor 
do homem, para se tornar altruísta e centrado em Deus. Somente trazendo um amor forte e 
unificador, iniciando pelo indivíduo, a família, a sociedade e expandindo para o nível mundial, 
Deus pode fazer alguma coisa sobre este mundo atual. Satanás sabe que Deus necessita fazer isto e 
que Ele enviaria Seu Messias para realizar isto. O próprio Satanás entende corretamente qual é a 
tarefa do Messias.  
 
Porque vocês estão aqui? Qual é a sua missão? Vocês são o grande grupo de pessoas que 
estabelecerão a nova tradição de amor, centrado em Deus, ao invés de centrado em si mesmos. 
Vocês trarão pureza e amor para o mundo. Você sacrificará qualquer coisa a fim de edificar essa 
nova tradição e amor, como uma forma de vida.  
 
Saco de Areia de Amor 
 
Quando uma pessoa treina para se tornar um boxeador, ela deve passar muitas horas dando socos 
em um grande saco de areia. Nossa forma de vida é semelhante. É como se tivéssemos recebido de 
Deus um grande saco de areia o qual diz, "Vá em frente e bata em mim. Todos estão me batendo, 
mas até agora ninguém foi capaz de me bater fazendo-me ir até o teto." O saco de areia está 
buscando por um campeão que o socará girando-o em um círculo de 360 graus, até o teto. O saco de 
areia estará mais inspirado se vier alguém que pode bater nele forte o suficiente para quebrar sua 
corrente e lançá-lo longe. Ele dirá, "eu me rendo ao meu mestre!"  
 
Esse saco de areia do céu tem esperado pelo verdadeiro boxeador celeste, a quem chamamos de 
Messias. Deus esteve esperando que ao menos uma pessoa pudesse obter a vitória sobre esse saco 
de areia, batendo e arrebentando sua corrente. Por causa do domínio de Satanás, ninguém sequer 
tentou bater neste saco de areia antes. Ninguém sequer havia descoberto o saco de areia do amor de 
Deus; o único saco de areia de amor que havia sido visto, era o de Satanás.  
 
Como você pode bater nesse saco de areia do amor de Deus? Você pode bater nele somente no 
ginásio de amor. Somente então o saco de areia sentirá alguma coisa. Aqueles que amam suas 
famílias, nação, mundo e humanidade, podem vir para o ginásio de amor e bater nesse saco de areia. 
Você poderia assumir que o saco de areia de amor de Deus virá procurar por você, assim você 
ficará esperando que ele o encontre? Algum anjo o trará para você? O Princípio ensina que tal coisa 
nunca virá sozinha para você. Você deve ir atrás dele, buscando por esse saco de areia de amor.  
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Há muitas cordas atrás de você que Satanás pode puxar. Cordas velhas, cordas novas, cordas de seu 
passado – todos os tipos de lixo que Satanás pode tirar partido. Alguém aqui pensa que 
absolutamente não tem nenhuma corda satânica amarrando-o? Então, como alguém pode falar com 
verdadeiro orgulho sobre si mesmo? Talvez você tenha uma graduação de Ph.D, mas isso não 
conferirá qualquer grande valor a você neste sentido. Você deve fazer enorme esforço para cortar 
estas cordas de Satanás e cruzar a fronteira para uma nova área.  
 
Os verdadeiros membros da Unificação são aqueles que declararam guerra contra o amor satânico, 
do indivíduo até a família, a tribo, a raça, a nação e o mundo. Este é o maior temor de Satanás. 
Seremos aqueles que conquistam o amor satânico e obtêm o amor celeste. Isso é o que é a Igreja de 
Unificação.  
 
Talvez se eu bater nesta pessoa aqui, ela pensaria, "porque o Pai me bateu?" Sem nem mesmo 
conhecer a razão, ela poderia ficar zangada. Assim é como é a sociedade. Você deve buscar pela 
razão ou motivação por trás das coisas; após conhecer a razão, se tiver alguma justificativa, então 
você pode ficar zangado sobre isto. Satanás está sempre tentando inspirar você para rejeitar o amor 
verdadeiro de Deus com negligência e desprezo.  
 
Toda a humanidade necessita ser completamente sacudida. Os indivíduos devem negar totalmente o 
amor que vem de Satanás em todos os diferentes níveis da vida – família, sociedade, nação, etc. 
Deus permitiu que essa perseguição viesse para você. Ele permite isto como um tratamento de 
choque.  
 
Em face à perseguição, muitas pessoas recuaram. Agora eles estão pendurados em um precipício e 
gritando. Alguns dizem, "Mamãe e Papai, por favor, venham e fiquem comigo. Salvem-me disto!" 
Outros estão dizendo, "Deus e meu Messias, estou tentando permanecer no seu lado, assim, por 
favor, me ajudem e me puxem para o seu domínio!" Qual clamor vocês têm feito? Que tipo de 
clamor vocês estão fazendo através das ações de suas próprias vidas?  
 
Há somente um homem louco que está tentando sacudir o mundo inteiro e limpá-lo do amor 
satânico. Esse homem único é o Reverendo Sun Myung Moon. Todos os poderes de Satanás, desde 
o nível familiar, de sociedade, de tribo, e mundial, estão mobilizados para me empurrar do 
precipício e acabar comigo. Entretanto, eu tenho um grande segredo. Enquanto todos estão tentando 
me empurrar além da beirada, eu estou segurando no saco de areia do amor de Deus. Portanto, 
quando as pessoas me empurram, elas também estão empurrando esse saco de areia.  
 
O que está acontecendo? Este não é um saco de areia comum; ele é um incrível imã com tremendo 
poder de atração. Assim qualquer jovem decente e consciencioso que o toca e sente sua bondade, é 
automaticamente preso, exaltando essa estimada vida. Jovens são como pequenos pedaços de metal 
flutuando livremente. Eles estão sujeitos ao magnetismo de suas famílias, sua sociedade e todas as 
suas formas de atração. Mas o saco de areia de Deus tem um enorme poder de puxar os jovens e 
eles estão seguindo. O poder que vem desse saco de areia pode atrair as pessoas de qualquer lugar. 
Eu sempre estive lutando com esse saco de areia em cada nível e obtendo vitória passo a passo. Eu 
cheguei agora ao nível final.  
 
O Pólo Norte e o Pólo Sul são dois extremos, contudo eles são como dois amantes, constantemente 
atraindo um ao outro. O campo magnético que conecta os dois pólos é como um campo de amor. O 
magnetismo cria uma onda elétrica fluindo de um pólo para o outro, envolvendo e afetando tudo 
que venha estar dentro desse campo. Tal como o magnetismo, o amor pode penetrar em qualquer 
lugar. Digamos que o amor de Deus é como o Pólo Norte e o amor do homem é como o Pólo Sul, 
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conectados pelo campo magnético do amor. Uma vez que eles alcancem unidade vertical, a unidade 
horizontal surgirá automaticamente, tal como há linhas tanto de latitude como de longitude no globo.  
Amor satânico é como o inverno enquanto o amor de Deus é como a primavera. Quando chega a 
primavera, as pessoas podem se sentir confortáveis e tirar suas roupas pesadas. Elas sentem como se 
estivessem abrindo seus corpos inteiros para a primavera. Mas no inverno, devemos nos proteger e 
nos cobrir completamente, vestindo pesados casacos. No mesmo tipo de situação espiritual, o amor 
de Deus não pode ser recebido.  
 
A situação do mundo de hoje é como o mais severo inverno. A Igreja de Unificação está tentando 
trazer a estação da primavera ao universo – aquecendo e descongelando o solo. A batalha entre seus 
pais e sua aliança com a igreja é algo assim. Sua sociedade está dizendo para vocês, "Fique em 
casa!" mas você protesta, "Não, está como o inverno aqui – muito frio! Eu quero ir onde posso tirar 
minha jaqueta e meu casaco, eu quero ir para a Igreja de Unificação." Entretanto, quando eles 
ouvem você dizendo essas coisas, eles somente podem rotulá-lo de "cérebro lavado." A partir do 
ponto de vista de Deus, somos pessoas corretas, saudáveis e felizes, mas a partir do ponto de vista 
de Satanás, parecemos loucos.  
 
Embora estejam agora posicionados no lado de Deus, vocês ainda não são homens e mulheres 
divinos. Talvez vocês estejam com apenas um pé na beirada, e contudo vocês querem dizer, "eu 
estou no lado de Deus!" Onde vocês estão posicionados? Vocês estão com seus dois pés 
seguramente plantados no lado de Deus? Se você ainda sente nostalgia por aquilo que amava antes 
de ouvir o Princípio, então automaticamente você ainda tem um pé no lado de Satanás.  
 
Há muitos tipos diferentes de membros. Algumas pessoas estão sempre reclamando, "porque a 
igreja continua me empurrando para sair e fazer as coisas?" Outras pensam, "eu não posso ficar com 
essa pessoa. É impossível pensar sobre ele como meu diretor!" Nesse ponto você realmente está 
aprisionado na linha entre Deus e Satanás.  
 
Hoje você poderia admitir que está somente 70 por cento no lado de Deus. Ou no domingo você 
poderia afirmar, "hoje eu estou 90 por cento, porque fui para Belvedere." Alguns de vocês poderiam 
sentir como se tivessem completamente voltado suas costas para a linha fronteiriça e estão 
marchando diretamente na direção do ponto central do ideal de Unificação. Você reivindicará que 
está 100 por cento no lado de Deus?  
 
Aqueles de vocês que fazem um diário, devem registrar suas posições a cada dia. Ser 
completamente honesto consigo mesmo e registrar como você está.  
 
Cada pessoa sabe onde está posicionada no relacionamento com o lado de Deus e com o lado de 
Satanás. Essa habilidade de conhecer é o mais importante aspecto dos seres humanos. Embora você 
esteja imerso no mundo decaído, cada pessoa tem esse elemento da influência de Deus dentro dela. 
Por causa desse elemento, cada pessoa pode viajar de volta para Deus, guiada por sua própria 
bússola interna.   
 
Onde você quer estar, no lado de Deus ou de Satanás? Quão rápido você quer viajar para o lado de 
Deus? Você deve obter vitória sobre o mundo satânico. Somente após ter marcado alguns pontos 
sobre o mundo satânico, você pode se mover completamente para o lado de Deus, não importando o 
quanto você possa desejar estar com Deus. Vocês ainda não obtiveram esses pontos?  
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O Campeonato “Super Bowl” Espiritual 
 

Os “Washington Redskins” estão novamente jogando no “Super Bowl” este ano. Como vocês 
acham que eles chegaram onde estão – apenas declarando que queriam estar lá? Suponham que eles 
tivessem se recusado a enfrentar a menor disputa, mas estivessem reivindicando o direito de jogar 
no Super Bowl. Qualquer um aceitaria tal coisa? Não, as pessoas diriam, "vocês devem obter a 
vitória, passo a passo, a fim de se qualificar para o Super Bowl!" Isso significa que eles devem 
vencer um jogo após o outro, derrotando um time após o outro. Esse é um caminho fácil? Não, é o 
mais difícil, até mesmo o mais miserável.  
 
Muitas pessoas dizem, "nós vivemos apenas uma vez, assim, porque não deveríamos desfrutar a 
vida, comendo e dormindo como desejamos? Porque não deveríamos apenas trapacear quando é 
oportuno e tornar a vida mais fácil?" A Igreja de Unificação está errada ao viver uma vida sacrifical? 
Eu declarei guerra contra Satanás em cada nível, se movendo passo a passo. Agora estou declarando, 
"Deus e Satanás em amplitude mundial, devem vir de encontro a mim no Super Bowl espiritual!"  
 
Eu tenho enfrentado os campeões do poder satânico em cada nível, desde o individual até o 
nacional, e agora estamos no nível mundial. Eu estou no nível onde o mundo democrático, como 
também o mundo comunista, estão me confrontando, juntamente com o mundo do Cristianismo e da 
religião. Mas estou absolutamente seguro de que ninguém pode sequer tomar meu saco de areia de 
amor de Deus. Qualquer um que queira me desafiar por esse saco de areia, por favor, venha me 
enfrentar.  
 
Eu baterei nesse saco de areia e ele girará em 360 graus. Não há nenhuma resistência ao movimento 
do amor verdadeiro, tal como todas as coisas se movem livremente no vácuo. Portanto, uma vez que 
o movimento do amor de Deus tenha iniciado, esse movimento continuará. Esse saco de areia baterá 
em Moscou e continuará a circular.  
 
Eu tenho noivado e casado pessoas de todas as cinco diferentes cores de pele. Vocês não 
compreendem quão grandes vocês são. O matrimônio é o mais supremo e importante evento na vida 
de uma pessoa. Em nenhum outro lugar nesta sociedade, homens e mulheres deixarão alguém 
cuidar de seus casamentos. Eles não darão esse direito para seus pais, seu país, ou qualquer outra 
pessoa. Todos eles sentem, "eu devo ser o único a decidir." Contudo vocês estão dando esse direito 
para mim. Porque é assim? Vocês confiam que podem se conectar ao amor de Deus dessa forma. 
Vocês têm essa fé inflexível porque são espertos o suficiente para entender a importância do amor 
de Deus.  
 
Os meios e a velocidade de viajar no mundo espiritual são muito diferentes daqui na terra. Cada 
indivíduo entra no mundo espiritual com um nível diferente de realização do amor, um registro 
diferente de amor. Assim, cada um tem uma qualidade diferente de poder em seus movimentos. 
Vocês querem ser capazes de viajar comigo no mundo espiritual? Como vocês serão capazes de 
fazer isso? Vocês devem herdar a mesma vibração de amor como a minha; sua vibração de amor 
deve ter a mesma altura e profundidade a fim de viajar comigo.  
 
Embora as distâncias entre as estrelas e os planetas no universo sejam vastas, você ainda pode 
atravessá-las em um segundo, se está se movendo na velocidade de Deus. É o poder do amor de 
Deus que O habilita a se mover tão rapidamente. Além deste mundo e além de todos os limites 
humanos, as pessoas procuram pelo mundo do amor. Esse é o maior presente que Deus inventou 
para as pessoas; não há nada melhor.  
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Quando eu viajo, sou constantemente confrontado por oposição dos poderes terrenos. Na Coréia do 
Norte, eu fui confrontado pelo regime comunista. O governo da Coréia do Sul me confrontou 
também. O mesmo tem sido verdade aqui na América. Internacionalmente, o líder da União 
Soviética está me confrontando em uma batalha final. O mundo comunista me conhece melhor do 
que o mundo livre. Eles me conhecem como sua maior ameaça, uma ameaça que eles nunca 
esperavam.  
 
Mudanças devem vir para o mundo livre. As notícias da mídia como também o mundo religioso 
estão observando que minha luta é aquela que envolve a eles também. Eles estão anunciando que 
querem nos auxiliar porque reconhecem uma ameaça para suas próprias liberdades.  
 
Quem são os Moonies? Vocês são pessoas espertas porque são sensíveis ao amor original; vocês 
reconhecem o amor verdadeiro quando o vêem. Vocês obtiveram um entendimento da situação 
mundial que os capacita a perceber o sentido das coisas caóticas a cada dia.  
 
Renomados estudiosos e teólogos estão lamentando a perda de visão dos Estados Unidos. Embora a 
América está materialmente muito bem, espiritualmente é a pobreza estrita. As pessoas aqui estão 
buscando qualquer tipo de nutriente espiritual que possam encontrar. Esta nação é como um deserto 
ermo, sem nem mesmo uma folha de grama. Mas há um oásis em meio a esse deserto, onde as 
pessoas estão encontrando sombra, água e grama verde. Esse oásis é o movimento de Unificação.  
 
Alguns poderiam dizer, "essa é apenas a opinião do Reverendo Moon. Sendo que ele é o líder do 
movimento de Unificação, ele deve dizer coisas boas sobre o movimento." Mas agora, vocês podem 
me dizer: vocês concordam com minha opinião? Quando pessoas espiritualmente famintas vêm, 
você não tem água e alimento para dar a elas? Ou você também é uma pessoa espiritualmente 
faminta, sem nada para compartilhar?  
 
Uma fonte de água necessita ter grande força para brotar do solo. Às vezes ela deve abrir seu 
caminho através de uma grande rocha.Vocês têm esse tipo de poder? Uma fonte de água nunca é 
bloqueada ou parada. Ela sempre pode encontrar um caminho para brotar do solo. Esse tipo de água 
verdadeiramente pode dar vida para as pessoas.  
 
Porque vocês gostam de vir para Belvedere? E se eu não estivesse aqui para falar a vocês? Contanto 
que você tenha sua própria fonte, não deveria importar. Individualmente, você deve se tornar uma 
pessoa que tem uma abundante fonte de água – suficiente para se nutrir e suficiente para jorrar 
sobre os outros. Não importa onde eu vou, as pessoas estão me seguindo, como se elas quisessem 
conectar uma mangueira na fonte de água dentro de mim.  

A Guerra mais Séria  
 
Devemos ser vitoriosos sobre os desafios do mundo a fim de cruzar a linha fronteiriça para o lado 
de Deus. Como a Segunda Guerra Mundial pode se comparar com a restauração do mundo? Em 
tamanho e seriedade, trazer o mundo de volta para Deus é uma guerra mais ampla. Milhões de 
pessoas morreram no lado dos Aliados a fim de vencerem a Segunda Guerra Mundial. Hoje estamos 
engajados na maior e mais séria guerra de toda a história – contra toda a realidade satânica. Nesta 
guerra final, nosso Chefe em comando é o próprio Deus.  
 
Deus preparou um exército para lutar esta guerra, denominado as forças do Cristianismo. Quando o 
Messias apareceu, ele devia mobilizar estas forças e vencer a guerra em nome de Deus. Entretanto, 
naquele tempo o Cristianismo organizado se opôs à vontade de Deus. Mesmo neste tempo, muitas 
pessoas estão se opondo à Igreja de Unificação. Assim, eu edifiquei meu próprio fundamento, sem a 
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ajuda dos líderes cristãos. Iniciando a partir dos níveis individual e familiar, eu tive que entrar em 
guerra contra Satanás e obter a vitória.  
 
Ao mesmo tempo, Deus esteve manipulando a situação do mundo. Os Estados Unidos perderam a 
confiança e carecem de uma solução para seus problemas. Da mesma forma, o mundo comunista 
está certamente em um impasse. Não há nenhum grupo dentro dos Estados Unidos que tenha a 
confiança para dizer, "vamos salvar o país," nem qualquer grupo dentro do bloco comunista. 
Embora haja uma proliferação de organizações religiosas, nenhuma tem a confiança de assumir o 
verdadeiro papel de liderança no mundo.  
 
Entretanto, há um grupo de pessoas que estão dizendo, "podemos conduzir esta nação e o mundo 
em direção da salvação." Ironicamente, eles são os acusados e perseguidos como Moonies. Eu tenho 
duas capacidades especiais. A primeira é que vim ao mundo representando Deus e amando o mundo. 
A segunda é que eu posso até mesmo amar Satanás e liberá-lo. Dentro da realidade satânica, nem 
mesmo existe uma expressão que diga "amar a todos". Apenas dentro da realidade do amor de Deus 
essa realização é possível.  
 
Minha própria terra nativa da Coréia tem se oposto a mim. O Japão também me declarou como um 
inimigo. Portanto, eu poderia considerá-los meus inimigos também. Entretanto, eu devo retribuir 
com uma atitude de amor em direção a eles. Nosso movimento investiu uma tremenda quantidade 
de dinheiro na produção do filme Inchon. Fizemos isso para o benefício deste país. Portanto, os 
Estados Unidos está em débito com o mundo, porque nosso movimento utilizou dinheiro obtido de 
outros países para educar a juventude rumo a um maior patriotismo e amor para Deus.  
 
Criamos o “The Washington Times” para o propósito de servir a capital desta nação. Certamente 
não temos muito dinheiro para jogar fora com apostas. Embora este seja um momento difícil 
financeiramente, utilizaremos mais dinheiro para o propósito de realizar projetos dedicados a esta 
nação. Devemos nos comprometer sempre que necessário. Porque a maioria das pessoas está 
sempre lutando para obter algo para elas mesmas, elas me olham e me acusam de tentar explorar os 
outros, ou de tomar dinheiro desta nação. Pelo contrário, eu tenho trazido milhões de dólares para o 
benefício deste país. Embora supostamente este seja o país mais rico da terra, nosso movimento nos 
Estados Unidos tem sido apoiado por milhões de dólares de outros países. A idéia de que eu tentaria 
sonegar deste país US$50.000 em impostos é absurda para aqueles que entendem a verdade.  
 
Quando os jovens aprendem a verdade, eles explodirão em justiça. Vocês são esse tipo de jovens. 
Portanto, vocês devem sair para o mundo e salvar os outros, trazendo-os de volta à vida. Vocês não 
podem deixá-los permanecer na miséria.  
 
Muitas pessoas acreditam que a eleição de um presidente ruim traria um fim para este país. Meu 
objetivo é assegurar o mundo de Deus; portanto, ninguém se preocupa mais sobre este país do que 
eu. Vocês Moonies, podem apenas se sentar e esperar que coisas boas aconteçam? Não. Vocês 
devem por mãos à obra.  Vocês não devem ser esqueletos fracos, mas pessoas de carne e osso que 
saem e lutam a luta de Deus. Não falem apenas, mas demonstrem a Deus o que vocês podem fazer.  
 
O Campeão pela Humanidade 
 
Ninguém é capaz de deixar a realidade de Satanás por seu próprio poder. Portanto, a humanidade 
necessita de um campeão para abrir o caminho para cruzar a fronteira. Enquanto esse campeão 
atravessa, o restante das pessoas podem apoiá-lo e segui-lo. E sobre vocês, casais abençoados; em 
qual realidade vocês estão – na realidade decaída ou na realidade de Deus? Vocês não estão 
completamente fora da realidade decaída, porque ainda não têm sua própria nação soberana. Temos 



 485

uma igreja e uma tradição de igreja, mas não temos uma tradição nacional. Este é o motivo pelo 
qual eu declarei a "Criação e Construção da Terra Natal" como nosso lema para este ano.  
 
O único propósito do fundamento em nível mundial do Judaísmo e do Cristianismo era aceitar o 
Messias. A vitória da Segunda Guerra Mundial era para preparar o fundamento para o trabalho do 
Messias na terra. Após esse tempo, a nação dos Estados Unidos estava na posição de conduzir o 
mundo. A Coréia estava completamente unida com a América. Sob tais circunstâncias, se o 
Cristianismo tivesse aceitado o Messias, grande vitória teria vindo. O governo soberano da Coréia 
nesse tempo era cristão. Vocês não acham que a criação e construção da terra natal então poderia ter 
ocorrido? Estávamos muito perto de tão espetacular vitória, mas os líderes de várias universidades 
cristãs coreanas rejeitaram a vontade de Deus.  
 
Naquele tempo, Deus queria ver o mundo cristão totalmente enxertado no Messias. Mas o mundo 
messiânico foi rejeitado e lançado fora do mundo cristão e teve que começar novamente em uma 
posição muito distante, reconstruindo o fundamento necessário. Naquele tempo, eu fui 
voluntariamente para a Coréia do Norte e acabei na prisão. Não há nada inferior ou mais miserável. 
Todos pensaram que eu morreria porque era certamente impossível sobreviver em tais condições. 
Assim, isto era uma crucifixão para mim, através da qual eu desejava seguir sem morrer. Ao invés 
de perder meus discípulos durante esse tempo, eu os obtive. A vida pública de Jesus durou dois 
anos e oito meses. Eu passei o mesmo período de tempo na prisão, ganhando, ao invés de perdendo 
discípulos.  
 
Sobre a vitória de minha experiência na prisão, eu posso reivindicar o fundamento para a terra natal. 
Após ser libertado pelas forças dos Estados Unidos, eu carreguei o Sr. Chun Hwa Pak por 600 
milhas da Coréia do Norte para a Coréia do Sul. A maioria das pessoas não são nem capazes de 
seguir além de suas próprias necessidades, mas eu demonstrei o exemplo de servir aos outros 
carregando o Sr. Pak por essa distância.  
 
Desde os primeiros tempos, as pessoas me acusaram e tentaram me matar. Ao mesmo tempo, eu 
estive ajudando muitas pessoas. Eu estava sempre com fome, porque estava sempre dando minha 
comida e meu dinheiro para os outros – para suas despesas escolares, para contas de hospital, e 
assim por diante. Assim é como eu comecei, desde o nível tribal e o nível nacional.  
 
Porque falhou em aceitar o Messias, o mundo cristão foi superado e até mesmo encampado pelas 
forças satânicas; este é o motivo dele declinar. Agora a Igreja de Unificação está reconstruindo o 
fundamento cristão, se movendo para o nível mundial. Satanás nunca desistirá de seu domínio 
facilmente. Eu sabia que cada nível de vitória sobre Satanás teria que ser pago com incrível 
sacrifício. A Igreja de Unificação assumiu a posição Abel dentro do Cristianismo. O irmão mais 
jovem é sempre uma fonte de desconforto para o irmão mais velho. Embora começamos no menor 
nível, ninguém pode negar que a Igreja de Unificação está agora operando no nível mundial.  
 
A Ofensiva Ideológica 
 
Agora o Unificacionismo ou o Deusísmo está obtendo uma posição ideológica mais proeminente do 
que qualquer outro ensinamento. Está assumindo a ofensiva ideológica, não apenas contra o 
comunismo, mas também contra todas as outras formas de pensamento dentro do mundo 
democrático. No ano passado eu sabia que este fundamento internacional que se estendeu para 130 
países, devia ser ligado com a Coréia. Sendo que é onde o movimento começou, a Coréia deve estar 
conectada com o mundo. O povo coreano está na posição de Caim para comigo. O Cristianismo 
coreano se opôs a mim e o governo coreano fez o mesmo, mas uma vez que a nação coreana me dê 
as boas vindas, aqueles que anteriormente me rejeitaram, se juntarão com ela.  
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A batalha judicial será este ano, assim este é um ano crucial. O relacionamento entre Coréia, Japão, 
Estados Unidos e Alemanha, será clarificado durante este ano. Uma vez que os Estados Unidos 
tenha justificado meu nome, haverá uma avalanche irresistível de positividade em nível 
internacional. Os jovens serão aqueles mais cientes da bondade do Reverendo Moon e do 
movimento de Unificação. Primeiro, eles verão que somos verdadeiramente patriotas; segundo, que 
somos inflexivelmente opostos ao comunismo; e terceiro, que temos confiança que o mundo ideal 
ocorrerá: somos otimistas sobre o futuro.  
 
A Cruzada Internacional por Um Só Mundo (IOWC) está indo para todos os lugares para 
disseminar este otimismo e patriotismo. Esse é seu propósito ao encontrar prefeitos e governadores. 
Ao invés de sermos influenciados por eles, nós influenciaremos esses líderes de uma maneira 
positiva. Acadêmicos serão afetados também. Os americanos vão saber como o Reverendo Moon 
edificou seu movimento para que pudesse ter possivelmente sobrevivido a estes últimos 10 anos de 
constantes ataques da mídia e demais organizações. Mas eles verão que não apenas sobrevivi, mas 
pareço mais forte do que nunca. Todos os golpes que temos recebido somente serviram para nos 
fazer mais resolutos.  
 
Eu sabia que o pensamento do povo americano certamente viria de encontro ao nosso movimento, 
pedindo por orientação e buscando ser parte de nós. Onde quer que elas procurem por todo este país, 
as pessoas não podem encontrar verdadeira orientação em qualquer outro lugar. Elas estão me 
dizendo que nosso movimento é a única esperança para a América. As pessoas estão atentas para 
ver se eu cederei meu apoio aos projetos que elas esboçaram para auxiliar esta nação e o mundo.  
 
Alguns de vocês podem estar pensando, "o Pai é realmente um grande intérprete," e realmente não 
me levam a sério. Mas eu quero que entendam que vocês têm a oportunidade de me ouvir falar todo 
domingo, não porque são merecedores, mas porque é minha tarefa providencial vir aqui. 
Independente de que vocês entendam e apreciem meu valor ou não, eu venho aqui toda semana para 
o benefício da posteridade, da história e da humanidade. Vocês entendem?  
 
O Ponto de Retorno 
 
Chegamos até este ponto e agora podemos cruzar adiante. A nação da Coréia está na posição mais 
crucial na luta mundial contra o comunismo. Pan Munjom é a pequena vila onde as forças 
representantes da Coréia do Norte e da Coréia do Sul, incluindo as forças dos Estados Unidos, se 
encontram todo dia para trocar abusos verbais. Escrito em caracteres chineses, Pan Munjom 
significa o lugar onde os inimigos se encontram e tentar agredir um ao outro. Ao mudar um caracter, 
Bun Munjom, significa um lugar onde as pessoas se encontram e se reconciliam, respeitando umas 
as outras. Não há outro lugar no mundo como Pan Munjom, onde os comunistas e o mundo livre 
conversam uns com os outros todos os dias.  
 
O nome de Kim Il Sung significa o seguinte: Kim significa ouro, Il significa sol, e Sung significa 
sucesso. O povo da Coréia do Norte o chama de Pai. Quando o nome Sun Myung Moon é escrito 
em caracteres chineses, Moon representa verdade, ou a palavra; Sun significa beleza ou claridade; 
Myung significa luz. Meu nome é profético.  
 
Nenhuma outra nação está dividida em norte e sul, tendo cada lado uma figura chave chamada de 
Pai. Vocês acham que a humanidade pode ter dois pais? Não. Somente um pai é o verdadeiro; o 
outro deve ser um falso pai. Eu estou com medo de Kim Il Sung? Pelo contrário, ele está com medo 
de mim, porque sabe que no âmago, suas regras estão baseadas em mentiras, e sabe que a verdade 
será exposta para ele. Esta é a verdadeira razão pela qual o comunismo odeia e teme a mim. Eu 
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tenho exposto as mentiras e decepções que eles têm espalhado sob a predominância das trevas. Mas 
uma vez que a luz apareça e os exponha, eles não terão mais nenhum poder sobre os homens.  
 
A Soberania do Céu 
 
Até agora, a América me entendeu mal e me maltratou, mas uma vez que isso mude, eles 
verdadeiramente me respeitarão e me amarão. Esse ponto de retorno trará o estágio final. O tempo 
virá quando o povo americano sentirá: "eu não posso confiar nos políticos ou nas outras pessoas no 
poder; mas eu sei que posso confiar nesse homem, o Reverendo Moon." A soberania de qualquer 
presidente pode durar no máximo oito anos, mas quando as pessoas se alinham comigo, elas podem 
desfrutar a soberania do céu pela eternidade.  
 
As pessoas estão começando a mudar suas perspectivas, buscando por valores mais elevados do que 
antes. Vocês não acham que meu ensinamento pode inspirar as pessoas a se tornarem melhores 
legisladores e líderes para este país? Definitivamente, não há nenhuma razão para que alguém com 
o entendimento do Princípio não possa se tornar presidente. Pela mesma razão, eu tenho trabalhado 
com a comunidade acadêmica por muitos anos, buscando inspirar os acadêmicos neste país em 
direção à retidão.  
 
Após me ouvir, você se sente inspirado a correr para fazer seu trabalho. O sábio americano sentado 
aqui hoje poderia pensar, "eu quero descobrir o que o Pai fará no futuro. Sendo que ele estará em 
breve em Moscou, eu quero ir lá agora para preparar e estabelecer um fundamento para ele." 
Entretanto, seja cuidadoso. Não me chame de "Pai" em Moscou; é melhor você apenas dizer "Sr. 
Moon!"  
 
Sendo que o mundo livre e o Cristianismo estabelecido se opuseram a mim, indenização deve ser 
paga. Quem deve ser responsável pelo débito acarretado pela rejeição ao Messias? A América ou o 
Cristianismo? A Igreja de Unificação deve assumir a responsabilidade, porque vocês estão na 
posição Abel. Abel deve pagar a indenização.  
 
Esta é a razão pela qual aqueles na segunda posição dentro da Igreja de Unificação estão sempre na 
posição sacrifical. O Sr. Hyo Won Eu, o antigo presidente da Igreja de Unificação coreana, era o 
segundo dos três primeiros casais nos 36 Casais Abençoados. Ele morreu em um hospital, não em 
sua própria casa, cerca de 13 anos atrás. Naquele tempo, nossa igreja estava encarando tremenda 
oposição das outras igrejas cristãs coreanas, como também do governo.  
 
Como vocês sabem, nosso segundo filho, Heung Jin, faleceu recentemente em um acidente de carro. 
Na família dos Verdadeiros Pais houve outra filha chamada Hye Jin, que faleceu em 1964. Ela era a 
segunda filha. Heung Jin nasceu logo após Hye Jin.  
 
Eu quero que vocês entendam que esta é a forma providencial do Princípio. Isto tem sido verdadeiro 
por toda a história e para nosso movimento também. Da mesma forma, também é verdadeiro para a 
família dos Verdadeiros Pais. Vocês mesmos podem observar que o Princípio não é apenas algo que 
eu fiz, mas é o verdadeiro princípio que tem guiado a história.  
 
Para as turnês do último ano pela “Vitória Sobre o Comunismo (VOC)” na Coréia, eu convidei 
distintos acadêmicos e líderes das comunidades acadêmicas de 72 diferentes países. Os 72 Chefes 
da Academia de Professores para a Paz Mundial (PWPA), representando os 72 discípulos de Jesus, 
foram convidados para vir à Coréia, mas não foi explicado claramente o motivo. Assim, eles vieram 
pela fé, sabendo que quando chegassem lá, poderiam encontrar a razão. Essa não é uma forma 
muito comum para tratar acadêmicos.  
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Aqueles acadêmicos participaram da recente Conferência Internacional para a Unidade das Ciências 
em Chicago. Todos eles deixaram Chicago em 29 de novembro e retornaram para seus países. 
Como eu estava retornando para a Coréia, pedi que todos os presidentes da PWPA fossem 
chamados para se juntarem a mim antes das turnês iniciadas em 14 de dezembro. Um terço desses 
professores nem mesmo tinham chegado em suas casas e então, quando ouviram sobre o convite de 
voltar, eles retornaram e foram para a Coréia. Tal como eu encontrei discípulos na prisão da Coréia 
do Norte, fui capaz de encontrar acadêmicos com fé que puderam vir e se juntar a mim na Coréia.  
 
Quando aqueles acadêmicos chegaram no aeroporto em Seul, a primeira pergunta que eles fizeram 
foi, "porque viemos aqui?" A respostas que eles receberam foi, "vocês vieram porque o Reverendo 
queria isso." Esse era um tempo muito ocupado na comunidade acadêmica; dezembro normalmente 
é um tempo para cuidar de muitas tarefas. Contudo eles vieram; desconsiderando seus próprios 
sentimentos, porque foram motivados por alguma coisa.  
 
Nunca houve uma turnê na Coréia durante dezembro. Com o Natal chegando, e tanta coisa para 
fazer, as pessoas geralmente não estão interessadas em turnês. Assim, até mesmo os líderes da 
igreja me disseram, "Isto é um erro. Vamos fazer as reuniões em 1984." Havia uma única pessoa -- 
eu – que acreditou e trabalhou. Portanto, os membros da Igreja de Unificação falharam em ter fé em 
mim. Líderes e membros coreanos tentaram me convencer com todas as razões pelas quais não 
deveria ser feito em dezembro, mas eu os silenciei a todos. Eu peguei meu pequeno caderno de 
anotações e disse, "eu tenho escrito aqui que esta reunião é um comando de Deus, e portanto, ele 
será um sucesso."  
 
As turnês na Coréia eram de uma importância mundial, porque elas giraram a batalha contra o 
comunismo em uma direção totalmente nova. As igrejas cristãs na Coréia sempre foram rápidas 
para se opor a mim. Entretanto, quando elas ouviram que eu estava patrocinando turnês do VOC, 
elas ficaram paradas no mesmo lugar. Se tentassem se opor a mim, as pessoas perguntariam, "vocês 
são pró-comunistas?" Elas não puderam dizer qualquer coisa sobre mim nesse momento! O governo 
coreano estava rindo de mim, também pensando, "o Reverendo Moon está cometendo um erro 
colossal. Ele irá alugar aqueles ginásios e estarão meio vazios. Ele perderá seu tempo!"  
 
Mas o que aconteceu? As turnês foram um sucesso. O governo coreano foi completamente 
surpreendido. Eles entenderam que ao invés do governo Chun Do Hwan exercer autoridade, muitas 
pessoas foram ouvir o Reverendo Moon. Quarenta milhões de coreanos vieram a acreditar que 
somente eu sou capaz de derrotar os comunistas norte-coreanos e restaurar a saúde e a prosperidade 
para o país deles.  
 
Ataque Surpresa em Satanás 
 
Nosso objetivo é 7 milhões de membros VOC, tanto na Coréia como no Japão. Este é um duro 
golpe para Satanás, um ataque inesperado e surpreendente. O governo coreano sabe que eles não 
podem fazer nada comigo, sendo que eu me tornei uma figura internacional.  
 
Kwangju foi a oitava cidade para as turnês, a oportunidade final para Satanás atacar. Satanás 
desesperadamente queria me parar de ter sucesso na Coréia, mas eu já havia estabelecido todas as 
condições para nossa vitória. Enquanto eu estava na Coréia, a atenção do Japão, como também dos 
Estados Unidos estava focada lá. Sendo que as forças satânicas não tinham absolutamente nenhum 
espaço para me atacar ou atacar as turnês, elas atacaram minha família. Nossos filhos estavam no 
nível da Igreja de Unificação, um nível diferente dos Verdadeiros Pais. Um filho, Heung Jin, foi o 
alvo para o ataque satânico. Na mesma hora da reunião, às 11:10 da manhã em Kwangju, Satanás 
bateu em Heung Jin.  
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Kwangju sempre foi uma cidade liberal, com muita infiltração comunista. Eu havia sido advertido 
por muitas pessoas que minha vida estaria em perigo lá. Entretanto, o ginásio estava completamente 
cheio uma hora antes da reunião. Cinco mil pessoas ainda estavam do lado de fora. Freqüentemente, 
quando terroristas querem atacar alguém, eles se escondem na multidão. Portanto, eles nunca 
chegariam muito cedo para a reunião, porque poderiam ser destacados. Mas quando eles vieram 
para Kwangju, não havia sequer um lugar disponível.  
 
O sacrifício de Heung Jin veio no momento mais crucial da história humana. Embora tenha 
sacrificado sua vida, Deus pôde ressuscitá-lo. Vocês devem saber o resultado da passagem de 
Heung Jin.  
 
Estas turnês coreanas simbolizaram a total vitória no nível nacional. A partir deste ponto, podemos 
nos mover para o nível mundial. 18 de dezembro foi um dia histórico. Nesse dia 72 acadêmicos 
juraram diante da Mãe e de mim se dedicarem para lutar contra o comunismo sob nossa liderança. 
Isto é exatamente como se Jesus tivesse sido capaz de entrar no Império Romano com seus 
discípulos e tivesse se levantado e declarado guerra contra esse império. Em nome de 72 nações, eu 
declarei guerra contra o comunismo internacional.  
 
Isto foi mais importante do que eu ser tratado como chefe de estado nestas turnês. Havia certas 
exigências do protocolo coreano, entre elas, a exigência de que nenhum homem, à exceção do 
presidente, é permitido ter sua esposa com ele no palco durante uma reunião. A Mãe e eu estávamos 
sempre juntos no palco. Também, as preparações para as reuniões foram feitas tanto por membros 
orientais como por ocidentais, não somente por coreanos. O nível de participação foi em âmbito 
mundial, por causa dos representantes de 72 nações.  
 
Eu tive que edificar este fundamento sob circunstâncias incrivelmente adversas. Eu tive que obter 
uma reputação entre o povo americano de realizar o que quer que eu diga que realizarei. Eu fui 
capaz de alcançar muitas coisas valiosas, mesmo indo ao tribunal todos os dias. Eu disse para a 
côrte que iria para a Coréia para as turnês e eles disseram, "Oh, é claro, Por favor, vá em frente." É 
quase como se Jesus tivesse sido capaz de ir para Roma, andando à pé até o Capitólio Romano e 
tivesse dito, "eu irei edificar o Reino de Deus aqui na terra," e todos os anciãos tivessem respondido, 
"É claro, por favor, vá em frente e faça isto!"  
 
Em 10 dias, eu viajei para oito cidades coreanas e despertei completamente a população. Embora o 
governo coreano estava relutante em enxergar meu sucesso, os menores níveis burocráticos 
compreenderam que eu era um vencedor. Muitos deles vieram até mim particularmente e disseram, 
"por favor, lembre de mim." O Ministro do Interior, que é responsável pela polícia nacional, emitiu 
um memorando privativo para suas forças dizendo, "não ajudem o Reverendo ou enviem escoltas 
para ele." Entretanto, todos os comandantes de escalões inferiores da polícia estavam competindo 
uns com os outros para me enviar as melhores escoltas. Eles me disseram, "você merece isto."  
 
Imaginem como Satanás sentiu ao ver tal sucesso! Vocês não acham que ele sentiu mais do que um 
pouco de inveja? Ele viu claramente que a era de Deus está em seu alvorecer e que seus 6.000 anos 
de próprio reinado na terra estão desmoronando.  
 
Eu obtive o respeito e a confiança das pessoas de toda a Coréia. Os coreanos ficaram alarmados 
pelo recente massacre no acidente da Korean Airline como também com a bomba em Rangoon, o 
qual matou seus líderes. Desmoralizados por esses eventos terríveis, eles sentiram que não 
poderiam fazer nada, sendo que eram apenas uma pequena nação sem auxílio. Mas então eu 
demonstrei e dei a eles uma base para a esperança e uma promessa para o futuro.  
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O Sacrifício de Heung Jin  
 
A União Soviética é o sujeito e a Coréia do Norte é o objeto. O incidente da Korean Airline foi 
conduzido pela nação sujeito, enquanto o bombardeio em Rangoon foi conduzido pela nação objeto. 
Juntas, elas estavam batendo na Coréia do Sul, esperando por uma desmoralização total. Mas o que 
aconteceu? Eu me apresentei com nova energia, e em 10 dias a moral nacional estava restaurada ao 
seu mais elevado nível. O bloco comunista também sofreu uma reviravolta humilhante no 
Hemisfério Ocidental através da invasão de Granada. Nenhum outro mês foi mais quente, agitado e 
importante do que dezembro de 1983.  
 
O ano passado foi o primeiro ano dos três anos finais do período de deserto. Esse é o motivo pelo 
qual eu fui para a Coréia esse ano. Nosso lema para 1983 era "Lar-igreja é Nossa Terra de 
Estabelecimento." Essa terra de estabelecimento é a Coréia. Este ano, devemos seguir um passo à 
frente com nosso lema. "A Criação e Construção da Terra Natal." Este é um ponto de retorno 
histórico.  
 
Na crucifixão de Jesus, dois ladrões estavam crucificados, um do lado esquerdo de Jesus e um no 
seu lado direito. Pelo Princípio, sabemos que aquele da direita simbolizava o mundo livre que viria 
e aquele da esquerda simbolizava o mundo comunista. Aquele da esquerda escarneceu Jesus 
dizendo, "se você é realmente o filho de Deus, porque não desce daí e nos salva a todos?"  
 
No momento do acidente de Heung Jin, dois outros filhos abençoados estavam com ele. Eles 
sobreviveram e estão agora em boas condições. Enquanto Heung Jin estava dirigindo, um grande 
caminhão se aproximava, trafegando no sentido oposto. O motorista do caminhão acionou seus 
freios para evitar uma parte de gelo da estrada, mas seu reboque derrapou para a pista deles. 
Normalmente a pessoa no banco do passageiro da frente teria sido o pior ferido. Mas Heung Jin 
apenas teve o tempo suficiente para girar o carro para que ele assumisse a força do impacto. Quando 
seus dois amigos, Jin Bok e Jin Gil, saíram do hospital, eles testificaram em lágrimas que Heung Jin 
havia morrido no lugar deles. Ele poderia facilmente ter girado para o outro lado para se proteger, 
mas eles relataram que ele deliberadamente recebeu o impacto para salvá-los.  
 
Heung Jin verdadeiramente havia nascido para salvar os outros, o que ele fez até mesmo no 
momento de sua morte.  Assim, seu sacrifício pelos outros representa um sacrifício para o benefício 
do mundo. A posição de Abel é sempre uma posição de sacrifício, e Heung Jin nunca temeu essa 
possibilidade; de fato ele sempre se voluntariou para isto.  
 
Jesus e os dois ladrões foram todos crucificados; mas no caso de Heung Jin, ele morreu e os dois 
representantes do mundo sobreviveram, saudáveis e fortes. Jin Bok e Jin Gil haviam 
freqüentemente testemunhado que Heung Jin estava sempre dizendo, "eu amo meu pai e ele está em 
perigo. Eu estou na posição de protegê-lo, e eu estou pronto para morrer a fim de fazer isso." Estes 
dois rapazes perderam seu próprio pai muitos anos atrás; por causa disso, Heung Jin sempre os 
amou muito e sentia um coração paternal em relação a eles.  
 
Porque Heung Jin pavimentou o caminho, a porta está amplamente aberta para salvar o mundo 
comunista e o mundo livre. Ele se sacrificou no fundamento em nível nacional para trazer unidade 
entre os mundos democrata e comunista. O acidente ocorreu no mundo ocidental, mas ele foi 
sepultado na Coréia; assim, seu corpo está ligado com ambos os mundos. Seu corpo retornou para 
sua terra natal, significando o fundamento nacional, contudo ele morreu para o benefício do mundo. 
Sendo que ele viveu e morreu no fundamento vitorioso em nível nacional, ele será capaz de viajar 
indo e vindo no mundo espiritual. Ele será capaz de trabalhar na América no nível nacional e se 
mover para o nível mundial.  
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Temos agora um fundamento muito maior para a terra do estabelecimento do que no tempo de Jesus. 
As portas da salvação para a humanidade estão mais amplamente abertas por causa do sacrifício de 
Heung Jin. Nem mesmo Jesus estabeleceu o nível nacional, porque ele não estabeleceu a posição de 
Verdadeiros Pais. Mas Heung Jin teve Verdadeiros Pais, que estabeleceram o fundamento nacional 
para ele herdar.  
 
O sacrifício de Heung Jin ecoou a situação dos dois ladrões crucificados ao lado de Jesus – era sua 
ressurreição. Embora muitos sacrifícios tenham sido feitos por nossos irmãos mais velhos da igreja 
no passado, tais como o Sr. Eu e o Sr. Lee, e também pela outra criança que morreu, estes foram 
sacrifícios apenas no nível de igreja. Heung Jin fez o primeiro sacrifício no nível nacional. Esta é a 
razão pela qual ele pôde se tornar um chefe em comando no mundo espiritual e no mundo físico, se 
movendo livremente entre os dois mundos.  
 
Sendo que Heung Jin era solteiro, sua morte teve outro significado. O mundo espiritual ainda é uma 
realidade sem casamentos e permanecerá assim até que os Verdadeiros Pais possam ir até lá. Ele se 
tornou chefe em comando de todos aqueles homens e mulheres não casados no mundo espiritual. 
Por essa razão, eu disse para Heung Jin não se preocupar sobre não estar casado. Eu fornecerei a ele 
um filho adotado aqui na terra. Isso significa que ele também deverá receber a Bênção.  
 
Heung Jin assumiu todas as culpas pela Igreja de Unificação; ao morrer por esse propósito, ele 
libertou a todos também. Portanto, sua contribuição atinge não somente nossa igreja, mas também o 
mundo livre e o mundo comunista. Todas essas pessoas amarão Heung Jin. Ele amou o mundo e 
provou isto se tornando o sacrifício condicional para o mundo. Por essa razão, o restante da Igreja 
de Unificação deve também amar o mundo.  
 
Ele morreu no meu lugar. Portanto, o amor de vocês por ele deve se manifestar em seu amor por 
mim. Antes disto, o mundo espiritual não tinha nenhuma forma de se conectar aos Verdadeiros Pais; 
mas porque Heung Jin é um representante direto, eles agora podem ser conectados. E também, eles 
podem se conectar com a Igreja de Unificação porque ele morreu por vocês.  
 
Aqui na terra, Heung Jin demonstrou o exemplo de amar seu colega mais do que sua vida. Da 
mesma forma, por amor ao seu pai, ele morreu para o benefício do mundo, sabendo que seu pai 
poderia continuar a viver pelo benefício do mundo. Ao amar Heung Jin, os homens e mulheres no 
mundo espiritual podem se conectar com os Verdadeiros Pais na terra. Portanto, a entrada dele 
nesse mundo foi um grande e alegre dia; ele foi como o messias do amor para o mundo espiritual.  
 
Heung Jin estabeleceu o exemplo de martírio em nossa igreja. O mundo espiritual e o mundo físico 
devem amá-lo. A posição dos Verdadeiros Pais tem sido de disposição e alegria em oferecer seu 
amado filho para o grande benefício do mundo espiritual e do mundo físico.  
 
Deus perdeu a oportunidade de amar Adão e Eva, que caíram como adolescentes. Agora este filho 
adolescente puro e não casado foi elevado ao mundo espiritual. Esta é a primeira vez que um 
presente pôde ser dado para Deus – um filho puro a quem Ele pôde amar. Portanto, eu disse a Deus 
que não sentiria tristeza por mim mesmo, mas ao invés me arrependia de quando eu era um 
adolescente e não pude amar a Coréia o suficiente, e porque não havia fundamento suficiente 
naquele tempo. Ao sacrificar meu filho pelo mundo, eu havia cumprido agora minha 
responsabilidade para a nação da Coréia e para o mundo. O que eu mesmo não pude fazer no 
passado, agora pode ser recebido por Deus através do sacrifício de Heung Jin.  
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O mundo espiritual, o mundo físico, e os Verdadeiros Pais estão amando Heung Jin. Sobre o 
sacrifício total que Heung Jin fez pelo benefício daqueles dois passageiros em seu carro, que 
simbolizam o mundo livre e o mundo comunista, eu estou proclamando que ele obteve a vitória do 
amor. Eu agora salvarei fisicamente o mundo livre e o mundo comunista. Além disso, eu estou 
declarando a ressurreição do amor. Desta maneira, a realidade de morte não tem mais nenhum 
poder.  
 
O Dia da Vitória do Amor 
 
Esse é o motivo pelo qual eu declarei que o funeral de Heung Jin deveria ser inteiramente diferente 
de qualquer outro. Era para ser uma celebração de alegria, tal como um dia de casamento. Além 
disso, eu declarei o Dia da Vitória do Amor. Eu nunca tive tempo de pensar em termos da morte de 
meu próprio filho, mas ao invés, de como esta vitória beneficiaria Deus e afetaria a realidade de 
Satanás. Assim, eu me concentrei na humanidade, com muitas condições para ser capaz de declarar 
esse Dia da Vitória do Amor.  
 
Ao invés de pensar em termos da partida de nosso filho, a Mãe e eu estávamos centrados na 
providência de Deus. No hospital, eu empreendi a Cerimônia de Unificação para trazer benefício 
universal. Eu jurei para Deus que os Verdadeiros Pais permaneceriam orgulhosos e que todo o 
mundo espiritual e o mundo físico reconheceriam os Verdadeiros Pais, e os louvariam por esta 
vitória do amor. O mundo inteiro proclamará aos Verdadeiros Pais, "vocês são o verdadeiro centro 
do amor de Deus."  
 
No Dia da Vitória do Amor, os Verdadeiros Pais alcançaram um novo nível e estão marchando em 
frente sobre o fundamento do sacrifício de Heung Jin. Por isso eu disse para a Mãe, "este não é o 
momento para derramar lágrimas. Este é de fato, um momento de glória para Deus e a humanidade. 
Particularmente durante o momento do funeral, você não está na posição de derramar lágrimas." Eu 
a admoestei para não derramar lágrimas em público; privadamente, como uma mãe amorosa, ele 
derramaria muitas lágrimas.  
 
Às 4 horas da manhã de 03 de janeiro de 1984, eu declarei o Dia da Vitória do Amor. O número 
representado por esse momento é significativo – quatro mais um (o primeiro mês) mais três é igual 
a oito, o número para renovação. Heung Jin recebeu uma nova missão. Agora ele é um homem 
verdadeiramente livre, capaz de viajar entre o mundo espiritual e o mundo físico. Assim, sua missão 
é conduzir os jovens em ambas as realidades, limpando-os pelo poder do amor.  
 
Temos mantido o quarto de Heung Jin em East Garden tal como era. Seus irmãos e irmãs querem ir 
lá para dormir e estudar, sendo que ele passou para o mundo espiritual; eles sentem uma poderosa 
atração por esse quarto. Assim, o poder e o magnetismo que Heung Jin exerce sobre os jovens já 
está sendo manifestado.   
 
Eu comecei uma providência especial na Coréia. Os membros de nossa igreja por todo o mundo 
receberão um cartão de identificação com minha foto nele. Aqueles que são leais e carregam este 
cartão com eles todo o tempo, inevitavelmente serão afetados pelo bom mundo espiritual. Mas há 
condições a serem feitas a fim de possuir esse cartão. Você não pode estar focado em interesses 
egoístas por certo tempo antes de estar qualificado. Após realizar essa condição espiritual, você 
obterá a Bênção dos Verdadeiros Pais e boas coisas verdadeiramente acontecerão para você.  
 
O Dia da Vitória do Amor é o dia mais significante em nosso movimento. Vocês também devem 
manifestar o amor verdadeiro de Deus em suas ações. Sem um verdadeiro espírito de amar, você 
não pode ser merecedor deste dia especial. Eu não derramei qualquer lágrima pela perda de Heung 
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Jin durante todo o tempo do funeral. Foi somente quando o Col. Pak voltou da Coréia e relatou 
sobre os acontecimentos vitoriosos que eu finalmente derramei lágrimas por meu filho. Eu sou um 
homem público, e portanto, devo ser severo comigo mesmo.  
 
Eu sempre falo para a Mãe, "você é como uma árvore com folhas novas no topo. Quando vem uma 
tempestade, as folhas se agitarão e os galhos balançarão. Mas nunca esqueça que as folhas estão 
ligadas aos galhos, e os galhos estão ligados ao tronco, o qual está ligado com a raiz. Você nunca 
será separada de sua raiz, não importa quão turbulentas sejam as tempestades emocionais que 
agitem sua vida. Você não deve ser quebrada."  
 
Através deste evento, a Igreja de Unificação nunca será enfraquecida, mas saltará em frente. Este 
grandioso sacrifício trará as maiores vitórias. De agora em diante, centrando nos Verdadeiros Pais e 
sobre a declaração do Dia da Vitória do Amor, reconhecimento virá para nós. Enquanto amar os 
Verdadeiros Pais mais do que ama qualquer pessoa ou qualquer coisa, você superará Satanás. O 
poder do amor será seu reconhecimento, porque Heung Jin morreu por todos nós, ele abriu a porta 
para que todos possam estar intitulados para o privilégio de amar.  
 
Agora sua tarefa é amar os Verdadeiros Pais até mesmo mais do que Heung Jin amou. Se você tem 
isso como seu critério, a morte não terá nenhum poder e Satanás recuará. Satanás ousou ser capaz 
de conquistar e controlar o amor, mas a partir de agora, no amor seremos governados por Deus. Este 
é realmente um grande dia.  
 
Basicamente estou dizendo a vocês que nosso poder de amar é agora capaz de conquistar o poder da 
morte. Sobre este fundamento, eu declarei o Dia da Vitória do Amor. Este mundo satânico agora 
desmoronará mais rápido, mas você determinará a taxa de declínio. Quanto mais rápido você se 
move, mais rápido ele desmoronará. Essa é sua responsabilidade. Agora é o tempo para você estar 
correndo dia e noite fazendo o trabalho de Deus. Embora você possa sentir que está para morrer 
durante estes três anos, não se preocupe. Se você está para morrer, não morrerá fisicamente, mas 
verá a ressurreição vindo para esta nação e mesmo para o mundo nestes três anos.  
 
Na ressurreição nacional, após seus três anos de missão, Jesus obteve a ressurreição individual. 
Agora estamos trazendo a ressurreição nacional e devemos nos mover em direção a esse objetivo e 
alcançar a grande vitória. Amém! 
 
É claro, todos morrerão fisicamente um dia, mas você não terá que morrer na realidade satânica; 
você morrerá na realidade celeste. Nossa nova tradição para o funeral e o sepultamento é diferente 
daquele do mundo secular e até mesmo do mundo cristão.  
 
Agora vocês conhecem a importância do Dia da Vitória do Amor. Sua determinação deve ser obter 
inspiração de Heung Jin e até mesmo ir além das realizações dele. Ele estará com vocês, ajudando-
os. Se você disser a ele, "Heung Jin, eu superarei até mesmo o seu padrão," ele ficará satisfeito. Ele 
dirá, "Vá em frente." Esse é um padrão muito difícil de superar, mas isso deve ser seu objetivo. 
Heung Jin agradecerá a você por isso. O mundo espiritual está aqui mesmo conosco, assim, Heung 
Jin está aqui também.  
 
Pela declaração do Dia da Vitória do Amor, até mesmo Jesus Cristo obteve maior liberdade para 
descer a este mundo no nível nacional. Todo o mundo cristão foi liberado também. Há muitos 
teólogos, professores, e outras pessoas que devem me conhecer, e eles terão bons sentimentos sobre 
mim. Vocês verão que enquanto a Cruzada Internacional por Um Único Mundo (IOWC) se move 
por todo o país, suas situações estarão mudando. Exatamente agora, eles fazem todas as coisas a 
partir de suas vans. Mas em breve eles serão convidados a viverem nos edifícios das igrejas.  
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Devido ao Dia da Vitória do Amor, Esaú está livre para amar Jacó; Caim pode amar Abel. 
Anteriormente, Caim teve que pagar grande indenização a fim de amar Abel. Caim nunca esteve em 
uma posição de amar Abel, embora ele o quisesse, porque as forças satânicas sempre estiveram 
ditando para Caim a quem ele poderia amar. Mas agora o amor de Deus desceu e Caim pode 
livremente amar Abel. Em outras palavras, o poder de Satanás sobre o amor foi grandemente 
diminuído.  
 
O mundo está mudando. Você pode sentir isto e pode ver isto também, mesmo nas notícias da 
imprensa. Grandes mudanças estão vindo; a primavera de amor está sobre nós. Quando chega a 
primavera, a maioria das pessoas pensam sobre fazer um pic-nic, mas os agricultores conscientes 
utilizarão o momento para lançar suas sementes. Isso é o que faremos. Porque somos diferentes do 
mundo secular, faremos o trabalho na primavera plantando as sementes do amor de Deus nos 
corações dos homens.  
 
Estes próximos três anos serão nosso tempo de plantio do amor de Deus. Em qualquer lugar que 
formos, manteremos essa consciência. Nós faremos isto?  
 
 


