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Prefácio 

A humanidade esteve seguindo um caminho de sofrimento de indenização espiritual a fim de restaurar 
o ideal de paz e realizar o mundo original. A agonia de pecado e conflito que se origina da Queda tem 
se expandido por toda a história desde o indivíduo até a família, nação e mundo. A humanidade esteve 
esperando uma mensagem de  esperança que nos permita abandonar esta herança. 

O Reverendo Sun Myung Moon é um mensageiro do Céu enviado com uma revelação para toda a 
humanidade na era atual. Deus ordenou o Reverendo Moon a trabalhar pela salvação da humanidade. 
Ele é o Verdadeiro Pai da humanidade, que revelou o caminho celeste e que realizou o ideal de amor 
verdadeiro como a encarnação da palavra de Deus. 

O Reverendo Moon tem falado intensamente por toda a sua vida. Mesmo se apenas uma ou duas 
pessoas estavam presentes, ele falaria por toda à noite. Ele falaria apaixonadamente a verdade diante 
de alguns como se estivesse discursando para milhares. O Reverendo Moon tem colocado todo seu 
coração ao ensinar. Além de falar aos seus seguidores, o Reverendo Moon tem falado bastante em 
público para líderes da religião, ciência, política, educação, mídia e cultura. Ao falar diretamente com 
grupos transcendendo as barreiras de nação, raça e religião, o Reverendo Moon estabeleceu um 
recorde incomparável como um orador prolífico. 

As palavras do Reverendo Moon, que abordam todos os aspectos da vontade e providência de Deus, 
oferecem a solução para os problemas da vida e da história; além disso, elas são as palavras do 
Completo Testamento para o cumprimento das promessas que foram feitas na providência de 
salvação. 

Praticamente todos os discursos do Reverendo Moon são dados extemporaneamente, não a partir de 
textos preparados. Ele fala a verdade que buscou e encontrou através de profundo diálogo espiritual 
com Deus. Suas palavras são o próprio amor, transbordando a partir de um coração de amor 
verdadeiro. Elas incorporam a energia original da vida, contudo, expressam a verdade a partir de 
miríades de perspectivas. As mensagens especiais de Deus que apareceram por toda a história de 
salvação, e revelaram Sua vontade para toda a humanidade, sempre vem através de uma única pessoa 
central. Estes eventos da história, por vezes, permitem que uma pessoa desperte espiritualmente. 

Por todas estas razões, estamos tentando transmitir suas palavras em seu original, de forma não 
editada. Isto é a fim de não bloquear a vontade e verdade de Deus, que estão operando através do 
Reverendo Moon. Suas palavras transmitem o sentimento urgente da providência de Deus e o sincero 
coração do Céu. A fim de não perder isto, preservamos o estilo de discurso e alguns dos diálogos 
informais. 

Os sermões do Reverendo Moon, continuam a ser transcritos das gravações, e foram publicados em 
233 volumes. Estamos traduzindo seus discursos em muitos idiomas e estamos tornando-os 
disponíveis digitalmente. Pessoas por todo o mundo estão agora estudando e aprendendo os 
ensinamentos do Reverendo Moon. Nesta série de quinze livros, selecionamos e arranjamos trechos 
dos 233 volumes, de acordo com o assunto, para que as pessoas de todas as áreas da vida possam 
compreendê-las e apreciá-las. 
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Os quinze livros nesta série são: 

Bênção e Família Ideal Parte I  
Bênção e Família Ideal Parte II 
Caminho da Unificação Parte I  
Caminho da Unificação Parte II 
Caminho do Líder Espiritual Parte I  
Caminho do Líder Espiritual Parte II 
Vida Familiar da Unificação  
Criando Filhos na Vontade de Deus  
O Caminho para Estudantes  
O Caminho para Jovens  
O Caminho para um Filho Verdadeiro  
O Messias Tribal  
Verdadeiros Pais  
Vida na Terra e no Mundo Espiritual I  
Vida na Terra e no Mundo Espiritual II 

As palavras registradas nestes volumes nos fornecem a capacidade para refletir sobre nós mesmos e 
renascer através de profunda inspiração. Elas são palavras preciosas que revelam claramente o 
caminho para seguir na vida. Elas falam sobre o destino da humanidade e contêm profecia. Estes são 
os princípios originais da vida, com direções práticas concretas para a realização de um mundo de paz, 
que o próprio Reverendo Moon está desbravando e estabelecendo. Você que lê estes livros assimilará 
estas palavras espiritualmente e será transformado. Você será capaz de experimentar a graça e 
orientação de Deus. Assim, estas palavras estão expandindo o caminho do Céu. 

Seguindo a orientação do Céu, o Reverendo Moon não tem somente falado, mas também tem 
demonstrado substancialmente o valor e veracidade de suas palavras quando aplicadas ao indivíduo, 
família, sociedade, nação, mundo e universo. O Reverendo Moon ensina sobre a vontade de Deus para 
todos os caminhos da sociedade, e tem apresentado sua visão para a paz através de sua obra para o 
benefício da unidade e harmonia das religiões, o início de uma nova cultura, a construção de um 
mundo de paz, o encorajamento da educação orientada por valores, e uma mídia moral, a equalização 
da riqueza, e as bênçãos internacionais do matrimônio sagrado. Ao ouvir ou ler as palavras do 
Reverendo Moon, líderes descobrem a maneira adequada para orientar sua sociedade e nação, e 
educadores compreendem o verdadeiro caminho de um mestre. Quando pais e filhos lêem estas 
palavras juntos, eles descobrirão o verdadeiro caminho para sua família encontrar a felicidade. 

Quero saudar e expressar meus agradecimentos àqueles que trabalharam na tradução e edição destes 
volumes. Oramos que ao estudar e praticar as palavras nestes livros, você possa experimentar a graça 
e bênçãos do Deus que está vivo, respirando e trabalhando conosco por toda a história. 

Chung Hwan Kwak 
Presidente Internacional 
Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial Internacional 
Março de 1998 
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Capítulo 1 – O Propósito de Criação de Deus e a Base de Quatro Posições 

Seção 1. A Vontade de Deus 

O que é a Vontade de Deus? Esta parece ser uma questão muito simples, mas de fato é uma questão 
muito difícil. Eu pedi para um teólogo me explicar a Vontade de Deus e ele me disse: "Esta parece 
uma questão muito simples, mas de fato é muito difícil para explicar." Naturalmente, ele está certo. 
Assim, o que o Rev. Moon da Igreja de Unificação pensa que seja a Vontade de Deus? Devemos dar 
uma explicação referente à Vontade de Deus. Esta é uma necessidade absoluta. A razão para isto é 
porque Deus é a origem de toda a Providência de Salvação e é o ponto central de unidade e a força 
diretiva da história providencial. Por isso, acho que dar uma definição conclusiva da Vontade de Deus 
seja de extrema importância. 

Assim, o que é a Vontade de Deus? É realizar Seu ideal de criação, o qual é completar Seu propósito 
para criar o universo. Isto é simples. Então, o que é a Vontade de Deus? É realizar o Propósito de 
Criação. Deus não criou o universo sem um propósito; Ele definitivamente tinha um propósito. Por 
isso, é natural que a Vontade de Deus seja realizar Seu Propósito de Criação. 

Quem era o centro do Propósito de Criação? Era Adão e Eva. Este é o motivo pelo qual, na Igreja de 
Unificação dizemos que o Propósito de Criação de Deus é realizar Seu ideal de criação. Então porque 
Deus criou o universo? Era para realizar Seu ideal centrando em Adão e Eva. E dizemos que este ideal 
é para estabelecer a Base de Quatro Posições. 

Então o que é a Base de Quatro Posições? É para que Adão e Eva se tornem absolutamente uma 
unidade com Deus para que, mesmo se eles tentassem deixar a realidade do amor de Deus, eles não 
poderiam. Eles participariam acima de Deus, na posição de Pai, e na terra eles seriam a família central 
se colocando na posição de ser os antepassados da humanidade, e sendo o ponto inicial unificado de 
amor. Então a posição na qual Adão se relaciona com Eva, o que seria realizado ao seguir o ideal que 
Deus tinha, quando Ele criou Adão e Eva, estaria na posição de amor unificado. Se a Vontade de Deus 
tivesse sido realizada centrando no amor de Deus, e se Adão e Eva tivessem se tornado esposo e 
esposa, e tivessem filhos que por sua vez realizassem o amor que teria capacitado os pais e filhos a se 
tornarem uma unidade, então a esfera cultural de Adão teria sido estabelecida. 

Não haveria incontáveis raças e tribos que vemos no mundo atualmente. E também a cultura não teria 
sido formada pelo emaranhado da história. Haveria uma única raça. E haveria uma única esfera 
cultural, a qual teria surgido de uma única ideologia. A partir do ponto de vista da cultura, haveria 
uma única raiz histórica e todos os costumes seriam o mesmo. 

Se eles tivessem feito isso, então a família teria se multiplicado para o clã, a raça e a nação, tudo 
dentro da realidade do amor de Deus, o que por sua vez, centrando na família de Adão, teria se 
expandido para o mundo. Então, o mundo ideal de Deus baseado na cultura e pensamento de Adão 
teria sido estabelecido. E no que este mundo estaria centrado? No amor de Deus. Então, tendo Deus 
acima como o Pai, toda a humanidade teria sido como irmãos e irmãs. Como uma árvore frutífera de 
amor, as raízes teriam se tornado o tronco, o tronco em galhos, os galhos em folhas, e este mundo teria 
sido como um único corpo de amor de Deus, e assim, o mundo ideal eterno teria sido realizado. Este é 
um resumo de nossa visão de mundo a partir do ponto de vista da Vontade de Deus. (110-213) 
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1. A Base de Quatro Posições 

O Propósito de Criação somente pode ser realizado quando a Base de Quatro Posições é cumprida. 
Primeiramente é a perfeição do indivíduo e a seguir é a conclusão do fundamento recíproco. 

O homem tem um lado emocional, onde reside o amor e a família, e um lado referente a uma missão 
tal como o trabalho. Se uma pessoa não tem estas coisas no mundo da existência, será como uma 
pessoa morta. 

Jesus é a ruptura na linha das três finalidade objetivas de Deus, Adão e Eva. Isto significa que pelo 
fato de Jesus não ter tido filhos, ele não pôde estar em uma posição completa diante de Deus. (19-21) 

 

Quando um homem e uma mulher se tornam um corpo através do amor verdadeiro, o relacionamento 
deles como casal se torna inseparável; então ali existirá eternidade. É isto que a Igreja de Unificação 
pensa sobre a família. Vocês entendem? [Sim] 

Portanto, devemos buscar por este tipo de família. Por este motivo estamos buscando por este tipo de 
família, e a Igreja de Unificação ensina que a Providência de Salvação é a História de Restauração, e a 
Restauração é a realização do Propósito de Criação. E podemos dizer que o Propósito de Criação é a 
completa realização da Base de Quatro Posições. Então tudo se centra na família. Se não há família, 
não pode haver uma tradição. Como você pode herdar uma tradição sem uma família? [Você não 
pode] O que você pode herdar sem uma família? Dinheiro? Não, não é preciso uma família para 
herdar dinheiro. Poder? Não, não é preciso uma família para herdar poder. Você não pode herdar amor 
sem uma família. Este é o motivo pelo qual é necessário conhecer sobre a Base de Quatro Posições. 
Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] 

Então o que é a Base de Quatro Posições? Homens e mulheres, ambos têm mente e corpo. Esta é a 
Base de Quatro Posições. Você tem um homem e uma mulher espiritual e um homem e uma mulher 
física. O que representa o homem espiritual? Representa o vertical. Ele é um conceito vertical. (187-
47) 

 

Quando um esposo e uma esposa somente conquistam a vitória com seus filhos, juntos como uma 
família, podemos dizer que pela primeira vez temos uma família que realizou o ideal e o propósito de 
criação. É somente após o pai e a mãe terem se tornado uma unidade, e a seguir os filhos e pais se 
tornado uma unidade, a Base de Quatro Posições perfeita é formada. 

Deus não pôde encontrar tal família nesta terra. Não houve nenhuma família, não houve nem mesmo 
um indivíduo que tivesse sido capaz de superar o poder de Satanás. O Unificacionismo ensina que este 
propósito não é alcançado por um indivíduo solitário; é possível somente ser alcançado em uma 
família junto com os filhos. (52-307) 
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2. Se o Padrão da Base de Quatro Posições é Realizado 

O que o homem decaído deve buscar? Devemos buscar por Deus e pelo amor de Deus. Se Adão e Eva 
tivessem se tornado completamente uma unidade, centrados em Deus, então desta forma, eles teriam 
se tornado uma unidade com o Ser absoluto, e mesmo de uma posição relativa, o amor deles teria se 
tornado absoluto. Se isto tivesse ocorrido, então filhos e filhas nasceriam nessa realidade absoluta de 
amor, receberiam amor absoluto, e continuariam naturalmente na realidade do amor de Deus. Na 
realidade do amor absoluto não há conflito e nem alto ou baixo, e quando alcançam a posição de 
completa obediência, eles terão recebido o amor absoluto de Deus. Então, seus filhos e filhas 
cresceriam em uma realidade pacífica do amor de Deus, e nesse tipo de atmosfera, pais e filhos teriam 
vivido em harmonia e louvor no amor de Deus. Isto é o que, na Igreja de Unificação chamamos de 
verdadeiro padrão da Base de Quatro Posições. É a multiplicação do ideal de famílias. O que 
aconteceria se a mãe, o pai e os filhos se tornassem uma unidade e realizassem a verdadeira Base de 
Quatro Posições? Se a mãe e o pai se tornam uma unidade, centrados no amor de Deus, então os filhos 
automaticamente se tornam uma unidade. 

Se a mãe e o pai estão neste padrão centrados em Deus, A e B são a mesma coisa, e C e D são a 
mesma coisa, e E, F, G e H são todos semelhantes. Se A é absoluto, então, e quanto a B, C, D e E? 
[Eles também são absolutos] O mesmo se aplica para F, G e H. Eles todos são absolutos. Portanto, 
quando os valores absolutos de Deus são estabelecidos de forma tridimensional, então esta é a 
realidade do Reino do Céu. 

3. A Lei do Amor Baseada na Base de Quatro Posições 

A teoria da Base de Quatro Posições se aplica a todos os princípios universais. Portanto, se algo, 
interno ou externo, não pode ter ação dar e receber centrado no vertical e no horizontal, então o 
fundamento para a existência não pode ser estabelecido. Se não há o eixo central, então tudo será 
dissolvido. Precisamos de um eixo. (181-186) 

 

Qual é a raiz do amor celeste? Alguém tem que amar antes que o "eu" possa existir. Em outras 
palavras, o amor dos pais tem que existir primeiro. A seguir, se "eu" tenho que continuar, então terei 
que ter o amor conjugal. Isto tem que acontecer por amor aos filhos que virão. Estes são os Três 
Grandes Amores. Por isso, amor paternal, amor conjugal e amor filial, todos se parecem com o amor 
de Deus. Estes três grandes amores para a humanidade têm a realidade e autoridade atual e eterna, os 
quais podem transcender o absoluto. Então, quando estes três grandes amores funcionam em conjunto, 
o homem se torna feliz. Quando tudo isso está completo, a felicidade está completa. Se estão 
incompletos, então surge a infelicidade. 

Você acha que uma pessoa sem uma mãe é feliz? Uma pessoa é infeliz até para expressar que ela não 
tem sua mãe.Você acha que pode ser feliz sem um pai? Uma pessoa que tenha perdido seu pai, ou uma 
pessoa que tem um pai presente? 

Com o objetivo de fazer a felicidade existir, não deveria haver nenhum tipo de inveja. Você não pode 
ser feliz sem um pai, e não pode ser feliz sem uma mãe. Não importa quão elevado seja o nível de 
inteligência de uma pessoa, ou quão baixo possa ser, essa pessoa ainda precisa de uma mulher.  
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Ele necessita de uma esposa. Se, após uma vida de casamento interessante, o esposo falecer primeiro, 
então a esposa irá chorar. Você, mulher, não pode fazer isso sem um homem, e você homem, não pode 
fazer isso sem uma mulher. A seguir, não importa quão amoroso um casal possa ser, o que acontece se 
eles não têm filhos? Eles são felizes? [Infelizes] Você precisa somente de filhos? Não, você precisa de 
filhos e filhas. E se o casal somente têm um filho e uma filha, o que acontece? O filho necessita de um 
irmão e uma irmã mais velhos, e a filha também precisa de um irmão e uma irmã mais velhos. Eles 
também necessitam irmãos e irmãs mais novos. Se eles não têm tudo isso, então são infelizes. Deus 
protege a família quando os irmãos e irmãs mais jovens e os irmãos e irmãs mais velhos se tornam 
completamente unidos. Este se torna o fundamento para o clã, a tribo, a raça e a nação. 

Para isso, quantas pessoas são necessárias? Eu tenho Deus, um pai, uma mãe, um irmão e uma irmã 
mais velhos e um irmão e uma irmã mais jovens. [Sete pessoas] Este é o motivo pelo qual chamamos 
o número sete de um número de perfeição. Você deve saber que a perfeição aqui se refere ao amor. 
Porque o número sete é o número de perfeição? Porque os Cristãos dizem que o número sete é o 
número da conclusão da criação do cosmo? É porque o sete possui este conteúdo em si. O número três 
é o número do céu, e o número quatro é o número da terra. O número três aqui significa meu pai, 
minha mãe e eu. Então, o que significa o número quatro? É a adição dos irmãos e irmãs mais jovens e 
mais velhos ao número três acima mencionado. 

Desde o início da história humana, não houve ninguém que tivesse realizado o amor verdadeiro 
centrado em seus pais, amor verdadeiro centrado em seus cônjuges e amor verdadeiro centrado em 
seus irmãos e irmãs. O amor verdadeiro é uma necessidade absoluta. Eu disse que precisamos do 
"sete" centrado no amor verdadeiro, não disse? Você deve saber que o número sete é o número da 
conclusão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo representam Adão e Eva centrados em Deus. O Amor 
paternal abrange céu e terra. O pai representa acima e abaixo, determinando a conexão do amor 
vertical. Do seu ponto de vista, isto significa que seus irmãos e irmãs mais velhos são leste e oeste, e 
os irmãos e irmãs mais jovens são norte e sul. Se isto é estabelecido, então três dimensões começam a 
existir. Esta é a lei do Amor. Portanto, não há nada que não seja governado por todas as leis, 
princípios matemáticos e fórmulas da ciência. A lei do amor de Deus, o conceito original do princípio 
de criação, surge a partir disto. Quando a lei do amor é adequadamente estabelecida, então será 
estabelecido o início da paz. (20-40) 

4. A Necessidade de uma Família 

Porque necessitamos da família unida? É porque Satanás nunca pode invadi-la. Este é o motivo pelo 
qual a família unida é absolutamente necessária. Se a família se torna completamente uma unidade 
com seus pais, você dirá: "Deus, eu nasci para completar sua Vontade. O Senhor tem que vir e viver 
conosco." Você não concorda? Então Deus dirá: "Sim, você está certo!" (135-37) 

 

As pessoas devem ter uma família. Centrado na família, podemos dizer que há pais, filhos e as coisas 
(da criação). Então, o que é preciso para expandir horizontalmente, na história vertical do Velho 
Testamento, do Novo Testamento e do Completo Testamento? Precisamos de pais, filhos e coisas da 
criação. Isto significa pais, filhos e coisas de sua propriedade. Estas são as coisas necessárias dentro de 
uma família unida. (29-157) 
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O ideal da Igreja de Unificação não é nada mais além disso. O início é a família e a conclusão é a 
família. Até agora ninguém tinha solucionado este problema, por isso esta é nossa esperança. A 
questão é onde podemos encontrar a verdadeira felicidade. O Unificacionismo é a sistematização e a 
universalização deste princípio. E ao realizarmos isto, receberemos reconhecimento oficial. Deste 
modo, se todos são persuadidos pelo Unificacionismo e inclinam suas cabeças conforme este princípio 
de acordo com a família de amor de Deus, então o mundo se tornará unificado. (26-103) 

Seção 2. Formação da Família e Linhagem Verdadeira [Parte 1] 

1. Uma Família Precisa de Três Gerações 

Você prefere uma coisa complicada ou uma simples? [Preferimos uma simples.] Realmente, você 
gosta de uma família simples? [Sim] Então, onde está aquilo que eu disse para buscar? 

Quero dizer, vamos viver junto com nosso avô, avó, sogra, cunhada e netos. Mas centrados em quê? 
Três gerações de formação, crescimento, e aperfeiçoamento podem firmemente estar em uma família, 
estando centrados no centro. O que isto significa? Significa que você pode amar a Deus quando ama 
não somente seu pai e mãe, mas também seus avós. Quando coloca os avós na posição acima do pai e 
da mãe, então você pode amar a Deus. 

Então, porque precisamos de um esposo? Porque precisamos de pais? Porque precisamos de filhos e 
filhas? É somente porque não podemos atender a Deus sem eles. Esse é o motivo pelo qual precisamos 
deles. Este é o principal motivo que precisamos ter pais, filhos e filhas. Agora, o que isto significa? 
Um, dois, três, um, dois, três, (falando enquanto escreve no quadro) aqui é o centro de um ângulo de 
90 graus. Um ângulo de 90 graus deveria se ajustar a isto. Todos estes são a mesma coisa. Por isso é o 
Centro. 

Agora entendemos o motivo pelo qual necessitamos três gerações. Você precisa dos pais? [Sim] 
Então, você precisa um esposo ou uma esposa? [Sim] Você precisa de um bebê? [Sim] Porque você 
precisa deles? A partir disto, a teoria deve ser compreensível, que precisamos pais, um cônjuge e 
filhos, com o objetivo de criar um relacionamento com Deus e obter o melhor centro. 

Temos que saber com certeza o motivo pelo qual precisamos de pais, um cônjuge e filhos. Vocês 
devem saber isso por todos os meios. Vocês estão limitados para subir e descer, ir para o centro e para 
o lado, para todas as direções. Nem mesmo os netos podem ajudar a ir nestas direções. 

Quando vocês agem em relação aos seus avós com amor, então eles podem dizer: "Bom, Bom". Vocês 
conhecem este fato? [Sim] Por isso, deveriam saber que é uma coisa realmente surpreendente que a 
Igreja de Unificação tem treinado as pessoas sobre como construir este tipo de família, a qual é 
centrada no amor original, a fim de realizar o mundo que ainda não se tornou realidade. (128-17) 

 

Deveria haver pais, um esposo, uma esposa e filhos em uma família. Então, a família se torna uma 
base de felicidade. A razão pela qual Deus tem buscado pelos seres humanos, é para buscar Sua 
própria felicidade. 
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Assim, a fim de Deus buscar tal base de felicidade, Ele não pode alcançar o ideal se permanecer longe 
dos seres humanos. Quando Deus cria um relacionamento com as pessoas, então Ele pode alcançar 
isto. Somente quando sentimos felicidade na família onde há todos os tipos de emoções e sentimentos, 
então Deus pode sentir isso nesse lugar. (132-198) 

 

Precisamos sentir e encarar uns aos outros. Portanto, estamos absolutamente em necessidade de uma 
esposa e um esposo como também do jovem e do velho. Assim, criamos uma forma comum, 
independentemente do que os outros digam. Como seria nosso futuro, se dizemos que não precisamos 
do antigo? Quando você negligencia o antigo, então a nacionalidade de seu país pode desaparecer. 
Vocês entendem isso? A partir do ponto de vista das tradições raciais, se desprezasse o antigo, você se 
tornaria um traidor de suas tradições raciais. 

Desta forma, filhos negam seus pais, e negam até mesmo a ética e moralidade atualmente. Será os 
Últimos Dias quando as pessoas negam a ética e a moralidade. Nossos membros da igreja de 
Unificação não deveriam fazer isso. E não deveríamos dançar no tom do pensamento corrente. A 
Igreja de Unificação tem criado relacionamentos humanos sólidos, os quais são realmente positivos e 
estáveis para sempre. Pais, filhos e mestres, todos eles, deveriam criar relacionamentos com os outros 
respectivamente. Por isso os jovens, por si mesmos, não podem tornar isto perfeito. Sem exceção, 
Deus também necessita das pessoas idosas a fim de estabelecer e cumprir Sua Vontade. 

Portanto, devemos olhar a posição superior do idoso como muito importante. A partir de agora, vocês 
se determinarão a fazer este tipo de trabalho, centrando no Rev. Moon. Precisamos dos adultos, filhos 
e filhas, todos os membros de uma família trabalhando por Deus. (21-120) 

 

É verdade que muitos netos e noras odeiam ver a bengala que os avôs estão carregando. Porque? Isto 
significa que eles podem desejar que os avôs morram logo? Entretanto, bons netos e noras que têm 
uma mente e coração amorosos podem pensar: "Oh Deus, quando a bengala desaparecer algum dia, eu 
estarei mergulhado em lágrimas". Então, eles são bons ou maus? Bons ou maus? [Eles são bons netos 
e noras] Então e quanto a todos vocês? Vocês querem apenas seguir a vida, sem ter seriedade, não é? 

Estas pessoas não têm a direção adequada da vida e não podem encontrar o centro da vida. (184-270) 

 

Atualmente, o fundamento básico da ética familiar está sendo sacudido. E por isso, aqueles que 
acreditam na religião estão pensando que não é bom se casar. 

Mas devemos cantar em louvor da grande divindade do casamento. A forma para um homem e uma 
mulher amarem um ao outro será edificada através de sua vida de casado. 
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Assim, eles podem se tornar uma unidade. Então quem são homem e mulher após terem feito isso? 
Isso é Deus. Somente quando se tornam uma unidade, eles podem se assemelhar a Deus, que criou o 
homem e a mulher a partir de Sua imagem externa. Então, Deus pode estar junto com eles. 

O poder do universo é assim. Porque uma esposa chora sobre a morte de seu esposo? Bem, podemos 
pensar: "morte é apenas morte, afinal ele morreu porque não queria comer as refeições? (Risadas). 
Morte não é nada mais além disso. Então, porque as pessoas choram por isso? Você tem que saber 
este ponto. Quando você não tem filhos e filhas, o que faz você chorar e ficar triste? A questão é que 
você deveria estar completamente equipado com todos os membros que constituem a família. Esse é o 
princípio básico do universo. 

Portanto, podemos dizer que o poder de existência do universo é composto de poder e vontade para 
fazer avançar o ideal do objeto. Por esta razão, todos eles podem ter ação dar e receber uns com os 
outros. Por exemplo, o sul e o norte podem ter dar e receber um com o outro, não podem? Nada pode 
existir sem sua contraparte. Tal como um ser idealmente unificado que tem perfeita ação dar e receber 
pode merecer o apoio do universo. 

Isto significa que a fim deste tipo de ser unificado permanecer, a fortuna celeste deveria vir até ele. 
Então, tudo coopera com este ser. É assim como o princípio funciona. E também, precisamos 
absolutamente de filhos e filhas. Atualmente, a sociedade ocidental está preenchida com a forma de 
pensar que não há necessidade de filhos. Mas apenas vejam se eles realmente não precisarão de filhos 
mais tarde. Você pode compreender o motivo pelo qual precisam de filhos, se for para o mundo 
espiritual. O lugar onde você está posicionado tem um lado para cima e um lado para baixo ao mesmo 
tempo. Isto significa que nossa existência é obrigada a passar através dos três estágios numéricos. 

Tudo é criado através de três estágios. Três estágios! Deveria haver pais, um esposo e uma esposa, e 
filhos nestes três estágios. Ninguém pode fugir deste Princípio Celeste. Se você divide os estágios em 
três partes, há três estágios de homem e três estágios de mulher. Se estes são somados, três estágios 
numéricos podem ser formados, e assim, o mundo ideal se torna real. Falar de algo ideal, significa que 
deve haver um avô e uma avó, um pai, uma mãe, e vocês mesmos. A ética familiar da Igreja de 
Unificação se origina a partir deste ideal. (70-76) 

 

O que é Céu? Céu é onde uma pessoa pode amar os outros como os membros de sua família. E 
também é o povo celeste que faz isso. Avô e avó, mãe e pai, sua esposa, irmão e irmã, e filhos! O que 
significa estas quatro gerações? Uma família é como um manual onde o povo celeste pode 
experimentar um amor perfeito, o amor verdadeiro do universo. Todos devemos compreender que 
uma família é como um manual que ensina qual é a pedra angular de sua vida. (129-98) 

 

Como é Satanás? O que é Satanás? Aqui! Vamos ver o que é Satanás. Precisamos saber que tipo de 
cara é este Satanás. Em outras palavras, deveríamos compreender como é tão ruim no mundo de 
Satanás. 
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Olhem! Há uma única família. Quantas gerações geralmente vivem juntas em uma única família? 
[Três gerações] Três gerações ou quatro gerações? Qual delas? Há um avô, um pai e você. São três 
gerações. Além disso, pode haver um bisavô. Assim, há quatro gerações vivendo juntas em uma única 
família. Assim, deveríamos saber que quatro gerações podem viver juntas. Isso está certo? Se há mais 
de quatro gerações em uma família, há um total de oitenta anos, quando contamos 20 anos para cada 
geração. 

Considerando isto neste contexto, onde as pessoas anteriores a estas gerações devem ir e viver? Elas 
devem ir para o mundo espiritual. 

Pelo quê uma família na terra deveria viver? Por dinheiro ou por poder? O que importa é pelo quê 
devemos viver. [Deveríamos viver pelo amor.] (124-138) 

2. A Família é o Pilar Imutável da Família 

O que é algo imutável? Atualmente homem e mulher amam um ao outro e se casam; não obstante, o 
casamento ainda é mutável. O amor de pai e mãe também é mutável? Até mesmo o amor paternal na 
direção dos filhos pode ser mutável, mas ele pode ser menos mutável do que os outros são. Se 
buscamos uma coisa em comum que não seja mutável entre todas as coisas mutáveis em nosso mundo 
humano, isso é o amor de mãe. Uma mãe ama um filho mais do que o pai, não é verdade? 
Naturalmente, deveríamos estar cientes que o pai é o centro do amor. A partir de onde vem a origem 
do amor e da vida? A origem da vida não vem a partir da mãe. A mãe pode ser comparada com a 
carne e o pai pode ser como o osso. Após tomar algo a partir do pai, então a mãe pode ter um filho. 
Este é o motivo pelo qual devemos pensar sobre pai e mãe. Nenhuma forma pode surgir sem o osso. 

Assim, se há uma pessoa imutável em uma família, essa pessoa deve ser o pai. Você pode ter medo do 
seu pai, não é? O pai é um pouco difícil de acessar. E também ele geralmente está inclinado a não agir 
precipitadamente, mas seguirá de uma forma ordenada para manter sua posição e dignidade. Mas a 
mãe não é assim. Embora o pai faça muitas voltas em um único lugar, ele manterá sua posição como 
um pólo que mantém seu lugar. Vocês não pensam assim? 

Algum tempo atrás eu fui para Cheong Pyung e vi uma turbina e um gerador girando. E descobri que 
o eixo, que conecta ambas as partes é muito grosso. Ele pode fazer 450 giros por minuto. Quando eu o 
vi girando, parecia que não estava se movendo. Da mesma maneira, a mãe cria os giros, centrando no 
pai. Por causa do seu giro, ela pode ser imutável. Se ela gira para o oriente; ela cria a forma do oriente; 
se gira para o ocidente, ela cria a forma do ocidente. Da mesma maneira, ela faz isso na direção do sul 
e do norte. 

Por esta razão, quando olhamos para uma pessoa que não é mutável, essa pessoa é o avô. Então, quem 
vocês acham que será o próximo? A avó ou o pai? [É o pai] Bem, vocês já sabiam disso. Então quem é 
o próximo? É o neto, o filho de um pai. Todos eles são masculinos. É melhor não falar sobre todas 
estas coisas secretas para as mulheres, porque uma mulher é mutável. Ao falar sobre algum segredo, 
quando a mãe está ao redor deles, o esposo e o filho podem dizer: “Mãe, você poderia sair por um 
momento?" (Risadas) Isto indica como é a filosofia oriental. 

Para alguns assuntos importantes, não é o pai e a mãe, mas o pai e o filho que estão destinados a falar 
sobre isso. Quem sabe se ela é falsa com seu esposo e se casasse novamente? (Risadas) 



 13 

Poderia estar tudo bem se ela se casasse com um rei, mas e se ela se casasse com um inimigo? Vocês 
não pensam assim? Isto quer dizer que você deve consultar com o avô e o pai sobre um assunto 
importante. Porque devemos fazer isso? Isso é porque eles são seres imutáveis. Algo importante 
requer algo imutável. O sujeito, que nunca é mutável é eternamente valioso. Essa é a forma como é. 
(141-280) 

 

Qual é o centro de uma família? São os pais. Então porque são os pais? É porque os pais existem e 
vivem para o benefício de todos os membros da família. Isso significa que os pais são seres únicos? 
Isto significa que os pais são os únicos seres centrais que são absolutos, imutáveis e eternos. 

Agora aprendemos o fato que são os pais que possuem esse conteúdo imutável de amor neles mesmos. 
Há um tecido que envolve qualquer diamante ou ouro. O tecido que envolve é valioso ou não? O 
tecido pode ter um valor igual a um diamante, se é utilizado para envolver um diamante. A partir deste 
ponto de vista, compreendemos quão valiosos são os pais. Mais uma vez, devemos manter em mente 
quão preciosos são os pais que possuem um amor imutável, sem limites de valor. Vocês já pensaram 
sobre os pais por essa visão? A expressão "único" ou pais únicos, vem a partir desta visão. Pais são 
únicos, imutáveis e eternos, a partir de quem todos estes conceitos vêm. Isso é o que são os pais. 
Verdade ou não? Sim, é verdade. Os pais podem ser mutáveis? [Não] 

Afinal, mesmo se alguma revolução eclode, não podemos revolucionar o amor. Por isso, a origem 
deste amor permanecerá para sempre. E esses pais, como os sujeitos do amor, devem precisar de você 
absolutamente, continuamente e permanentemente. (74-19) 

 

Os pais alguma vez foram ensinados como amar seus filhos? Olhem, senhoras! Vocês têm um bebê e 
o amam. Então, algumas de vocês aprenderam como amar o bebê? Há alguma escola elementar, média 
e superior, ou uma universidade ensinando amor? Há alguma necessidade e utilidade para uma 
graduação de bacharel ou doutor sobre amar um bebê? Nenhuma condição é necessária para este 
amor, mas um padrão perfeito de amor, que todos querem alcançar. Quanto menos uma pessoa sente 
amor pelos filhos, mais ela quer fazer esforços para amá-los, até a extensão de 100% de amor. Certo? 

Algo perfeito não precisa de mais nada para torná-la melhor e não precisa aprender mais nada para 
isto. Aquilo que é perfeito é algo que uma pessoa não tem que acrescentar ou subtrair mais nada. 
Deste modo, isto é algo imutável e eterno. (38-227) 

 

O que são os pais no mundo? Pode haver um filho que é um campeão mundial tanto em força física 
como em poder mental. E ele pode pensar que seus pais são um grande problema em sua vida. Então 
ele poderia querer dar as costas para seus pais e fazer o que gosta. Mas porque ele não poderia fazer 
isso? Vocês devem saber este ponto. Ele pode fazer como lhe agrada porque pensa que é o melhor em 
força e cérebro. A partir de onde vem a origem do amor? A partir de si mesmo? [A partir dos pais.]  
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A origem do amor não é você mesmo, mas os pais. Não há nenhum resultado sem causa. 
Compreendem isso? Uma pessoa sabe que ela não é o sujeito, pela ótica do amor. Por isso, ela não 
deveria agir como lhe agrada. Esse é o motivo pelo qual os filhos dizem: "Sim, mãe; sim, pai " diante 
de seus pais. Assim, quando seus pais dizem: "Você pode ser famoso e ter autoridade no mundo, mas 
diante de seus pais, você deveria ser razoável," então os filhos podem responder assim: "Sim, sim, 
sim, mãe e pai." Porque? Porque há amor entre eles. Enquanto os pais são o sujeito, os filhos são o 
objeto. Vocês podem entender isto? 

É o princípio que o sujeito deve cuidar do objeto, e o objeto deve obedecer ao sujeito. Quando esta 
ordem é destruída, uma família perderá seu valor. Entretanto, por mais estúpida que uma pessoa possa 
ser, sendo que nasceu com uma mente original, ela saberia que este é o princípio celeste. Portanto, não 
importa quão poderosa possa ser, essa pessoa deve inclinar para seus pais. Eu estou errado? [Não] (50-
135) 

 

O mundo humano tem se mantido lutando continuamente, recorrendo à força e ao conhecimento. Mas 
o tempo ainda não chegou para termos um conflito de amor e com amor. Líderes religiosos dizem que 
quando chegar os Últimos Dias, esta hora chegará. O poder da espada e da caneta terá desaparecido. A 
única coisa que permanecerá é o poder do amor. 

Essa era final da hegemonia é os Últimos Dias. Um dia um irmão mais velho mais forte fisicamente 
chega em casa, mas ele pode agir como o chefe? Isso é possível ou impossível? Não importa quão 
forte ele possa ser, isso é impossível. Ele pode ser um campeão no ringue, mas não na família. 
Compreendem isso? Isto é possível? [Não] Porque? Porque existem os pais na família. (50-135) 

3. A Posição de Avô é a de Deus 

O avô é o homem que tem amor. Quando esposo e esposa, filhos e filhas ou netos discutem uns com 
os outros, os avôs com amor sincero os desencorajam de brigar, dizendo: "Por favor, não façam mais 
isso," como se eles fossem servos. Assim, eles encorajam sua descendência, dizendo: "Vocês são 
excelentes, melhor do que nós." Vocês devem saber que a pessoa que mais serve com amor é o avô. 
Quando a esposa reclama de algo, o esposo diz: "Tudo bem, querida, eu vou buscar o que você quer." 

Bem, qual é a conclusão? É que o seguidor do amor na posição de um servo tem a maior e mais 
surpreendente autoridade no universo. Esta é a filosofia de Deus, do Rev. Moon e dos Moonies. Essa é 
a conclusão. (135-122) 

 

Em uma família americana, o avô faz uma ligação telefônica antes de visitar a casa de seu filho. Vocês 
acham que esta é uma coisa boa? Vejam, imaginem que há uma nora que quer dar mais para seus avôs 
do que para seu esposo. Quão amorosa ela é! Então, ela pode herdar todas as coisas sobre amor de 
seus avôs. 
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Bem, quem é o avô mais antigo do mundo? [Deus] Certo. (Risadas) Aprendemos como amar Deus 
através de nosso amor por nosso avô físico. Podemos ter todos os tesouros encantadores e secretos de 
Deus através desta tradição. Quão maravilhoso é isto! (107-329) 

 

A partir deste ponto de vista, quando você ouve seu avô tossindo, você pensa em sua mente: "Damm, 
o velho homem deveria ir para o outro mundo" ou, "eu gosto dele?" Quando ficam mais velhos, os 
homens idosos não dormem muito. Apenas pensem sobre isso.  

Por isso, seria melhor pensarmos: "Nosso avô é como Deus, nos protegendo sem dormir muito!" 
Quando ele fica mais velho, seus lábios franzidos apenas falam de seu envelhecimento. Por isso, você 
deve obedecer absolutamente o que ele diz. Agora vocês podem saber quão belo é isso. Você não terá 
nenhum problema, nenhum incêndio em sua casa, quando está servindo e vivendo junto com seus 
avôs. Vocês devem lembrar disso.  

Então o que vocês acham que eles estão fazendo sem dormir? Eles oram: "Que Deus possa abençoar 
meus filhos." Através da oração, Deus diz a eles o que dizer para seus filhos: "Hei filho, você precisa 
prestar atenção, quando sair; por favor, me ouça." "Não saia hoje! Não brigue com os outros. Não vá 
muito longe hoje." Assim é como eles ensinam seus filhos. (Risadas) 

 

Deste modo, os netos precisam desses avôs ou não? Com amor, a felicidade pode vir para todos os 
avôs, pai e mãe, irmãos e irmãs, para que eles possam dançar com todo o seu coração. (107-327) 

 

Quando os pais enviam seus filhos para algum lugar, eles precisam obter a permissão dos avôs. Os 
pais não podem fazer como lhes agrada, porque os avôs estão na posição de Deus. Vocês 
compreendem o que estou dizendo? À luz da forma americana de pensar, é difícil aceitar e 
compreender. Quando os pais saem para algum lugar, os filhos podem implorar, dizendo: "Eu quero ir 
com vocês." Então, é difícil dizer: "Não, você não pode." (107-326) 

4. A Ordem no Mundo Humano 

Do que é composto o mundo humano? Existe uma ordem no mundo. Isso é o mesmo que dizer, existe 
uma ordem entre avôs, pais e filhos. O que importa é quão bem todos eles se relacionam. Acreditamos 
que é a melhor coisa que todos eles se tornem unificados em uma unidade.  

Qual é a coisa mais valiosa e preciosa nos seres humanos? Isso não é algo externo, mas algo interno. 
Por esta razão, devemos buscar e estabelecer um bom relacionamento com as pessoas no mundo do 
objeto e com nosso ser interior, bons avôs, bons pais, bons irmãos e irmãs, e um bom casal. (161-314) 
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Os adolescentes atualmente, quando recebem algo de sua mãe, eles não estão dispostos a pegá-lo. 
(Risadas) Até mesmo alguns pais, a fim de sair para diversão ou prazer, deixam seus filhos amarrados 
em um quarto. Vocês gostam desses pais? Na realidade há muitos pais assim. Devemos saber que há 
muitos homens que são piores do que animais. 

Porque nós, seres humanos, precisamos compreender o que é o conceito de família? Há quatro tipos 
de pessoas no mundo: elas estão na posição de avôs, pais, esposo e esposa, e filhos. Sim ou não? [Sim] 
O conceito é que uma família é um manual e a Bíblia que são dados para todas as pessoas do mundo a 
fim de conduzi-las para se tornarem pessoas celestes. 

Então, quem está destinado a estabelecer a ordem e a posição na família? A pessoa que mais serve a 
família e conhece melhor a família estará encarregado da família. Esta ordem não está contra a 
doutrina democrática. Então, quem deveria ser o centro da família? [Os avôs] Isso está certo. São os 
avôs. Isso está errado? [Não] Porque? Porque eles estão cientes sobre o todo. Assim, podemos dizer 
que o avô é o rei da família. Certo? Quando seu avô se sente muito velho e transmite sua autoridade 
para seu filho, então finalmente seu pai se torna o centro da família. 

Mais tarde, se seu pai transmite sua autoridade para você, então você também pode ser o centro da 
família. Esta herança será contínua, dos avôs para os pais, dos pais para os filhos, e dos filhos para 
seus descendentes. Assim é como nossa tradição pode ser estabelecida. Deste modo, devemos saber 
que esta tradição deve ser o princípio de um sistema familiar representando o universo. 

Mas não houve tal família de Deus desde a queda do homem. Assim, Deus tem feito esforços para 
edificar novamente esta família ideal estabelecendo as religiões, atravessando um curso duro e 
complicado na história humana. 

Visto a partir deste fundamento histórico, o fato é que é a Igreja de Unificação que começa o 
movimento para criar a família ideal no nome de Deus pela primeira vez na história. (130-269) 

 

Tal como uma pessoa ama seus filhos, pais e avôs, ela também deve amar os outros filhos, pais e avôs 
em sua vizinhança. Então podemos formar relacionamentos em qualquer direção. Essa é a forma como 
deve ser. Compreendem? Não pode ocorrer o principio celeste centrado em um padrão vertical de 
coração sem formar estes relacionamentos. Assim, eu quero dizer: "Vamos colocar isso em prática." 
Esse é o motivo pelo qual podemos dizer que a Igreja de Unificação está edificando a família ideal 
porque estamos praticando isto para que se torne realidade. 

Então, o que você tem que fazer neste centro vertical? Vocês devem criá-lo novamente em um nível 
horizontal. Isso é o que vocês devem fazer. Por isso, vocês não podem evitar amar os avôs. Bem, eu 
também me tornarei um avô em breve. [Sim] Sim, eu serei um avô. E vocês também. Será a mesma 
coisa. Vocês nascem como um filho ou uma filha, se casam, se tornam pais e avôs. Essa é nossa vida. 
Esse é o curso oficial de nossa vida. Vocês devem aceitar e amar estes fatos, do contrário, vocês 
correm contra o Princípio Celeste. Isso é o que acontece. Vocês entendem? [Sim] 
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Basicamente se não ajustamos estes relacionamentos, não haverá nenhuma maneira de colocar o 
mundo em ordem. Se você vai para a sociedade ocidental, pode perceber que as pessoas mais velhas lá 
são pobres. Vocês podem não saber quanto eles desejam e invejam os costumes orientais. Eles podem 
dizer para si mesmos: "O povo oriental serve seus avôs como Deus, sempre consultando seus pais com 
setenta ou oitenta anos de idade sobre qualquer coisa a fim de tomar qualquer decisão. Como isso é 
bom!" 

Quem é o avô mais velho? Não é Deus? E também, quem é o mais jovem? O próprio Deus também é 
mais velho do que um avô e mais jovem do que um bebê, por isso, a fim de amarmos a Deus, devemos 
amar o homem como um todo. Vocês compreendem? Quando se trata de idade, Deus pode ser o mais 
velho e o mais jovem. 

Quando você diz que ama Deus, isto deve significar que você ama sua vizinhança, as pessoas ao seu 
redor, e até mesmo as pessoas no mundo espiritual que faleceram pela história. Isso é lógico. (70-152) 

Seção 2. Formação da Família e da Linhagem Verdadeira [Parte 2] 

5. Avôs e Netos 

Vocês podem conhecer algum avô e avó que tenham netos. Mas apenas imaginem que os netos 
possam pensar: "Visto a partir de seu corpo físico, você está condenado a morrer na idade de oitenta 
anos. Eu não gosto de pessoas idosas. Veja o rosto enrugado, eu não gosto disto. Não chegue perto de 
mim." Imaginem quão feio o avô é com seus olhos fundos, um rosto murcho e uma cabeça de 
aparência estranha. 

Pode haver pessoas que receberam o amor de um avô e aquelas que não o receberam. As primeiras 
podem dizer com orgulho: "Eu recebi amor paternal dos avôs como também amor paternal dos pais." 
Mas os demais receberam somente amor paternal dos pais. Qual sua mente quer? Qual amor você 
mais gosta entre os dois? O amor de ambos avôs e pais ou somente o amor dos pais? [O amor de 
ambos.] Realmente? Esse é o fundamento básico. (188-197) 

 

Permitam-me perguntar algo para todos vocês! Os avôs gostam de seus netos ou não? [Sim, eles 
gostam.] É verdade que enquanto uma pessoa fica mais velha, ele passa a ter cabelo grisalho e seu 
rosto e mãos são enrugadas. Além disso, pessoas idosas têm um cheiro desagradável em seu corpo. 
Quando estão tentando ficar mais perto de seus adoráveis filhos para tocá-los, os filhos querem ficar 
longe. Entretanto, os avôs querem dar a eles mais e mais, do que eles têm. Eu também tenho 
experimentado esse sentimento. E quanto a vocês? Os avôs geralmente querem ajudar seus netos, 
embora os netos não o queiram. Mesmo se eles falecerem, tais avôs misericordiosos não podem evitar 
gostar de seus netos. Isto seria certo ou errado? 

Pensem sobre isto. Quando seus antepassados gostam de você, você se sente bem ou mal? Você deve 
se sentir bem. (41-140) 
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Vejam seu neto, uma criança titubeante, logo que chega em casa, pergunta: "Onde está o vovô e a 
vovó?", mesmo na frente de seu papai e mamãe, irmãos e irmãs. Vocês acham que a pergunta da 
criança é indelicada? Pensem sobre como a criança de forma indelicada pergunta sobre seus avôs que 
podem ter mais de oitenta anos de idade. A despeito de seus atos e palavras, ninguém a culpa por suas 
palavras. Se isto se aplica a uma pessoa não familiar que age e pergunta dessa maneira, isto traria 
problemas. Provavelmente você irá repreendê-la, dizendo: "Como você ousa ser tão indelicado?" Mas 
quando isto se aplica ao neto, contrariando uma expectativa normal, o avô gosta disto, e ao invés de 
culpá-lo, ele diz: "Oh, você quer me ver." Quando a criança pergunta: "Onde está o vovô?", isto 
significa que a criança quer ver seu vovô e espera algo dele. Assim, o que importa é a verdadeira 
intenção da criança. É justo que a criança queria ver o vovô e deseje estar junto com o vovô. Então, 
isto é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Desnecessário dizer, isso é uma coisa boa. 

Bem, há uma criança que está tentando encontrar um colo para sentar. Ela olha para seu irmão e irmã 
perto dela. E pensa em sua mente, após olhar para o rosto de seu irmão, que isto durará somente três 
minutos, antes de sentar ali. Então a criança vira sua cabeça na direção de seu pai e descobre que o pai 
está muito ocupado e cansado, para que a criança pense que durará somente dez minutos antes de 
sentar no colo de seu pai. De fato a criança sabe como a situação chegará a um ápice. Mas a criança 
acredita que seu avô ou uma pessoa idosa no todo, é – como dizer – mais generosa do que as outras. O 
avô segura a criança em seu colo por mais de uma hora ou duas horas, sem nem mesmo demonstrar 
qualquer sinal de desagrado. Por isso, a criança acredita que seu avô é o homem que a segura mais 
entre os membros da família. Com todo seu amor e coração, o avô segura e acaricia a criança em seu 
colo para que a criança não possa resistir a isto. Que maravilhosa e bela cena é esta! Isto apenas 
significa que o topo do tronco principal e a raiz da árvore querem se tornar uma unidade. (139-13) 

 

Sua mente e corpo deveriam ser o núcleo do amor, os quais estão harmonizados e unificados com 
amor. Você deve ser uma pessoa respeitável e o sucessor em sua família. O que é algo eterno? Vejam, 
quando um filho tem algo realmente bom, então os avôs também se sentem felizes sem sentir inveja. 
Assim fazem os outros membros da família. Então, o que torna isto possível? O que é que faz todo o 
grupo se sentir feliz em seus corações? É o amor que torna isto possível. É impossível sem estar 
centrado no amor. Os avôs ficam muito felizes quando seu filho tem um bebê? O que os faz se sentir 
felizes? Isso é apenas por causa do fundamento de amor que está sendo ampliado. (141-290) 

 

O que faz Deus lamentar? Como uma questão real, Deus não tem nenhum neto. Quando o desejo e a 
vontade de Deus se tornam realidade, Sua gama de fundamento para se mover e operar será ampliado. 
O universo deveria começar a partir de sua família, do contrário sua família não será capaz de entrar 
em uma conexão com o universo. Isto é somente porque o fundamento horizontal ainda não está 
realizado. (180-109) 

 

Os avôs se sentem solitários porque precisam do amor de seus netos. É natural que eles se sintam 
solitários, quando não recebem amor. (104-147) 
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6. Observe o Fenômeno da Indiferença com um Idoso na Sociedade Ocidental 

Atualmente, a família americana vive junto com sua mãe e pai, avô e avó? [Não, eles não vivem] Essa 
é uma família boa ou ruim? [É ruim] Então, porque? Eu estava imaginando se o idoso na América 
gosta de ir para um lar de idosos. Qual parque está em Nova York? [É o Central Park] Sim, um dia de 
primavera, eu fui uma vez ao Central Park. Descobri que todos os bancos estavam cheios com pessoas 
idosas. 

Eu cheguei perto deles, e perguntei se eles gostam de viver junto com seus filhos ou de viver 
separadamente. 

Eles responderam que não gostam de viver sozinhos, mas preferem estar junto com seus filhos e filhas 
e netos. Eles disseram que sempre sentem falta de sua família. Por isso, muitos idosos na América 
viviam sozinhos, sentindo falta de seus filhos, filhas, e netos, e assim, eles faleceram nesses lugares 
solitários. 

Originalmente todas as pessoas estão destinadas a nascer, viver e morrer no amor e com amor. Mas 
essas pessoas idosas solitárias não têm qualquer parceiro para dar amor ou para receber amor. Pode ser 
a felicidade e desejo que eles amem e vivam juntos com seus filhos, filhas e netos. Assim, Deus é tal 
como uma pessoa idosa em uma família. (98-45) 

 

Há algum lar na América? Há algo, como lares de idosos, certo? Então, o avô e a avó são felizes lá? 
Deve ser uma vida insuportável para eles nesse lugar. Essa é a liberdade americana? [Não] (184-69) 

 

Bem, e sobre os americanos? Eles deveriam parecer para baixo com a idade? [Não, eles não deveriam] 
É natural que o jovem deveria respeitar o idoso. Visto a partir deste ponto de vista, a sociedade 
oriental parece mais moralista do que a sociedade ocidental. Em outras palavras, pode ser dito que a 
anterior é mais elevada em espírito do que a posterior, comparada com o ideal de amor de Deus. 
Assim, o ocidente deveria se voltar para o oriente. Este é o momento para fazerem isso. 

Se o Rev. Moon vivesse na sociedade ocidental, ele encontraria esta idéia e este conceito? [Não] 
(Risadas) Eles estão tão distanciados na área das idéias e conceitos. O que eu disse está muito próximo 
da idéia oriental. Qual sistema familiar vocês devem seguir? [Devemos seguir o sistema familiar 
oriental.] 

Se você vai para algum lugar na sociedade oriental, poderá encontrar uma mulher jovem que não se 
casará até morrer, a fim de servir seus avôs. Bem, ela pode ser miserável. Mas visto à luz do universo, 
ela ainda é miserável? Ou ela é feliz?" A partir do ponto de vista individual, ela pode estar infeliz, mas 
a partir do ponto de vista universal, ela deve ser um bom exemplo. Ela pode estar muito velha para se 
casar, e muito velha para ter um bebê, apenas servindo seus avôs, o que é miserável individualmente, 
mas ela trará uma bênção para a família de seus irmãos e irmãs, visto a partir do ponto de vista do 
universo e do futuro. 
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O que isto significa? Isto significa que a família pode obter uma bênção graças a ela. Por exemplo, se 
uma mulher da família Moon fizesse isso, a família dela receberia uma bênção multiplicada. Da 
mesma maneira, se as mulheres coreanas fazem isso, a Coreia terá muitas bênçãos. (184-66) 

7. Fraternidade 

O que são irmãos? Eles são as pessoas que compartilham a mesmo amor dos pais. Então, eles podem 
brigar uns com os outros? Eles não estão destinados a fazer isso. Quando eu perguntei para minha 
filha, Sun Jin: "De quem são estes pés?", ela respondeu que o pé direito era do pai dela e o esquerdo 
era da mãe dela. Ela estava realmente certa. Porque é assim? Por causa do amor. (106-80) 

 

Quando você fala sobre "amor fraternal," o que é isso? Isto significa que você deve ampliar o 
fundamento de amor além de si mesmo. Ou seja, isto também significa "ampliar e multiplicar seu 
relacionamento." Amor humanitário! Mas as palavras "centrado na vida" fazem sentido? Não há tais 
palavras, algo como: "Vida humanitária, certo? 

Por isso, o ponto de inicio de toda a origem deveria ser algo que todos gostam. O núcleo do propósito 
da existência de algo deveria ser aquilo a partir do qual todos podem alcançar o mesmo final e 
conclusão. Somente com essa vida, não podemos fazê-lo. (188-195) 

 

Uma mulher na vizinhança não gosta do homem que não ama sua família. E os moradores não gostam 
da pessoa que não tem dado nenhum amor para seus pais e irmãos e irmãs. 

A pessoa a quem seus irmãos e irmãs dariam as boas vindas não é a pessoa que pensa e age centrada 
em si mesma, mas é a pessoa que age para o benefício de toda a família. Isto está certo ou errado? Isto 
significa que você deve seguir o caminho oposto. Em outras palavras, se você determina que sua 
mente se tomasse, vestisse ou vivesse como algo ruim, os outros gostarão de você? (120-112) 

 

Você tem ao seu redor algumas pessoas que são mais velhas ou mais jovens do que você. Você deve 
ser alguém que é o centro ou o padrão entre as pessoas. Você pode conhecer o princípio de como se 
tornar assim, sem ser ensinado. Esse é o motivo pelo qual você precisa ouvir o que seus pais dizem e 
seguir o caminho do esposo, e também amar seus irmãos e irmãs. Todos conhecem este princípio. 
Vocês não entendiam o que isto significa até a providência da Igreja de Unificação. (123-134) 

 

Há diferentes características de filhos que estão crescendo sob as asas de seus pais. Mesmo em sua 
família, certo? A despeito de suas várias características, a razão que eles podem insistir em algo é 
porque estão arraigados no amor dos pais. Por isso, o outro irmão ou irmã mais velho não pode 
negligenciar a insistência do irmão ou irmã mais jovem. Porque eles não podem fazer isso? 
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É somente porque a insistência do mais jovem é a única centrada no amor dos pais. Não importa quão 
jovem ele ou ela possa ser, porque todos têm o mesmo valor a partir do ponto de vista do amor dos 
pais, os outros deveriam aceitar a insistência do mais jovem. Assim, uma boa vida familiar significa 
que essa insistência é bem vinda. O problema é que a insistência não deveria ser aceita em um 
relacionamento onde eles não se tornaram uma unidade com seus pais. 

O que aconteceria nesse relacionamento desarmonioso? Os irmãos e irmãs podem ser diferentes uns 
dos outros em suas vontades. Mas eles não deveriam ser diferentes da vontade de seus pais. A vontade 
do irmão e irmã deveriam estar conectadas com a vontade de seus pais. Eles podem manter sua 
autoridade, quando discutem sua vontade sobre esse fundamento. Quando o irmão ou irmã mais velho 
insiste sobre algo através do fundamento que os pais podem aceitar, ele ou ela ostenta a autoridade em 
benefício dos pais. Você deveria colocar seu parecer sobre a base deste fundamento. 

Embora uma pessoa seja jovem, ela pode ter a mesma posição que os pais têm, se ela se afirma no 
fundamento onde se torna uma unidade com o amor de seus pais. Isto significa que ela tem o direito 
de ser capaz de participar no mesmo grau como a posição dos pais. Quando está no lugar do objeto, 
centrado no amor, toda a autoridade dos pais está envolvida nisso. Ou seja, a herança está envolvida. 
Quando uma pessoa ostenta o mesmo padrão e opinião que os pais têm, ela pode se colocar junto com 
seus pais e pode ter a herança. Este é um fato surpreendente. (170-64) 

 

Vocês vêem uma criança crescendo. O que vocês acham que ela está seguindo? Ela cresce seguindo o 
amor de seus pais. "Aqui está o amor do pai, o amor da mãe, eu gosto disto." Eles descobrem que o 
amor de seus pais está conectado não somente com eles, mas também com a sociedade, a nação, o 
mundo, e o mundo celeste. 

Quando uma mulher sobe para esta posição e um homem chega a essa posição, então eles pensam: 
"Qual caminho meu pai e minha mãe puderam subir?" Assim é como eles seguem seus pais. E 
também, eles podem imaginar como homem e mulher podem viver juntos, embora sejam tão 
diferentes. Assim, eles aprendem como seus pais viveram. 

Todos vocês gostam de sua mãe e seu pai? [Sim] Vocês podem desejar viver com seus pais, mas não 
juntos com seus irmãos e irmãs, certo? (Risadas) Vocês podem insistir somente em vocês mesmos. 
Você realmente quer viver junto com seu pai e sua mãe, ou junto com todos os seus irmãos e irmãs? 
Qual você gostaria? 

Porque há irmãos e irmãs com você? A razão pela qual você precisa de irmãos e irmãs é que através 
deles, você pode compreender como sua mãe e seu pai cresceram, vendo como seus irmãos e irmãs 
estão crescendo. Você deve saber o que é fraternidade. Vocês devem crescer assim e então se tornar 
uma unidade uns com os outros. Então, vocês devem amar seus irmãos e irmãs, ou não devem? 
[Devemos amá-los] Porque vocês devem fazer isso? Isto tem a ver com o passado, quando seus pais 
estavam crescendo. Se vocês devem ir para o mundo espiritual, vocês acham que é possível ver e 
encontrar seu pai e sua mãe em sua idade mais jovem? [É possível] Bem, você é um adulto lá, e então 
pode encontrar sua mãe quando ela tinha três anos de idade. Então você a chutará para longe? Ou você 
fará uma inclinação para ela? [Faremos uma inclinação] Talvez, um bebê não saiba o que é inclinar. 
(Risadas) O que você deixará o bebê fazer? 
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Você deve aprender como amar sua pequena mamãe tal como você ama seu irmão, seu pai e sua mãe. 
Você não pode amá-los sem aprender como amá-la. Então você deverá amar seus irmãos e irmãs, 
pensando sobre eles como sua mãe e seu pai em sua idade mais jovem, para que você possa amar seu 
pai e sua mãe se encontrá-los em qualquer idade no mundo espiritual. A fim de ser uma pessoa que 
pode amar sua mamãezinha e papaizinho, você precisa de seus irmãos e irmãs. Vocês entendem isso? 

O pai e a mãe têm vários filhos. Então, é bom que esses filhos amem uns aos outros mais do que seus 
pais, ou menos do que seus pais? [Mais] Porque eles deveriam fazer isso? É para estabelecer a 
condição que os filhos possam amar seu pai e sua mãe desde o nascimento até a morte amando seus 
pais como figuras jovens, o que é demonstrado através de seus irmãos e irmãs. 

A mãe passa a aprender como seu esposo cresceu através da observação de seu filho crescendo. Amar 
o filho cria uma condição para que ela possa amar seu esposo antes do matrimônio. O esposo 
compreende através do crescimento de sua filha como sua esposa cresceu. Assim, ele pode estabelecer 
a condição de amar toda a vida de sua esposa. 

E os pais amam seus filhos e filhas sem qualquer distinção. Isto é para realizar um amor de uma volta 
completa em uma família onde você tem irmãos e irmãs. Quão maravilhoso e surpreendente é isto! 

O pai e a mãe querem tratar seus filhos de forma igual. Vocês devem saber isto. Assim é como 
funciona o coração dos pais. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] Odiar seus irmãos e irmãs é 
um pecado mais sério do que odiar sua mãe. Essa é a conclusão. Isto é mais importante na educação 
familiar. (184-60) 

 

Quanto mais próximo você se torna do amor paternal, mais harmoniosa sua vida se torna. Isso é muito 
teórico. Porque você deveria se tornar uma unidade com seus irmãos e irmãs? A partir do fato que sua 
mãe e seu pai, homem e mulher se tornam uma unidade, sabemos que irmãos e irmãs deveriam se 
tornar uma unidade. Assim é como a lei pública do universo é constituída. Vocês se sentem bem 
quando brigam com seu irmão ou irmã? [Não, não nos sentimos bem] Então, o que faz vocês se 
sentirem tristes? [É a lei natural do universo] Vocês podem saber sobre a pressão do ar, mas não sobre 
a lei do universo. Da mesma maneira, as pessoas estão dominadas pelo poder do universo. 

Por esta razão, as pessoas estão destinadas a criar este relacionamento vertical. E a fim de criar este 
relacionamento, dizemos: "ame seus pais." Isto não significa somente "ame seu pai" ou "ame sua mãe" 
mas também "ame seus pais!" Isto é plural. Quando dizemos "Ame seus irmãos e irmãs," a expressão 
de irmãos e irmãs não é singular, mas no plural. Porque está no plural? É por causa do conceito que 
amor se origina a partir do plural. Vocês compreendem o que estou dizendo? [Sim] Então vocês estão 
destinados a brigar com seus irmãos e irmãs? [Não, não estamos] Vocês devem fazer isso com seus 
pais? [Não] Assim, este relacionamento de acima e abaixo é absoluto. Ninguém pode derrubá-lo. 
Atualmente, os jovens dizem que não há necessidade desse relacionamento vertical, mas eu acho que 
aquilo que não é necessário é a pessoa que diz que esse relacionamento não é necessário. (104-127) 
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Quando irmãos e irmãs brigam entre si em uma família, como os pais se sentem? É como se você 
batesse em seus pais com um bastão. Se vocês brigam entre si muito frequentemente, seus pais iriam 
querer viver bastante ou morrer mais cedo? [Eles morreriam mais cedo] Eles estariam felizes ou 
infelizes? [Eles estariam infelizes] Por isso, vocês deveriam saber o ponto a seguir, que sua 
negligência sobre seu irmão pode conduzir para a infelicidade de seus pais e de toda a família. 

Se um de seus irmãos ou irmãs faz algo errado, todo o resto dos irmãos e irmãs deveria curá-lo de sua 
culpa, por seu ato errôneo, centrando no amor dos pais. Bem, quão maravilhosa é a família! Eles 
podem pensar no coração dos pais, pois a mãe e o pai são como Deus para seus descendentes. Assim, 
se eles amam uns aos outros pelo benefício dos pais, então Deus estará junto com a família e os filhos 
da família estarão na posição que representa Deus. (184-63) 

8. A Ordem em uma Família 

Vocês querem pensar primeiro e agir depois, ou pelo contrário, vocês querem agir primeiro e pensar 
depois? [Queremos pensar e então agir] Porque são Moonies, vocês pensam assim. Mas você pode 
dizer para si mesmo: "Eu não gosto de pensar," e você pode apenas agir. Você apenas faz algo 
primeiro e pensa sobre isso mais tarde, certo? 

Então porque a sociedade ao seu redor não concorda com essa idéia? Porque a sociedade diz para você 
parar de fazer isto? Alguém pode insistir que você está errado: "Eu seguirei o caminho certo pela 
justiça." Isto desencadeia uma luta entre a velha geração e a nova geração. Qual vocês gostam? Porque 
elas se opõem uma a outra? 

Se todos os membros de uma família tivessem suas próprias opiniões e desejos, haveria seis formas de 
egoísmo. Cada membro da família iria querer que os outros seguissem sua forma. Assim, todos eles 
insistem em sua própria maneira. Haveria uma luta começando todos os dias. Enquanto eles brigam 
mais e mais, eles estão destinados a ir para cima ou ir para baixo? Eles estão destinados a ir para 
baixo. Se eles brigam duas vezes, os passos de sua posição estarão dois passos mais para baixo do que 
antes; se eles brigam três vezes, eles cairão mais três passos. Quando repetir isto, o relacionamento 
estará destruído. Esse é um fato? 

Ou o seguinte é verdade? Vocês podem pensar: "Não, nós podemos subir enquanto brigamos; sim, 
isso é o principal." [Não, isto está errado] A verdade é que uma briga faz você dar um passo para 
baixo da sua posição. Isto é verdade? [Sim, é verdade] A democracia se origina a partir desta forma de 
pensar: "Vamos seguir nossa própria maneira." Não podemos evitar fazer isso a fim de desenvolver e 
proteger o todo. 

Bem, aqueles que podem pensar que estou errado, levantem suas mãos. Permitam-me perguntar algo. 
Que conclusão podemos obter a partir disto? É somente escolher e seguir nosso próprio caminho 
através do qual podemos ajudar uns aos outros. Você é obrigado a fazer isso, mesmo se não gosta de 
fazê-lo. Quando determinada maneira é benéfica a todos, esta seria a maneira para fazê-lo subir? [Sim] 
Chegamos a conclusão que precisamos absolutamente de um objetivo comum, centrando na maneira 
que pode fazê-lo subir. Então, qual é a maneira que faz você subir? A maneira que faz uma família, 
nação e o mundo subir é aquela que pode ser benéfica para a sociedade, o mundo e o mundo ideal, 
respectivamente. As pessoas são inclinadas a negarem este fato, mas isto é verdade. 
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Há dois tipos de lei. Uma pode ser a lei para evitar um conflito e a outra é a lei para conduzir as 
pessoas a viverem para o benefício umas das outras. Então, o que deveríamos fazer a fim de evitar que 
as pessoas briguem? Se elas estão no relacionamento entre irmãos, o mais jovem deveria obedecer ao 
mais velho. Aquele que nasce primeiro se torna o sujeito na ordem do universo. O sênior está 
conectado com Deus. Além disso, Deus é o ser mais sênior que existe antes de todas as demais coisas. 
Assim, Deus estabeleceu essa lei. 

Se está situado entre pais e irmãos, naturalmente você deve obedecer a seus pais, porque seus pais 
nasceram antes de seus irmãos. Essa é a lei. Tal lei de ordenamento deve ser aplicada a cada caso. 
Vocês entendem o que quero dizer? 

Vocês podem dizer que apenas nasceram para que ninguém possa interferir em sua vida. Mas vocês 
deve reconhecer que possuem tios e familiares. Isto significa que vocês nascem dentro do âmbito do 
clã. Está errado pensar: "Vamos fazer como nos agrada." Ao contrário, vocês devem viver de acordo 
com a lei do ordenamento pela qual podem estar em sintonia com os outros. 

Vocês podem dizer: "Precisamos de alguma lei?" Sim, absolutamente, vocês precisam da lei. Somente 
insistindo em si mesmo até o fim pode conduzir ao conflito. Então, somente o homem mais forte 
poderia sobreviver e o restante deles poderia morrer. 

Essa é a lei que diz para o homem viver para o benefício da mulher, a mulher pelo benefício do 
homem, os pais viverem para o benefício dos filhos, os filhos viverem para o benefício dos pais, e os 
irmãos e irmãs viverem para o benefício uns dos outros. 

Vocês entendem o que estou dizendo? É possível viver de acordo com a lei, se vocês fizerem isso 
através e pelo amor verdadeiro. Vocês devem fazer sacrifícios com amor verdadeiro para o benefício 
dos outros. Todas as leis estão ligadas sob o amor verdadeiro. Onde quer que vocês vão, se vão com 
suas mãos levantadas assim, não serão capturados pela rede da lei. Vocês podem passar por ela. 
Entendem? [Sim] Esse é o motivo pelo qual sempre digo que vocês devem viver para o amor 
verdadeiro, fazendo sacrifícios e servindo os outros. Isso é simples. 

Imaginem que as posições do irmão mais velho e do mais jovem podem ser invertidas. Isto não deve 
ser assim. A posição invertida será automaticamente colocada em ordem, mesmo se estiver assim. O 
irmão mais velho pode chamar o irmão mais jovem de "irmão mais velho," mas isto não significa que 
suas posições estão desordenadas. Os pais querem fazer mais e dar mais em favor de seus filhos. Mas 
o comportamento deles pode inverter suas posições? Os filhos podem ser rudes com seus pais? Bem, 
ao contrário, eles devem elevar suas mentes para fazer mais pelo benefício de seus pais. É a função da 
mente original das pessoas, conduzi-las a manterem a ordem. Vocês entendem o que isto significa? 
(117-216) 

9. A Família como um Manual do Céu 

Vocês estão colocados no lugar e na posição de filhos. E também, vocês estão destinados a herdarem a 
fortuna de seus avôs e pais. Porque vocês precisam dos avôs? É porque eles representam o passado. 
Eles representam a verdadeira história do passado. A seguir, os pais se colocam em qual posição? Eles 
se colocam pela era presente. Consequentemente, os filhos se colocam representando o futuro.  
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E assim como tudo está envolvido. O centro de todas as partes, avôs, pais e filhos, está se movendo na 
direção do amor verdadeiro. É melhor que vocês lembrem disto, quando pensarem sobre sua família. 
Amar e respeitar seu avô é herdar e aprender o passado. Vocês podem aprender sobre o presente a 
partir de seus pais. Amar e estimar os filhos e aprender sobre o futuro. O que vocês poderiam herdar a 
partir dos avôs e dos pais é amor verdadeiro, a linhagem de amor verdadeiro. Se o avô e a avó se 
tornam uma unidade um com o outro, então a mãe e o pai se tornarão também uma unidade, centrando 
no amor verdadeiro. Deveríamos ser uma unidade e herdar o futuro. Não podemos herdar o futuro sem 
firmar uma família verdadeira. Através destas três coisas, podemos compreender o universo. Deus 
representa toda a história, e a família verdadeira representa o presente e o futuro. 

Isto quer dizer que a família é um manual para mostrar como aprender a amar o universo. Se não há 
um avô ou uma avó em sua família, você pode sentir que está faltando algo. Deste modo, uma família 
deveria ter as partes necessárias. Então a família pode ser realizada no Reino do Céu com o mesmo 
formato e com os mesmos membros. A pessoa que merece ir para o Reino do Céu é aquela que ama os 
Avôs verdadeiros, os pais verdadeiros, os filhos verdadeiros, a família verdadeira, a nação verdadeira 
e o universo verdadeiro. A família é o manual do mundo celeste. 

O avô ama o pai e a mãe mesmo ao risco de suas vidas. Quão surpreendente e maravilhoso isto é! Da 
mesma forma, a mãe e o pai amam seus filhos e filhas ao risco de suas vidas. Quão surpreendentes e 
maravilhosos eles são! Em conclusão, amor verdadeiro é algo que faz uma pessoa morrer pelo 
benefício dos outros em uma família. O avô vive para o benefício dos netos. Os pais vivem para o 
benefício dos filhos. Os filhos vivem para o benefício dos pais. A irmã mais velha vive para o 
benefício da mais jovem. A mais jovem vive para o benefício da mais velha. O esposo vive para o 
benefício da esposa e a esposa vive para o benefício do esposo. A avó vive para o benefício do avô e o 
avô vive para o benefício da avó. (162-140) 

 

Agora que os membros jovens da Igreja de Unificação entenderam a Vontade, eles deveriam tirar a 
avó e o avô idosos da casa para idosos. Este é o tempo exato para eles fazerem isso. Se eles fizerem 
isso, os avôs idosos gostariam? [Sim, eles gostariam disso] O que os jovens acham? [Eles gostarão] O 
que faz vocês pensarem assim? É porque vocês aprenderam o ensinamento do Princípio Divino da 
Igreja de Unificação. Antes de aprenderem isso, vocês poderiam não gostar dos idosos. 

Vocês serão um fracasso se enviarem seu pai e sua mãe para uma cada de idosos. Vocês devem 
oferecer uma oração: "Oh, Pai Celeste, meu pai, minha mãe, e eu mesmo, estas três gerações devem se 
tornar absolutamente uma unidade em coração e amor, assim, por favor Deus, esteja conosco." Vocês 
deveriam orar assim, então serão capazes de ir para o Reino do Céu. Do contrário, vocês não podem ir 
para lá. 

Bem, entre seu avô, seu pai e você, quem seria a pessoa mais próxima a Deus? [É o avô.] Isso está 
certo. Então, quem pode ser a segunda pessoa mais próxima? [É o pai.] E depois? É você. Portanto, 
vocês devem compreender que não podem restaurar o estado original até que herdem a bênção do avô, 
da avó, do pai e da mãe. Vocês sozinhos não podem se conectar ao Reino do Céu, se não há o mundo 
vertical. Essa situação não pode estabelecer nenhuma Base de Quatro Posições. (130-134) 
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Seção 3. A Família como o Centro de Treinamento para Aprender a 
Desenvolver o Coração (Shimjung) 

1. A Família é o Manual para Criar o Reino do Céu 

Para qual finalidade temos derramado lágrimas, sangue e suor com um coração paternal e um corpo 
servil? É pelo benefício do mundo. Seria uma mentira dizer que vivemos para o benefício do mundo 
sem viver para o benefício de nossos filhos e filhas. Quando uma pessoa vive pelo benefício do 
mundo, ela pode se tornar um representante. Portanto, eu sou aquele que tem feito isso. E eu sou 
aquele que decide o critério e a base para realizar o Reino Celeste. 

Então, qual é o critério? É a família. E também, qual é a base para estabelecer uma nação? Também é 
a família. Na família você deveria ser uma pessoa centrada no amor, que não quer qualquer 
recompensa, mesmo que possa ter sacrificado seus filhos e experimentado todas as tribulações. Você 
deveria ter o pensamento que sente pesar por não dar mais e mais. Quando você determina sua mente 
assim, então seus filhos agradecerão pelo que você tem feito por eles e voluntariamente assumirão 
responsabilidade em benefício dos pais. Você deve criar e oferecer tal ambiente. Sem fazer isso, você 
não pode ir além do estágio de arrependimento no Jardim do Éden, onde as pessoas tinham caído. (29-
101) 

 

Existe o amor de seu avô, avó, pai, mãe, e irmãos e irmãs em seu coração. Nosso Princípio Divino 
chama isto de amor dos três objetos. Certo? Esposo e esposa representam o presente. Por isso, eles 
devem ter a mentalidade de viver pelo passado e pelo futuro. Isto significa que você deve estabelecer 
um fundamento vertical. 

Vocês gostam de sua sogra? [Sim] Vocês precisam de filhos e filhas? [Sim] Bem, vocês disseram: 
"Sim." Então aqui estão avôs, esposo e esposa, e os filhos. Sendo assim, qual é mais importante, um 
relacionamento vertical ou um horizontal? [O vertical] Porque? É porque essa é a raiz e a base do 
universo. Amor vem do Céu, o lugar superior. Ele não se origina a partir da base horizontal. Portanto, 
o vertical deveria vir primeiro, e a partir dele, o horizontal se originaria. Este é um ‘mais’ e esse é um 
‘menos’. 

Após o esposo e esposa horizontais se tornarem um único ser, então a quem eles deveriam amar mais 
intensamente? [o sogro e sogra] Estes dois seres amorosos deveriam retornar para este lugar (falando 
enquanto aponta para seus escritos no quadro). Eles devem criar um único círculo, se movendo ao 
redor. Como eles podem fazer isso? 

O esposo deveria amar seus pais como ele ama sua esposa. E ele deveria amar ainda mais 
intensamente seus filhos. Estes três tipos de amor deveriam estar alocados assim: primeiro, os avôs, 
então o pai e a mãe, e finalmente os filhos. Neste ponto estão juntos o amor vertical e o amor 
horizontal. Pensando a partir deste ponto de vista, descobrimos que quando um casal americano se 
divorcia, eles são capazes de abandonar um ao outro, mas não o bebê. Porque é assim? Porque o bebê 
tem tudo, o amor do homem, o amor da mulher, o amor de Deus. Assim, pode não haver necessidade 
do homem ou da mulher, mas há a necessidade de um bebê. Porque? Ele tem o amor de Deus. 
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Vocês compreendem isso? Por isso, uma vez que ocorre o divórcio, há uma briga para ficar com o 
bebê. Certo? [Sim] Tal como um esposo ama o bebê, assim ele deveria amar sua esposa e Deus. Da 
mesma maneira, uma esposa deveria amar seu esposo e Deus tal como ela ama seu bebê. Quando 
esses três tipos de amor se tornam realidade, isto será realmente o ideal. 

Falando sobre a sociedade ocidental, o esposo e a esposa na sociedade ocidental estão funcionando 
centrados nisto. Mas isto não tem um centro quando se move. (falando enquanto aponta para seus 
escritos no quadro) Onde está o centro? Sem colocar o amor aqui no centro, a sociedade e a 
civilização ocidental estarão sob trevas. Do contrário, nem mesmo o universo tolerará isto. 

Visto a partir desse tipo de organização familiar, a família pode ser como um manual. Esse também é 
um manual para demonstrar como realizar uma nação ideal. E essa nação ideal é um manual para 
edificar um mundo ideal. 

Vocês compreendem o que isso significa? [Sim] Então, há quatro tipos de manuais. Estes são os 
seguintes: o manual familiar, o manual nacional, o manual mundial e o manual do universo. Onde este 
treinamento deveria ocorrer? Basicamente, isto deveria ser feito na família. 

Como deveria ser uma família? O homem deve ir além da mulher, e a mulher deve ir além do homem. 
Esposo e esposa devem ir além do avô e avó. 

Esse é o conteúdo do manual familiar, o qual é para a nação. A nação compreende o grupo de avôs, 
mãe e pai, as futuras noras. Por isso, é possível dizer que uma pessoa pode edificar sua própria nação. 
(118-232) 

 

Há quatro gerações: Deus e os Verdadeiros Pais, os pais, esposo e esposa, e os filhos. Os pais são os 
seres que são realizados horizontalmente em benefício dos verdadeiros pais. Se vocês não tivessem 
caído, não teriam qualquer necessidade de acreditar em Deus. Isto significa que vocês estariam 
destinados a reconhecer Deus automaticamente. Assim, se vocês amam Deus como amam seus pais, 
então merecem ir para o Reino do Céu. Então, não pode haver nenhuma necessidade de religião. Ela é 
desnecessária. Entendem isso? 

Da mesma forma, os filhos deveriam amar os avôs como os pais amam os avôs. Não há nenhuma 
necessidade de educação. Isto pode ser aplicado ao mundo animal da mesma maneira. O manual diz 
que Deus, pais, filhos e filhas deveriam se tornar uma unidade como um único corpo, centrando no 
amor. E também, ele nos diz que o amor não deveria ser aplicado somente em sua casa. (164-94) 

 

A família é o manual para mostrar como criar o Reino do Céu. Não há nada em comum que todas as 
nações possam concordar. Se você ama a totalidade dos pais e pessoas idosas do mundo como você 
ama seus pais e avôs físicos, seguramente está destinado a ir para o Reino do Céu. 
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Qualquer barreira no mundo espiritual não pode influenciar esse homem. Em outras palavras, se você 
trata todos os jovens do mundo como seus filhos e filhas, você será bem vindo em qualquer lugar no 
mundo celeste. 

A família é o manual que demonstra como criar um relacionamento com o Reino do Céu. Isto 
significa o manual para a educação. Se você aplica o que aprende nessa família para a nação, o mundo 
e Deus, se tornará um patriota, o filho ou filha de Deus, ou seja, o filho sagrado, respectivamente. Não 
é o homem santo, mas o filho santo. Todo homem tem um desejo de ser assim. 

2. O Primeiro Centro de Treinamento para Construir o Reino do Céu 

Para o ser humano, uma pessoa precisa de uma família, nação, mundo e o mundo original do universo. 
Isso pode ser quatro graus ou quatro passos. Você precisa de uma família, da nação e do mundo. 
Falando sobre a Igreja de Unificação, ela precisa do universo. Você deve conectar estas coisas com 
amor. E esse amor é eterno. Amor é aquilo que conecta Deus, homens santos e patriotas. Vamos olhar 
os pais em uma família. Os pais são os representantes da nação, dos homens santos e os homens de 
Deus. E também, a família é o estágio do primeiro passo para aprender esse amor. Isso é o mesmo que 
dizer, uma família é o primeiro centro de treinamento para edificar o Reino do Céu na terra. E a 
Coreia como uma nação, é o segundo centro de treinamento, o qual precisa de patriotas.  

Na sequência, o terceiro centro de treinamento é o mundo, e o quarto é o mundo espiritual. Então, o 
primeiro passo é tornar-se os filhos e filhas de Deus. Os próprios homens santos não significam filhos 
e filhas de Deus. Assim, todas as partes deveriam se tornar os filhos e filhas de Deus. Uma pessoa na 
posição de um homem santo deve se tornar uma unidade com Deus e poder ir para o lugar onde pode 
herdar a propriedade a partir de Deus. Então, tudo o que Deus tem pertence a ele também. Vocês 
podem compreender isto? (142-302)  

3. A Família como o Manual Onde uma Pessoa Pode Sentir o Amor Universal 

O que é o universo? É a família ampliada. Vocês devem saber isto. Visto a partir da ordem da família, 
ele compreende o acima, meio, abaixo, esquerda, direita, frente e atrás. Esse é o princípio. Quando 
falamos sobre os lados de cima e de baixo, isto indica pais e filhos; quando falamos sobre esquerda e 
direita, isto se refere a esposo e esposa; quando é frente e atrás, isto significa irmãos e irmãs. Como 
todas essas partes podem se tornar uma unidade? Pelo poder? [Não] Conhecimento? [Não] Dinheiro? 
[Não] Então o que torna isto possível? [Amor] Amor não significa amor comum. É Amor Verdadeiro. 
Nada pode criar um círculo, somente o amor verdadeiro.  

Então, quais são os lados acima, meio e abaixo em uma família? Esse é o manual para permiti-lo 
sentir o amor do universo. Eu quero que vocês espalhem esse amor para o mundo. Como amar a si 
mesmo? Jesus disse: "Ame ao próximo como você ama a si mesmo." O que isso significa? Isso está 
claro. Quando você encontra outro avô, sirva-o como você serve seu próprio avô. Da mesma forma, 
você deve servir as outras mães, pais e filhos. E também, pode ser dito que todos esses tipos de 
pessoas estão expostas no centro de exposição, o mundo. É como uma exibição de pessoas do mundo. 

Quando você ama os outros com amor, como você ama os membros da sua família, Deus estará com 
você. Além disso, quando você vê uma criança, ame-a como você ama a Deus. 
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Bem, como é o mundo celeste? Ele é como uma família ampliada e o centro de exposição de produtos 
qualificados. Assim, deve haver algum formato definido para uma família qualificada. (128-23) 

 

Neste ponto, podemos viver sem o amor do universo? [Não, não podemos viver.] Deus deu a você um 
manual, o roteiro sagrado, e prometeu que você deve amar seu avô e sua avó, que foram enviados para 
você em benefício daqueles avôs e avós no mundo espiritual. 

Da mesma maneira, se você ama absolutamente seu pai e sua mãe, que se colocam representando os 
outros pais do mundo, isto cria a condição para você amar o resto de todos os pais. Isto se aplica ao 
caso de homens e mulheres, e os filhos da mesma maneira. Assim, uma família é o centro de 
treinamento para ensinas as pessoas o que é amor e como amar as pessoas através da Escritura 
Sagrada. Se estes “treinandos” respondem "Sim" quando são solicitados a amar outros avôs e avós  
como eles amam seus próprios avôs, então podem estabelecer as condições para salvar este mundo. 

Ao amar as pessoas, você não deve discriminar entre pessoas apenas porque elas são negras, asiáticas, 
pobres ou com baixa educação. Você deve amar as pessoas, da forma como elas possam ser, tal como 
você ama os membros da sua família. Essa é a fórmula pela qual uma pessoa é ensinada sobre como 
amar. (130-273) 

4. Um Local de Teste para o Reino de Amor 

A Vontade de Deus é realizar o Reino de Amor neste mundo. O mundo é uma família ampliada. Se 
você olha para o mundo, o que pode ver lá? Lá vivem outros avôs, avós, tios e tias, irmãos e irmãs, 
filhos e assim por diante. O mundo é uma família ampliada onde muitas pessoas desde idosos até 
jovens estão vivendo. (147-28) 

5. A Família como o Centro de Treinamento para o Amor 

Para qual finalidade o homem nasce? É para o amor. Uma pessoa recebe o amor dos pais desde o 
ventre até a idade do casamento. E uma pessoa encontra seu parceiro e se apaixona. Então nesse 
momento, ele experimenta o amor de Deus tendo seus próprios filhos. Através deste curso, você 
aprende como amar Deus, como amar seus filhos, seu parceiro e os outros membros da família. E este 
curso é o passo mais básico para o homem ir para o Reino do Céu.  

Uma família tem avôs, pais, esposo e esposa, irmãos e irmãs. Todos os seres humanos apontam para 
uma amplificação dos componentes de uma família. Uma família que pode amar outra família é capaz 
de herdar o Reino do Céu. Este é um fato surpreendente. Eles podem herdar todos os privilégios e 
poderes dados por Deus. 

Mesmo em uma família nobre de muito tempo atrás, a pessoa que mais se sacrificava e fazia esforços 
estava destinada a ser o herdeiro da família, não importa quantos candidatos pudesse haver. (143-285) 
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Todos vocês ao menos já conheciam a origem do amor? [Sim] Então, vocês devem amar sua família. 
A família é o manual que demonstra como obter o bilhete para o Reino do Céu. A família é o centro 
de treinamento para amar. O mundo é uma família ampliada onde há um mundo do avô, um mundo da 
avó, um mundo dos pais, um mundo de esposos e esposas, e um mundo de filhos e filhas. Por isso é o 
caminho direto e adequado para o Reino do Céu que você ame as outras pessoas como ama sua 
família e Deus. 

Por isso o primeiro mandamento diz: "Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a 
tua alma, e de todo o teu entendimento." O segundo diz: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo." 
Amar Deus e amar as pessoas; isso é tudo. Treinar será em vão. Isto é simplesmente nada, se você não 
pode fazê-lo. A religião ensina como treinar a si mesmo. Sem amar as pessoas, o universo e Deus, isto 
pode ser nada. 

Falando francamente, a família é o lugar onde você experimenta e pratica amor no mundo e onde você 
e seus pais crescem e vivem. É como um microcosmo. E a Igreja de Unificação tem que edificar um 
novo tipo de família como um novo campo de treinamento, centrado nos Verdadeiros Pais. 

Assim, você deve amar seus pais muito mais do que você ama sua esposa. Isto não significa que você 
deve abandonar sua esposa. Se você ama as pessoas assim, as pessoas que recebem seu amor virão a 
amar sua esposa. Não há nada mais glorioso do que isso. (142-242) 

 

O que é a família? É o centro de treinamento para realizar a nação e o mundo ideais com amor. Além 
disso, é o lugar onde você pode experimentar Deus e o mundo celestial. E esse poder de amor atrai 
este mundo, o mundo espiritual e até mesmo Deus. Apenas pensem sobre o dia quando Deus enfim 
sentirá felicidade. 

Então, o que é a família ideal? Esse é o lugar onde você pesca no universo com amor. Compreenda 
que a família é o lugar para pescar com amor! Por isso, você ainda se sentirá feliz, mesmo se for 
fisgado. Por isto, passamos a ter um lar, o lar ideal. E também, este é o homem ideal que vive nesse lar 
ideal. (106-26) 

6. A Família como o Centro de Treinamento do Coração 

Na família, os pais devem ser o centro. E na sociedade, um mestre deve ser o centro. Os pais são a 
retaguarda dos filhos. Então, para que serve a escola? Ela ensina as pessoas como viver em sociedade, 
a qual é o futuro estágio de suas vidas. A família é o centro de treinamento para desenvolver seus 
sentidos. E a escola é o lugar para aprender a vida social. 

A sociedade não é o último ensinamento. O que vem a seguir? É a nação. A nação tem um presidente. 
Qual é a razão para que todas as pessoas sintam falta do presidente e queiram estar perto dele? 

O presidente indica um fruto completo, que seguiu além do estado do fruto de formação e 
crescimento. Ele pode florescer, após passar através dos três estágios. Ele começa a partir de uma 
semente e se torna uma flor, e finalmente se torna um fruto. 
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A partir deste ponto de vista, uma escola tem que promover e treinar a capacidade do homem. O que 
as pessoas estão fazendo na escola? Elas estão treinando e se preparando. Elas necessitam de boa 
preparação. 

O que é a família? Esse é o centro de treinamento do Coração. Na escola, você deve criar 
relacionamentos como irmão com seus colegas de escola. Tal educação dos pais é para o benefício da 
escola, da sociedade e da nação. Os pais devem entregar todo o fundamento de sentimentos para seus 
descendentes, o que os ensina como viver nesta sociedade e nação. 

Os pais frequentemente dizem em casa: "Porque você não estuda?" E os mestres na escola dizem: 
"Suba na vida". O que a escola ensina é como conduzir uma nação e como ser um homem bom. 

Por exemplo, bons professores fornecem um bom fundamento para esta nação. Assim, as pessoas 
estão dispostas a iniciar aqueles que gostam de seu fundamento social. (180-130) 

Seção 4. Quando uma Família está em Perfeita Harmonia, Todas as Coisas 
Podem Ser Cumpridas 

1. A Razão pela qual uma Família é Boa 

Porque uma família é boa? Porque há um fundamento de liberdade onde todos podem dar e receber 
seu amor. Esse é o motivo pelo qual as pessoas sentem falta de sua terra natal. E uma família é o lugar 
onde estão seus irmãos e irmãs. (38-328) 

Uma família é um bom lugar. Porque é assim? Porque há o pai e a mãe, irmão e irmã, e os demais 
familiares. Todas as pessoas, sem exceção, sentem falta de sua terra natal, a terra original. Elas sentem 
falta de sua terra natal mais do que sentem falta de sua nação. Vocês gostam da Coreia, vocês querem 
viver na Coreia, vocês estão vivendo na Coreia, mas do que vocês sentem falta? É de sua terra natal. 
(23-151) 

2. Os Pais Preferem o Filho Que Mais Proximamente se Assemelha a Eles 

Às vezes deve ser tão valioso para você, quando seu conteúdo se assemelha a você, mesmo se isto não 
tem nenhum valor. É a mesma coisa em relação ao seu filho. Os pais gostam do filho que mais 
proximamente se assemelha a eles. É natural que deve haver filhos que mais se assemelham com a 
mãe ou com o pai. Naturalmente, os pais amam todos os filhos, mas eles podem preferir aquele que 
mais proximamente se assemelha com o pai ou a mãe. Os pais frequentemente falam um para o outro 
sobre quem tem mais semelhança com eles entre seus filhos. Para um filho esperto, o pai diz: "Este 
garoto saiu igual a mim," então a mãe reclama dizendo: "Não, ele se parece muito mais comigo." 

A semelhança de uma pessoa demonstra que ela tem as mesmas características e elementos. Devido às 
suas mesmas identidades, eles podem se tornar uma unidade eternamente. Porque podem existir 
diferentes razões no estado de semelhança, uma pessoa sabe quem tem muito mais semelhança com 
ela. (39-230) 
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Se alguém diz: "Aquele parece com você," então ninguém sentirá antipatia com isto. Por esta razão, se 
uma pessoa tem algum grau de semelhança, a outra pode sentir esse grau de intimidade na proporção 
do grau dessa semelhança. 

3. Quando uma Família está em Perfeita Harmonia, Todas as Coisas Podem ser 
Cumpridas 

Há um velho ditado em nossa cultura oriental, que diz: "Quando uma família está em perfeita 
harmonia, isto traz sucesso em todas as coisas." Essas realmente são boas palavras. 

O homem deve ser o centro em uma família, a qual tem um avô, avó, pais e filhos. Mas ele tem algo 
mais. Uma família também tem todas as coisas. Isto significa que existe tudo em uma família. 

Você pode pensar que uma família é o lugar onde estão sua mãe e seu pai, sua esposa e seus filhos. 
Mas ela tem algo mais além disso. Uma família inclui uma casa, um jardim, avô, avó, e assim por 
diante. Um avô e uma avó estarão mais felizes quando vivem nos melhores ambientes. Não há 
nenhuma comparação entre os risos dos avôs e aqueles de um jovem casal. 

O riso enrugado dos avôs é mais maravilhoso e valioso. Seu riso traz harmonia para a família. Existem 
pais que poderiam ser chamados "meio avôs" entre os avôs. E também não deve haver muito intervalo 
entre os dois. Todas as coisas devem estar conectadas umas com as outras através do relacionamento 
de três estágios. Toda harmonia ocorre em três estágios de uma harmonia perfeita. Quando uma 
família está em perfeita harmonia, todas as coisas podem ser cumpridas. (139-12) 

4. Um Homem Bom em uma Família 

A partir do que podemos determinar uma definição de um homem bom? A questão é quem será o 
homem bom e quem terá o direito para tomar decisão em sua família. È mais valioso decidir se algo é 
bom ou ruim a partir da posição pública em benefício dos outros. 

Você pode ter belos olhos, um nariz e boca de boa aparência, mas e se um dedo é de alguma forma 
anormal? Você pode querer escondê-lo. Você não deseja se gabar sobre isso. O que isso significa? Isto 
significa que algo representando o todo deveria ser algo que obtém aprovação pública. Esse é o 
princípio. Dizemos que algo é bom quando obtém aprovação pública por representar o todo, o 
fundamento perfeito. Assim, podemos ter orgulho disso. 

A partir deste ponto de vista, você pode insistir que deve ser o melhor homem em sua família, sendo 
apoiado por seus pais. Mas sua irmã não pode concordar com você, dizendo: "Você é um resmungão, 
você é um cara ganancioso." A fim de ser aceito como a melhor pessoa, você deve jogar para longe 
sua própria insistência, e então ser capaz de obter a aprovação de toda a família. Ninguém pode negar 
este fato. 

Então, como você pode ser uma pessoa boa entre todos na família? Para se tornar esta pessoa, você 
deve ter um nível mais elevado de padrão. Do contrário, você não pode obter aprovação unânime. 
Então, qual é o fundamento através do qual você pode obter aprovação? Essa é a questão. (105-89) 
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5. Uma Pessoa Verdadeira em uma Família 

Quem é um homem verdadeiro? Um homem verdadeiro é um homem muito bem-humorado. Então, 
que é um homem bem-humorado? Um homem bem-humorado não deseja que todos o obedeçam. Ele 
é o homem que quer viver para o benefício dos outros. Quando falamos sobre o mais valioso, 
prometedor, e bem-humorado filho em sua família, esse filho deve ser a pessoa que pode obter a 
resposta "sim," o que significa a concordância de toda a família desde seus avôs até os demais 
parentes. Sem nenhuma dúvida, o filho não é aquele que quer que seu avô o faça feliz, mas aquele que 
aprecia e ama seu avô. Seja ele uma criança pequena, ele sempre considera como agir e como servir, a 
fim de fazer seu avô feliz. 

Ele também tenta auxiliar todos os membros de sua família incluindo seus familiares, dia e noite. Tal 
homem é realmente uma promessa e um verdadeiro filho e neto. Ninguém pode negar este ponto. Tal 
pessoa é o homem que pode herdar o bem. Os 360 graus de um círculo têm um único ponto no centro. 
Quando alguma coisa cruza o círculo e segue para o ponto oposto, não pode evitar passar pelo ponto 
central. E um círculo pode ser formado e equilibrado, centrado no ponto do meio. Toda linha que 
cruza o centro a partir de um ângulo diferente tem o mesmo comprimento no lado oposto. 

Então, qual é a linha central? É aquilo que detém todo o poder e pressão atravessando o objeto. Isso é 
o mesmo que dizer, em uma família há os pais no centro, e irmãos e irmãs, familiares no lado da 
frente, atrás, direita e esquerda. Isso torna uma família no formato arredondado. Então, quem pode ser 
o ser central, como o eixo de uma roda? Quem é o homem mais verdadeiro e portador da promessa na 
família? Deve ser uma pessoa com quem cada membro da família quer estar junto. Este tipo de 
homem pode merecer ser a pessoa central. (174-11) 

6. Quem é  o Mestre de uma Família? O Homem Mais Sacrifical 

Quem pode ser o mestre da família? Ele não é aquele que quer satisfazer seu desejo ao custo do 
sacrifício dos outros, mas aquele que faz sacrifícios para o benefício dos outros. Assim, ele pode ser 
aprovado como o centro da família. Mesmo os pais desejam dar a ele uma bênção duradoura, sobre 
seus joelhos. (60-69) 

 

Por exemplo, há pais, seis irmãos e irmãs, um total de oito membros em uma família. Se o irmão mais 
jovem é o mais sacrifical entre eles, até mesmo os pais inclinarão suas cabeças. Enquanto o tempo 
passa, seus irmãos e irmãs olharão para ele como o ser central da família. Eles reconhecerão que este 
irmão mais jovem sacrifical deve ser o ser central. Esse é o motivo pelo qual as pessoas sempre dizem: 
"Faça algo bom, faça algo bom!" O que isso significa? Isto significa que você deve fazer algo bom 
para o benefício de outra pessoa. Então, você será o ser central. (77-298) 

 

Quem de vocês quer ser o mestre de sua família? Quem de vocês quer sentar no trono como o mestre 
de sua família? Quem entre os membros de uma família quer ser o herdeiro? Quem merece essa 
bênção é a pessoa que tem mais amor e coração pelos outros. 
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Mas atualmente os jovens não reconhecem este fato. Eles estão inclinados a pensar: "Qual a utilidade 
do sacrifício? O homem não pode sobreviver sem lutar." 

Esse é a forma errada de pensar. Um melhor amigo é aquele que vive pelo benefício dos outros, e é a 
pessoa mais servil e sacrifical. A essência, que torna isto possível, não é conhecimento, poder ou 
dinheiro, mas amor. 

Então, no entanto, por mais infantil que uma jovem garota possa ser, se ele ama seu avô com todo o 
seu coração e dá algo para ele o tempo todo, então ela se tornará um sinal de amor nessa família. O 
homem que pode herdar a família e sua tradição é aquele que ama todos os membros mais do que ele 
mesmo. (141-292) 

 

No caso quando há dez membros da família enfrentando o perigo, se um deles está fadado a morrer, a 
fim de que o restante deles sobreviva, a melhor maneira para a sobrevivência de todos é sacrificar 
aquele escolhido. E se os dez membros da família brigam uns com os outros, insistindo que gostariam 
de morrer primeiro? Deus diria: "Vá em frente"? [Sim] Deus os deixaria lutar uns com os outros e iria 
querer que o mais forte fizesse o sacrifício? [Sim] Talvez. 

Por outro lado, e se um jovem irmão voluntariamente insiste que quer morrer pela família, embora o 
restante dos membros tente dissuadir o jovem irmão de se sacrificar? E se o jovem irmão ainda 
quisesse fazer esse sacrifício pelo benefício do todo, e a despeito disso, os outros dizem: "Você não 
deve se sacrificar, você não tem que pagar indenização. Toda a família pagará a indenização." 

Há dois tipos de respostas, como as anteriores. Qual é a melhor? A primeira ou a segunda? Qual Deus 
aprecia? Qual Satanás aprecia? A primeira? [Sim] A segunda? [Sim] Essa é uma questão importante 
para decidir, porque é um problema fundamental como também um assunto muito sério. 

Ambas podem ser boas. Mas uma está do lado de Deus e outra está do lado de Satanás. Precisamos de 
uma resposta clara. Qual? [A primeira, a segunda] Deixem-me responder. É a segunda, é a número 
dois! Entendem? Está mais próximo do lado de Deus fazer mais sacrifícios. Onde existe muito mais 
sacrifício, deve haver mais amor, especialmente o amor de Deus. (130-230) 

7. A Família como o Centro de Treinamento para Criar Relacionamentos 

Você pode ter brigado com seus irmãos e irmãs. Se fez isso, você deveria voltar e dar uma festa para 
fazê-los felizes, e deve se desculpar por seu comportamento anterior. E deve se reconciliar com eles e 
amá-los novamente, como você ama sua mãe e seu pai. Quão maravilhoso é isto! Isto significa que 
após seus pais falecerem, os irmãos e irmãs remanescentes devem ajudar, servir e amar uns aos outros, 
e considerar uns aos outros como seus pais. A partir dessa mentalidade e coração, o Reino do Céu 
começa a se tornar realidade. Compreendem? [Sim] 

Através de todos os membros de sua família e familiares, você pode ver a imagem de sua mãe e seu 
pai. Além disso, eles são como dons de Deus. E você aprende como amar as outras pessoas mesmo ao 
custo de sua vida. O Reino do Céu é o lugar onde as pessoas amam umas as outras e vivem juntas. 
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Todas as pessoas! Falando sobre um tio ou tia, é melhor que você possa ver a imagem de seu avô e de 
sua avó através de seu tio ou tia. 

A partir deste ponto de vista, o mundo é uma família ampliada. Há no mundo os mesmos grupos 
etários dos avôs, tio, tia, pais, irmão e irmã como uma família, tem esses grupos. Se algo tem a forma 
arredondada, podemos chamá-lo de um círculo. Você deve amar e servir os idosos como ama seus 
avôs. 

Se você encontra algum mendigo que tem a idade de seu pai, você precisa de piedade para amá-lo 
como ama seu pai. Se ele é da idade de seu irmão ou irmã, trate-o da mesma maneira como faz com 
seu irmão ou irmã físicos. Se você faz isso, que coisa maravilhosa está fazendo! 

Bem, a partir da ótica e posição de Deus, todos os seres humanos do mundo são Seus filhos e filhas. 
Então, Deus se sente feliz quando eles brigam uns com os outros? Absolutamente não. O mesmo 
princípio e conceito também se aplicam ao seu relacionamento familiar. Vocês entendem? (184-65) 

Seção 5. Lições Aprendidas a partir da Garça, do Salmão e das Árvores 

1. Lições Aprendidas a partir da Garça 

Uma garça pode voar bem? Não, ela não pode voar muito bem no início. Entretanto, uma vez que ela 
começa a voar, nenhum pássaro pode segui-la. Isto é o que é tão bom sobre a garça. Quando a garça 
começa a voar com seus grandes saltos, não parece que será capaz de fazer isso. Quando levanta sua 
perna para tirar um cochilo, ela parece muito astuta. O bico sempre parece assim. (Demonstra com 
gestos) Ela está meditando. Ela passa um longo tempo em devoção se colocando em uma única perna, 
e assim sua perna se torna muito grossa. Até mesmo Deus sente simpatia. Entretanto, ninguém pode 
seguir a garça, uma vez que ela tenha começado a voar. Ela tem esse tipo de autoridade. (141-308) 

 

Você não deve agir como os pardais. Você deve ser como as garças. Você já viu o voo da garça? 
Pássaros pequenos voam a partir daqui, mas deveriam realmente voar a partir daqui porque é mais 
longe. A fim de transmitir bem sua energia, eles voam na forma de um “S”. Pequenos pardais voam 
assim. Mas a garça voa com um ritmo. Isto é o que eu acho. Elas fazem a forma de um “8”. 
(demonstrando com gestos) Isto não está certo? A garça voa alto no céu, sempre olhando para mais 
longe. Porque as garças têm pernas longas? Porque as garças sempre ficam sobre uma única perna? 
Elas sempre se colocam assim. Porque é assim? ... [Porque se elas levantarem ambas as pernas, com 
certeza irão cair.] Não, seu atrapalhado! Não seja bobo! Elas estão tentando se ajustar ao universo. 
Elas têm uma boca. A linha vertical do universo, a linha vertical ideal, é somente uma. O que o 
vertical ideal significa? O universo gira ao redor de uma vida que está centrada em ideais elevados e 
em um amor sublime. A garça não parece interessante quando está olhando para o lado. Ela adquire 
sua majestade quando levanta seu pescoço e fica reto. O pescoço longo é realmente majestoso. É 
como uma antena alta. Está apontando para um lugar alto. Ele tem o poder de se estender. Então ela se 
torna vertical em relação à terra. Porque o corpo da garça é vertical, as asas não são muito grossas. 
Então, de uma forma agil ela levanta suas asas para o alinhamento horizontal. 
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Uma vez que a garça começa a voar... Qual é o pássaro que pode voar a mais longa distância sem 
mover suas asas? É a garça. Não é a águia. Porque levanta sua cabeça tão alto é natural que ela voe 
alto. 

Esse é o motivo pelo qual ela pode ver mais longe. Isto está certo na teoria, não é? 

Mesmo se você grita ou diz: "Porque você faz esse barulho quando voa?," ela apenas continuará 
voando de qualquer maneira. Ela apenas continua voando e voando. Ela voa na direção do oceano. 
Mesmo se há barulho abaixo, mesmo se os pardais estão morrendo, mesmo se todos os tipos de coisas 
estão acontecendo, ela simplesmente continua voando. Ela voa sobre os oceanos e sobre os 
continentes, e  quando finalmente consegue encontrar seu lugar, ela diz: "Somente eu sou o mestre." 
Ele nunca pousa entre os refugos. Ela sempre encontra algum lugar majestoso para descansar. Ela é 
realmente notável. 

Eu não tenho sido capaz de decidir ainda. Eu tenho procurado por um lugar para me estabelecer. Onde 
vocês acham que é esse lugar? Deve haver algum lugar para mim. Porque Deus é o sujeito, eu devo ir 
e me estabelecer diante de Deus. O que vocês acham disso? O Rev. Moon segue em frente, mantendo 
isto dentro de meu coração como meu caminho definido. Eu posso ter até mesmo nascido assim. 

Assim, se você está seguindo alguém que nasceu com esse tipo de destino, e se juntou a Igreja de 
Unificação, você se tornará um bebê ganso ou um bebê garça? Os gansos são aves muito agradáveis. 
Quando eles caminham com suas penas da cauda espalhadas, eles também parecem muito simpáticos. 
Eles seriam bons dançarinos de discoteca. Vocês gostariam de ser um ganso campeão de dança de 
discoteca? Gostariam? Ou gostariam de ser garças? Qual deles? [Queremos ser garças!] No grupo da 
Igreja de Unificação há dois tipos de pessoas. Vocês querem se tornar gansos ou garças? [Garças!] 
Vocês têm certeza que seus pescoços são longos o suficiente? 

Assim, esses na Igreja de Unificação olham além do muro. Se vocês vivem na Coreia, então olham na 
direção do Japão ou da América. Se eu tento educá-los e elevá-los, vocês devem apenas seguir. Esta é 
a razão pela qual muitas pessoas querem me seguir para onde quer que eu vá. Esse tipo de mentalidade 
está tudo bem. Por isso, se vocês querem se tornar garças, ao menos deveriam ter alguma semelhança 
com uma garça, se apoiando em uma única perna. Mas algumas de suas pernas são formatadas assim. 
Ela não está no padrão. Vocês não deveriam tentar apenas consegui-lo de forma fácil quando estuda. 
Vocês devem voar alto no céu! Se vocês querem se tornar como a garça, devem aprender como se 
alinhar com a linha vertical do universo. Em outras palavras, é preciso ter o tipo certo de atitude. As 
pessoas devem ter uma consciência reta. Para isto ser alcançado, a linha vertical já foi desenhada em 
sua vida.  

Vocês devem saber isto. De onde vem a expressão: "Ele tem uma consciência reta"? Já está colocada a 
linha vertical no centro cósmico e reto significa que sua linha é paralela à linha vertical cósmica. Essa 
é a linha a qual deve se comparar. Mas sua linha está inclinada. A garça é o único animal que se 
coloca na vertical. A garça é branca deslumbrante com manchas pretas. Ela voa no céu, mas ela 
também remexe na água suja. Vocês sabiam disso? Ela até mesmo remexe nas fezes. Ela também 
pode ir para lugares baixos. Se os corvos negros dizem para a garça: "Hei, você nasceu para voar alto 
no céu. Porque você está aqui em baixo?" A garça responderá: "Vocês dizem bobagens. Segurem suas 
línguas! Eu também tenho manchas pretas, não é? Eu tenho as exigências necessárias para estar aqui." 
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Ela também tem listras vermelhas. Isto significa que ela tem paixão. E ela sempre segue a paixão do 
líder. Isto é muito impressionante, não é? 

O que uma garça come? Ela come na terra, mas também pode comer no mar. Ela pode combinar 
ambos os mundos. Se na Igreja de Unificação o Sr. Moon fulano de tal fosse uma garça, então ele 
deveria ser capaz de lidar com o mundo da religião, mas também com o mundo empresarial. Ele está 
em um lugar elevado, mas pode também ir para os lugares mais sujos. Ele pode se adaptar a qualquer 
nível. Por isso a cauda de uma garça é preta. Porque a cauda é preta? É porque ela pousa sobre sua 
parte de trás. Eu acho que isto se ajusta à lei universal. 

Porque o povo coreano adora a garça, eles sempre a bordam em seus travesseiros. Seja a garça ou o 
pato mandarim (o qual também é chamado de ave do amor). 

Na cortina do palco do Teatro Little Angels há quatro garças. Isto simboliza a nação coreana. As 
pessoas da Igreja de Unificação frequentemente fazem um som "kweck!" Elas não sabem como falar 
adequadamente. O ganso faz um som "Kyu", como faz a garça branca. O som pode ser o mesmo, mas 
o conteúdo é diferente. 

Que tipo de som você faz? O ganso apenas come e faz seus negócios, enquanto a garça voa. Há dois 
tipos de pessoas. Há pessoas que vivem para comer e pessoas que vivem para voar. Somos pessoas 
que vivem para comer como o ganso ou para voar como a garça? Vocês querem comer um pouco e 
voar um pouco? [Queremos voar bastante.] Talvez vocês estejam muito gordos para voar. [Não!] 
Vamos voar alto e longe juntos. Vocês acham que pelo fato do Rev. Moon estar um pouco gordo, eu 
não posso voar? Isto não é verdade. Eu posso voar muito bem! 

O nome da Sra. Moon é Hak Ja. "Hak" é a palavra coreana para garça. "Ja" é filho. Ela pensa que é 
porque nasceu para se juntar com o filho de Deus. Porque nasceu com este nome, ela pôde se tornar a 
mãe da Igreja de Unificação. Isto é o que ela pensa. Esta é uma atitude esplendida, não é? "Han" 
significa uma pessoa que pode representar a Coreia e representar o universo. Han significa um, que 
também significa o melhor. Eu acho que a Mãe ficaria feliz ao me ouvir dizer isto. De qualquer forma, 
esta é a forma como vivemos. Este é o estilo da Igreja de Unificação, não é? [Sim] Eu nunca preparo 
um sermão como eles fazem nas igrejas cristãs. Se eu fizesse isso, vocês não seriam capazes de digeri-
lo. Eu tenho que falar como estou fazendo hoje, para vocês serem capazes de digeri-lo bem. 

Este é o motivo pelo qual vocês não deveriam dizer que eu quero viver bem. Apenas um pouco alto. A 
garça voa realmente alto, mas não podemos voar tão alto.  

Mesmo se vocês não podem voar realmente alto, ao menos deveriam voar até o nível médio. A fim de 
seguir o Pai e a Mãe, vocês devem olhar alto. Vocês não devem manter seus olhos fixos no chão. 
Mesmo se vocês começam a voar no nível médio, quanto mais vocês voam, mais alto devem ir. Vocês 
devem voar em uma linha paralela ao pescoço. Em outras palavras, vocês devem subir.  

Todo seu corpo precisa subir. Eu nem mesmo cheguei à conclusão, mas o olhar de vocês é como se 
estivessem imaginando se eu irei ou não pedir para fazerem mais sacrifícios. Vocês estão certos. Esse 
é seu destino. Por isso, voem no nível médio, mas suas cabeças devem estar voltadas para cima. (140-
82) 
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2. Lições Aprendidas a partir do Salmão 

Os humanos têm muitas coisas sobre as quais deveriam refletir. O mar está cheio de muitos diferentes 
tipos de peixes. Se você os estuda cuidadosamente, descobrirá que eles são muito misteriosos. Como 
eles retornam para o mesmo lugar em conformidade com as estações? As pessoas que vivem próximas 
ao mar sabem sobre isto. Sardinhas, lulas, e as inúmeras cavalinhas. Todos eles sem falha, retornam 
em abril e maio. Eles podem ter nadado por todos os oceanos do mundo, mas quando chega a estação 
certa, eles retornam para o mesmo lugar sem falha. 

O salmão do Alaska é ainda mais impressionante. Vamos pensar sobre o salmão por um momento. 
Eles nadam por perto como peixes bebês por alguns meses até metade do ano, e após terem crescido 
um pouco, eles partem seguindo o fluxo das águas do rio. Nascem mais de 4.000 deles de uma vez. E 
após 4 anos, quando é hora de colocar seus ovos, eles retornam exatamente para o mesmo lugar. A 
ciência moderna não tem como explicar como eles fazem isto. 

Isto é realmente milagroso, não é? Porque é que esse pequeno peixe de água doce, o salmão, contém 
esse conteúdo misterioso e vive sua vida dançando e brincando enquanto os seres humanos que estão 
cheios de desejo não têm sido capazes de realizar seus desejos por milhares de anos? Porque é que os 
seres humanos perderam sua direção e vivem em uma sociedade complicada e misturada, e neste 
tempo de transição todos estão clamando para serem salvos? O problema é que muitas destas pessoas 
quase não têm nenhuma possibilidade de serem salvas. 

Vocês devem saber isto. Toda a criação está conduzindo uma vida pública. Isto não é verdade? No 
sistema solar a terra gira ao redor do sol, e a lua gira ao redor da terra. A terra gira seguindo um 
caminho determinado. Não há nenhuma mudança neste caminho. Nos milhões de anos de história a 
terra está nos dizendo: "Vocês podem mudar, mas eu não mudarei." 

Olhem para o pequeno pardal, que vai: "Chip, chip, chip, chip." Para a maioria das criaturas o pardal é 
apenas como um brinquedo para capturar ou matar como lhes agrada. Entretanto, até mesmo este 
pardal sabe como construir sua casa. Após ter os bebês pardais e o ninho ser ameaçado por perigo, 
eles arriscarão suas vidas para proteger seus jovens, e continuarão a fazer isso, por milhares de anos 
ou mesmo dezenas de milhares de anos. 

Mas e sobre as pessoas? Algumas pessoas dizem: "Não há nenhum amor paternal. Não precisamos de 
amor paternal." (140-82) 

 

O salmão morre após colocar seus ovos. Entretanto, a fim de fertilizar os ovos o salmão macho e o 
salmão fêmea se tornam uma unidade. É como eles experimentam o amor conjugal sob a punição da 
morte. Vocês não acham que este tipo de amor transcende o amor conjugal comum?  

Quando é hora do salmão fêmea colocar seus ovos, o salmão macho escava o chão e protege os ovos. 
Dessa forma, eles se tornam o casal ideal. E quando é hora para os ovos chocarem, ambos morrem. Eu 
fiquei realmente chocado quando observei o salmão macho e o salmão fêmea morrendo. O bebê 
salmão come o corpo de sua mãe. 
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Porque Deus os fez desta forma? Através do salmão podemos aprender quão importante é ter filhos e 
quão importante é o amor. Deus está tentando nos ensinar uma lição através do salmão, que amar e ter 
filhos é a coisa mais grandiosa do universo. Vocês devem estar dispostos a fazer qualquer coisa para 
realizar o amor e ter filhos, mesmo se isto significa arriscar sua vida. O salmão nos ensina uma lição 
verdadeiramente surpreendente. (132-81) 

3. Lições Aprendidas a partir das Árvores 

Após uma semente ter sido plantada no solo, ela tem que passar através de vários estágios a fim de dar 
fruto. Primeiro ela tem que brotar as raízes, então os galhos, as folhas, e então florescer antes que o 
fruto possa vir. O tronco que cresce do broto é uma coisa diferente. Os galhos que crescem do tronco 
são diferentes. As folhas que crescem dos galhos são diferentes. As flores que crescem das folhas são 
diferentes. E o fruto que cresce das flores é uma coisa diferente. Mas olhamos para tudo isto como um 
único processo. 

Embora o crescimento do tronco a partir do broto seja uma ação diferente, não podemos rejeitar este 
processo. Se há alguém que quer rejeitar isto sobre a base que é diferente, essa pessoa não será capaz 
de ver o fruto. Isto é um único processo, o qual deve ser realizado para a perfeição da planta. O tronco 
tem que crescer a partir de um broto novo. Não há nenhuma outra opção. As folhas vêm a partir dos 
galhos, e então as flores devem desabrochar. O fruto existe dentro de cada uma das flores. Este é um 
processo natural. 

No crescimento de uma árvore desde o broto até quando ela dá fruto, todos estes processos devem ser 
seguidos a fim de que o fruto desejado apareça. Quando visto por esta ótica, no mundo dos seres 
humanos, para um indivíduo ou uma nação alcançar a perfeição, ou para este mundo alcançar a 
perfeição centrado na providência de Deus, em todo este processo, não podemos apenas olhar na 
direção dos bons momentos. (59-227) 

 

A própria árvore não precisa somente das raízes e não precisa somente seguir a ordem requerida. Toda 
a árvore com seus galhos e folhas se espalhando em todas as direções deve se tornar uma unidade. 
Assim, isto significa que, se você se coloca na posição do leste, o oeste, norte e sul devem todos 
crescer em equilíbrio. E então a árvore deve ostentar o fruto antes que possa se tornar uma árvore de 
forma perfeita. Se um lado está meio fora da forma, então esta árvore dará o fruto que está faltando. 
Se você planta uma semente dessa árvore, o mesmo tipo de árvore crescerá novamente. Este é o 
motivo pelo qual equilíbrio é absolutamente essencial. (141-180) 

 

Uma vez eu fui a um pomar de maçãs. E embora eu não seja um especialista, pensei que alguns dos 
galhos das macieiras precisavam de poda. A partir do ponto de vista da razão, era preciso fazer isso. 
Se os galhos crescem assim, é preciso se espalhar assim (mostrando com gestos). Este galho é grosso 
assim; mas se este galho é grosso assim em comparação com os outros galhos, então ele precisa ser 
cortado. Quando está crescendo, se somente este lado é grosso, então surgirão muitos problemas. 
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Eu senti que tinha que fazer algo, então eu fiz este galho se espalhar assim e este outro galho se 
espalhar assim. Se eu corto este galho, então tenho que deixar esse galho grosso. Se você corta ambos, 
então a árvore morrerá. Você deve podar a árvore para que os galhos possam descer e subir, e os 
galhos horizontais obtenham o máximo de ar possível. 

De qualquer forma, eu sinto que ao menos dois terços de cada árvore tem que ser podado. O que vocês 
pensam sobre isso? Entretanto, eu não fiz isso. Porque não cortei os galhos? [Porque os botões das 
flores começaram a aparecer] De fato, vocês não deveriam apenas olhar para os frutos deste ano. 
Vocês devem pensar: "Como esta árvore estará no próximo ano?" Eu penso que entramos no estágio 
onde as árvores estão inúteis. De fato precisamos cortar todos os galhos podres.  

Vocês devem começar de novo a partir de agora. Estes galhos estão cheios de bichos, como a efêmera, 
que fizeram suas casas nos galhos. Estes galhos podres precisam ser cortados – não há nenhuma outra 
maneira. Vocês devem escolher um novo galho e devem nutri-lo. Isto é o que eu penso. Se possível, 
vocês devem podar a árvore para que o ar possa circular entre os galhos. Todos os galhos e folhas 
restritos precisam ser cortados. Vocês podem dizer: "Eu não sou um especialista, mas..." Eu digo para 
vocês, façam isto hoje! (66-82) 

 

Se você é o fruto de 6.000 anos de história, provavelmente deve ter ocorrido idades férteis e idades 
estéreis. E se estas idades dão fruto, que amadurece lentamente, o que acontece? As folhas murcham e 
caem no chão, e somente o fruto é deixado. 

O outono precisa vir a fim do fruto amadurecer. Os ventos do outono precisam soprar. Os ventos do 
outono são diferentes das brisas de verão. Estes não são os tipos de ventos úteis que nos auxiliam a 
superar desafios ou distinguir entre certo e errado. Ele é o tipo de vento que pode extrair todas as 
coisas ocultas. Ele é o tipo de vento que acrescenta “menos” ao todo, ao invés de “mais”. Não 
obstante, esse tipo de vento é necessário. 

Quando esse tipo de verdade, esse tipo de princípio, esse tipo de religião aparece, isto tem que ser 
capaz de suportar as geadas de outono deste mundo fraco. Eu penso assim. A Igreja de Unificação tem 
suportado muitas dificuldades, muitas geadas. Mas isso não é o fim. Os brotos congelados devem ser 
capazes de suportar os ventos de inverno, e somente os galhos finos precisam permanecer. Nesse 
processo, não importa se todos os frutos caem no chão, se dentro do fruto há uma única semente 
escondida. 

O verdadeiro dono não pensa sobre o fruto; ele pensa sobre a semente. Vendedores desejam o fruto do 
pomar, mas o verdadeiro mestre do pomar busca encontrar a verdadeira semente dentro do fruto. 

Nós, na Igreja de Unificação, temos suportado incontáveis dificuldades e desafios do ambiente ao 
nosso redor, e nos tornamos um fruto pendurado no galho fino. Mas não deveríamos estar 
preocupados com a aparência externa do fruto; deveríamos nos preocupar se há uma verdadeira 
semente dentro desse fruto. Assim, quando somos julgados na nova primavera chegando, a questão é 
se nossa semente contém sem dúvida ou não, o poder de vida representando a disposição número um 
da Igreja de Unificação. Se não tem isto, então não há nenhuma vida. 
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A fim do poder de vida existir, até a árvore crescer, ela tem que suportar todos os ventos e geadas. Ela 
tem que enfrentar todas as geadas da história. Com o poder de vida que tem a capacidade para 
atravessar os desafios rígidos e dificuldades, ela tem esperança pelo futuro a fim de ser capaz de 
cumprimentar a nova primavera onde os brotos da nova vida podem aparecer.  

Então, atravessando o verão e o outono, ela se tornará a semente que contém o poder da nova vida. 
Vocês já se tornaram esse tipo de semente? Não se tornem apenas a semente, mas tenham o poder 
natural dentro de vocês, para serem capazes de se desenvolver infinitamente de modo que ninguém 
possa golpeá-lo para fora do seu curso? Quando chega a nova era, vocês têm o poder da nova vida 
dentro de si mesmos para serem capazes de se estimular? A pessoa que não tem isto é como uma 
pessoa morta. As sementes e o fruto, e essas coisas devem estar dentro do adubo. Vocês entendem? 

Todas as dificuldades que tenho suportado até agora têm sido para criar este tipo de semente. Mesmo 
se temos que superar as tempestades do verão, os ventos frios do outono, as nevascas do inverno, isto 
não é nenhum problema. Após vocês terem passado através de todos estes estágios, então sua semente, 
que contém o poder da vida ideal, deve brotar. 

Da mesma forma que Deus tem me ajudado a cruzar todos os caminhos críticos da história em minha 
luta para realizar o ideal de Deus, vocês também podem renovar seus laços com Deus? A partir de 
agora as pessoas na Igreja de Unificação devem criar um novo início para que, não importando onde 
sejam colocados, não importando o sopro das tempestades, vocês possam assumir meu lugar e 
atravessar este ambiente miserável, e se tornarem o corpo vivo que pode crescer e prosperar. Vocês 
podem fazer isso? (19-42) 

Seção 6. Minha Família como o Modelo Familiar 

1. O Código Familiar de Conduta em Minha Família 

A razão pela qual sinto gratidão a minha mãe e meu pai é porque era uma de nossas práticas familiares 
nunca deixar as pessoas que visitavam nossa casa irem embora sem alimentá-las primeiro. Minha mãe 
nunca deu a um mendigo uma recepção fria. Meu avô era assim também. Esta era uma tradição 
familiar.  

Se um mendigo viesse para nossa casa pedindo por comida, se minha mãe ou cunhada não preparasse 
comida para eles na cozinha naquele momento, então meu avô ou meu pai tomaria sua própria 
refeição para dar a ele. Isto às vezes significava que eles não comeriam. Entretanto, aos olhos deles 
estava tudo bem perder uma refeição, se estivesse dando-a para um mendigo. Este é o motivo pelo 
qual estou fazendo a mesma coisa pelo mundo, atualmente.  

Para que as pessoas da região de Honam ou da região de Yongnam, ou de toda a Coreia, seguissem 
para o norte, todos eles seguiam a estrada principal. Assim, se elas viessem para nossa vila para 
encontrar um lugar para passar a noite, elas sempre diziam: "Se você for até lá, encontrará a casa da 
família Moon. Você poderá ficar lá durante a noite." Por isso, o quarto de visitas nunca estava vazio 
durante o ano inteiro. Às vezes três quartos ficavam cheios. 
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Eu sei bem que tempo difícil minha mãe teve durante toda a sua vida. Mas embora alimentávamos 
todos de todas as partes da Coreia, não ficamos arruinados. Um descendente que poderia ser bem 
vindo por toda a Coreia nasceu. Esse pode ser o motivo pelo qual alguém como o Rev. Moon nasceu. 
Sou eu mesmo. Eu estou alimentando as pessoas do mundo. Se, quando estou para comer, há alguém 
que não tenha comido, minha colher não se move de sua posição. Ela pára totalmente. Esse é o motivo 
pelo qual todas essas pessoas que me acusaram pereceram, e a Igreja de Unificação, que suportou 
todos os tipos de perseguição, tem se levantado como o sol da manhã. (147-306) 

 

Toda a família Moon é assim. Eu acho que "Alimente o povo da Coreia" era como nosso lema 
familiar. Isto era há algum tempo atrás. Quando a Companhia Dongjok foi estabelecida, os japoneses 
tomaram as terras de todos e as venderam para a Manchúria. Assim, as pessoas da província de 
Kyungnam, as pessoas da província de Cholla em seu caminho para a Manchúria paravam em nossa 
casa, porque não tinham nenhum dinheiro para a viagem. Vejam, nossa casa tão longe da estrada 
principal. 

E todos os mendigos em nosso distrito ou perto dele, todos eles visitavam nossa casa. Era como um 
lugar de encontro para mendigos. Havia sempre um ou dois mendigos dormindo no quarto de visitas. 
Havia um moinho velho em nossa vila e era como um lugar de encontro para mendigos. Eu fiz 
amizade com muitos destes mendigos. Se fazíamos bolos de arroz em nossa casa, eu sempre pegava 
alguns e trazia para eles. Se eles deixavam nossa casa de manhã, então quem dará a eles o almoço? 
Porque não havia ninguém para dar a eles o almoço, lembro que frequentemente eu dava a eles o 
almoço. Eu frequentemente fazia isso de maneira secreta sem minha mãe saber. Esta era uma boa 
ação. Minha mãe tinha colocado esta comida de lado para me alimentar, mas eu a pegava e alimentava 
os mendigos sem pedir para minha mãe. Pensando sobre isso agora, eu acho que fiz bem. Sim, esta era 
uma boa coisa a fazer. 

Eu penso que fui educado em um fundamento abençoado, o que me ajudou a pensar sobre a salvação 
do mundo. Assim, pessoas como nós nascem com esse fundamento familiar. Eu ainda penso se isto foi 
ou não a origem de ser capaz de elevar a Coreia e o mundo para receber a bênção de Deus. Quando 
penso sobre isto, agora sou grato aos meus antepassados. Mas de fato, eu não tenho sido capaz de 
cumprir qualquer tipo de responsabilidade que tenho com meus antepassados. (27-111) 

 

A fim de se tornar rei, você deve ser capaz de ser uma pessoa que irá alimentar todo o país. Vocês 
compreendem? Se vocês querem ser reis, devem alimentá-los e vesti-los. Ninguém será punido por 
alimentar os pobres e os miseráveis. Esse é o motivo pelo qual estou dizendo para vocês alimentarem 
muitas pessoas. 

Pessoas como meu pai e meu avô, quando em uma manhã fria de inverno um mendigo passando 
parava em nossa casa, dizendo: "Acabei de levantar para o café da manhã," já tinham a bandeja do 
café da manhã em suas mãos para dar a ele. Se minha mãe estivesse fazendo alguma outra coisa, eles 
dariam seu próprio café da manhã. Porque recebi este tipo de educação, sempre estou ansioso para 
alimentar as pessoas do mundo. (138-127) 
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2. Minha Mãe me Demonstrou o Exemplo de Amor 

Minha mãe me disse uma coisa uma vez. Minha mãe teve muitos filhos. Ela ultrapassou a marca de 
dez e teve mais três. Então, quantos éramos todos juntos? [Treze!] Ela teve treze, assim, podemos 
dizer que ela teve um número igual ao grupo de Jesus. Se você somar os doze discípulos e Jesus temos 
treze. Isto é o que minha mãe, uma mãe de treze, disse: "Não há nada mais interessante do que educar 
filhos. Ter um bebê e amamentá-lo, e assisti-lo crescer é a coisa mais interessante que há. Eu não sei o 
que farei quando for uma mulher idosa e não puder ter mais filhos." 

Quando olhava no rosto da minha mãe, eu via um rosto abatido e desgastado. Era um rosto que tinha 
experimentado todos os diferentes tipos de dificuldades. Mas o rosto que está abatido por ter gerado 
filhos de forma amorosa é belo de se olhar. Amor acompanha dificuldades e sacrifício, mas ele 
também faz você esquecer todos os seus sacrifícios. Se você tem amor verdadeiro, então esquecerá 
todos os seus sacrifícios. Esses tipos de sacrifícios se tornam seu fertilizante. Isto se torna sua carne e 
ossos, e sua alegria. Amar significa transformar. 

Mas se o esposo diz para sua adorada esposa: "Querida, você nasceu para amar um milhão de 
unidades, mas por favor, me ame com dez milhões," então o que acontecerá? O amor verdadeiro não 
será realizado nessa família. Amor recebido porque foi solicitado não é amor verdadeiro. 

Amor verdadeiro não é: "Eu amo você. Vamos começar." Ele é um amor que aparece naturalmente. 
Sem perceber, eu apenas sigo meu parceiro. É assim como é. Amor é algo que é dado e recebido sem 
alarde. Ele não é algo que começa com a ordem: "Vamos começar!" Não há nenhum amor assim. 

Por isso, você não deveria dizer para sua esposa: "Me ame um milhão ou me ame dez milhões." Se 
você quer amor verdadeiro, você deveria dizer: "Mesmo se você nasceu para amar um milhão, ficarei 
satisfeito com cem mil." Então, mesmo se sua esposa ama você um milhão, ela irá querer amar você 
ainda mais. 

Isto é estranho, não é? Mas é assim como funciona. Vocês não querem dar para aqueles que pedem 
para vocês darem. Vocês querem dar para aqueles que não pedem. Isto é amor. Vocês não querem dar 
amor para as pessoas que vagueiam como selvagens. Amor encontra a pessoa que é decente e 
modesta. Amor se espalha gradualmente sem que ninguém o perceba. Quando o esposo e a esposa 
fazem amor, outras pessoas deveriam assistir? 

Amor deveria ocorrer sem ninguém mais sabê-lo. Esse deveria fluir naturalmente sem qualquer tipo de 
força. Com este tipo de amor, alguém que nasce com uma quantidade dez de amor, pode amar cem, ou 
mil, ou dez mil. Tudo é possível e não há nenhum prejuízo ou perda. (44-200) 

 

3. Dores, Trabalho Duro e Dificuldades de Mãe 

A esposa de um santo se torna uma esposa ruim. Vocês entendem? Vocês não sabem porque, não é? 
Vocês devem entender a razão para isto, e então vocês serão capazes de compreender a história. De 
qualquer forma, é verdade. Isto é verdade. 
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Vocês acham que a Mãe é uma grande pessoa? [Sim] A Mãe é grande porque ela restaurou tudo 
através de indenização. (188-319) 

 

Deixe-me falar sobre a Mãe por um minuto. A Mãe se levanta de madrugada, e após o juramento, ela 
toma uma xícara de café. Eu disse a ela que isto não é bom. Eu disse a ela que tinha ouvido de uma 
avó que alguém que esteve tomando café por três meses teve que sofrer uma operação de estômago, e 
assim, eu disse a ela para não beber café. O que ela poderia fazer? Se ela não bebesse o café, se sentia 
sonolenta. Ela disse que os filhos podiam deitar após o juramento se quisessem, mas em sua posição, 
como ela poderia se deitar? Assim, ela não tinha outra escolha, a não ser beber café a fim de superar 
sua sonolência. Esta é uma posição lamentável, não é?  

Outras pessoas poderiam dormir com paz de espírito. Até mesmo os homens poderiam dormir em paz, 
mesmo por 24 horas se quisessem, mas a Mãe não era capaz de fazer isso. Isto é muito miserável, não 
é? (91-310) 

 

A Mãe se preocupa com os filhos, mas eu não. Isto é porque tenho que amar a humanidade antes de 
amar meus filhos. E antes de amar a humanidade tenho que amar Deus. Em um ano eu nunca me 
preocupo com meus filhos uma única vez, nem mesmo em meus sonhos. E abraço a humanidade e 
protejo o universo e o amor de Deus que está na posição de sujeito. Eles crescem tão rapidamente. Eu 
não interfiro, e apenas os deixo crescer. É assim como tenho que ser neste tempo atual. (171-247) 

 

Antes que você enfatize sua própria importância e centre todas as coisas em si mesmo, enfatize o todo. 
Eu preciso de pessoas que valorizam os relacionamentos de acima e abaixo. Precisamos uma completa 
reestruturação. Alcançamos este estágio agora. 

Em nossa família a Mãe esteve tentando educar os filhos até agora sobre estas coisas. A partir desse 
ponto de vista a Mãe é até mesmo maior do que eu. Por isso, eu disse para a Mãe: "Porque você está 
nesta posição, os filhos estão demonstrando seu lado interno. Assim, você assume responsabilidade 
pela educação dos filhos." Isto é o que eu disse para a Mãe fazer. (123-282) 

4. Amor do Pai por Seus Filhos 

Até que Hyo Jin e Ye Jin estivessem com 12 anos de idade, não importa o que eu tivesse feito, não 
importa quão cansado eu estivesse, eu orava sobre eles enquanto estavam dormindo. Vocês entendem 
o que estou tentando dizer? Não é fácil ser um pai. Os filhos devem ser capazes de sentir 
automaticamente: "Tal como meu pai me amou, assim devemos amar nossos filhos." Vocês devem ser 
capazes de fazer seus filhos sentirem que vocês são os melhores pais do mundo. Vocês devem fazer 
isto. Vocês compreendem? [Sim] (97-311) 
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Uma vez, sete dos meus filhos estavam esperando por mim na Coreia. Eu pensava sobre eles assim: 
"Não é a vontade original de Deus que vocês se tornem sujos e esfomeados pelo mundo satânico. Eu 
entendo tudo isso. Mas neste momento, não há nada que possa ser feito sobre isto. Mesmo se é difícil, 
por favor, suportem." Toda vez que penso assim, mesmo se estou com os filhos por um único dia 
somente, eu vou ao quarto deles enquanto estão dormindo e beijo eles. Porque? Porque mesmo com 
essa condição, toda vez que os encontro e sinto alegria ao vê-los, me lembro da minha 
responsabilidade e sou estimulado a trabalhar para realizar a Vontade de Deus tão rapidamente quanto 
possível. Essa é minha situação. O problema é a realização do Reino do Céu. 

Assim, o que quer que seja preciso, eu quero que eles vivam no Reino do Céu. É meu desejo ardente 
ser capaz de abençoá-los em matrimônio no Reino do Céu. Eu me sinto responsável para fazer isto. 
Quando os filhos veem como seus pais estão sofrendo desta maneira, eles devem pensar: "Mesmo se 
eu não for para o céu e receber a oração e a bênção, receber a bênção aqui é mais precioso do que 
receber a bênção no céu." Eles precisam ser capazes de se colocar na posição na qual possam dizer 
para seus pais não ficarem tristes, e não se preocuparem, e eles tentarão confortá-los. Se isto não 
acontece, então grandes problemas surgirão. Devemos ter nossos filhos herdando esse tipo de tradição. 
(66-289) 

 

Por 15 ou 16 anos eu fui e orei sobre os filhos até que estivessem com doze anos de idade. Não é fácil 
ser uma mãe e um pai para esses filhos preciosos. Eu sempre penso: "O que posso fazer por vocês? Eu 
não estarei endividado com vocês. Eu orarei por vocês abençoando-os enquanto estão dormindo, e os 
abraçarei e os beijarei. Porque não tenho tempo, eu não posso segurar suas mãos o tempo todo, assim, 
com um coração arrependido, eu direi a vocês que meus abraços e beijos são pela eternidade." Esta é a 
forma como estou vivendo. (85-136) 

5. Não Briguem na Frente de Seus Filhos 

Por quanto tempo vocês estiveram na Igreja de Unificação? Mesmo se é por 10, 20 ou 30 anos, vocês 
ainda querem me seguir. Porque vocês pensam que é assim? Porque tudo que estou fazendo – 
seguindo o caminho da mente original, o caminho do verdadeiro propósito – está certo, e Deus protege 
todas as coisas. Vocês não devem cair; se fizerem, haverá grandes problemas. Sabendo tudo isto, eu 
não quero que vocês briguem no futuro. Eu quero que vocês se tornem a família modelo... Aquilo a 
partir do qual podemos ter orgulho no mundo satânico são as famílias abençoadas. Vocês sabem quão 
precioso é ter recebido a bênção a partir de mim? Vocês sabem? [Sabemos] Vocês sabem? [Sim] 

Seus filhos e filhas precisam viver suas vidas inteiras sendo capazes de dizer que nunca viram sua mãe 
e seu pai brigarem. Somente agora a Mãe e os filhos estiveram aqui... Isto é verdade, não é? Todos os 
tipos de coisas acontecem na vida. Às vezes você tem que dar uma bronca e algumas coisas que não 
saem tão bem, não é?  

Às vezes você sente que tem que dizer algo e tentar educar alguém que está errado. Entretanto, quando 
você faz isso, se os filhos entram na sala, você deve parar imediatamente e voltar para seu estado 
normal. Você não tem nenhum assunto tão grande para argumentar com seu cônjuge, mas você não 
deve encarar os filhos com um rosto vermelho. Esta é minha filosofia. 
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Esse é o motivo pelo qual meus filhos pensam que sempre somos um pai e uma mãe pacíficos e 
simpáticos. Eles pensam que a Mãe é a melhor de todas as mães e o Pai é o melhor de todos os pais. A 
Mãe e o Pai são como um segundo Deus. Se você pergunta: "Eles são como Deus ou como uma mãe e 
um pai?" Quando eles respondem que são como mãe e pai, Deus também fica feliz. Esta é uma coisa 
muito preciosa. Esta é a parte mais preciosa da educação. 

As pessoas possuem um lado emocional. Se a mãe e o pai brigam e derramam lágrimas, e causam 
conflito, então os filhos também irão chorar. Vocês acham que isto é aceitável? Vocês entendem sobre 
o que estou falando? [Sim] Essa é realmente uma forma vergonhosa de agir. 

Seus filhos são o Deus do futuro. Eles são o Deus do futuro. Vocês Entendem? Quem ostenta o ideal 
de Deus? Vocês devem legar o futuro para eles. Eles são o Deus do futuro. Eles devem ser o Deus do 
futuro. Eles devem ser o objeto substancial de Deus. Esse é o motivo pelo qual eles são os mestres dos 
mestres para vocês. Vocês não podem, não enganem seus filhos. Não há nenhuma forma. Eles sabem 
imediatamente se o pai e a mãe estão mentindo, mesmo se vocês não dizem a eles. 

Esse é o motivo pelo qual os pais também devem ser os mestres dos mestres para seus filhos. Vocês 
devem se colocar na posição de ser o segundo Deus e se tornar o mestre dos mestres. 

O padrão e direção emocional dos filhos devem vir a partir do padrão e direção emocional do pai e da 
mãe. "Eu quero me tornar um esposo como meu pai, eu quero me tornar uma esposa como minha 
mãe." Se eles não sentem assim, vocês deveriam educá-los para se sentirem assim. Este é o início da 
educação do coração. Por isso, Deus não aprecia brigas na família. Brigar destruirá a família, destruirá 
o relacionamento de esposo e esposa, e destruirá os filhos. Isto trará a ruína. (165-94) 

6. Não Derrame Lágrimas na Frente de Seus Filhos 

A mãe e o pai não deveriam derramar lágrimas na frente de seus filhos. Não, vocês não devem 
demonstrar suas lágrimas para seus filhos. Seus filhos são Deus. Há muitas vezes quando tenho que 
educar a Mãe. Eu tive que repreendê-la muitas vezes. Mas a mãe e o pai nunca devem chorar na frente 
de seus filhos. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] 

Vocês amam seus filhos, não é? [Sim] A mãe e o pai são tudo nos corações dos filhos amorosos. Eles 
sabem que a coisa mais preciosa no mundo inteiro, depois de Deus, é sua mãe e seu pai. Mais 
importante do que o presidente do país, mais importante do que os maiores santos do mundo, mais 
importante do que seus mestres, mais importante do que qualquer coisa. A família tem que avançar 
nesse tipo de fundamento de coração. 

7. Receber Permissão Antes de Sair 

Meu filhos são a mesma coisa. Eles não podem sair como lhes agrada. Eles devem primeiramente 
receber minha permissão. Porque? Há todos os tipos de coisas terríveis ocorrendo no mundo 
atualmente. Não estamos vivendo no tipo de ambiente onde podemos dizer sim para tudo, e deixar os 
filhos fazerem o que eles querem, não é? Ainda não alcançamos o ambiente no qual podemos dizer, 
centrados no amor verdadeiro a partir da posição de verdadeiros pais: "Meu filho ou minha esposa." 
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Mesmo se seus filhos comem e dormem, e entram e saem como eles querem, e mesmo se a mãe faz o 
mesmo, você tem a posição de ser um vigilante para manter sua família salva. Você deve continuar a 
viver esse tipo de vida enquanto está consciente. Essa é a vida que estou vivendo. Deus descansa? No 
entanto, Deus não tem sido capaz de legar Seu trono para mim e dizer diante de todo o universo: "Este 
é meu filho." Vocês nunca sabem o que irá acontecer. Vocês devem sempre ter cuidado. As coisas 
poderiam mudar agora, não poderiam? (181-267) 
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Capítulo 2 – Amor de Filhos e Amor de Pais 

Seção 1. A Razão para Existirem Filhos e Filhas 

1. O Ser Mais Valioso 

Os problemas dos adolescentes são temas de amplitude mundial atualmente. Eles são discutidos 
baseados em considerações éticas, mas porque eles acontecem tão frequentemente? Se eles se colocam 
na posição onde ficam intoxicados pelo amor de seus pais e pelo amor entre irmãos, de forma que eles 
morreriam se não vissem uns aos outros, o que aconteceria? Se eles se colocam nessa posição e se 
ainda isto acontecesse, deixe isto acontecer. O problema ocorre ou não? 

Estes problemas ocorrem porque não podemos abordar o padrão básico dos valores nobres. Em outras 
palavras, isto acontece porque eles não podem encontrar o valor do mundo objeto. A coisa mais 
valiosa no mundo dos seres humana é os filhos. Em segundo são esposo e esposa, e então os pais. Se 
você pensa sobre o fato que o mundo humano está cheio de tristeza, esse é um enigma simples. Você 
não pode encontrar isto em qualquer outro lugar além das condições materiais e emocionais. Busque 
por isto, e você não encontrará em nenhum outro lugar. Se você começa a dizer: "Oh, meus 
sentimentos estão feridos, oh, eu sou tão pobre," isso violará esta regra. A definitiva posição que você 
pode amar alguém não é outra além da posição de filhos, a posição de esposo e esposa, e a posição de 
pais. Se é assim, quem deveria existir primeiro no coração dos pais como o mais amado? Quem 
deveria ser o primeiro? Se vocês olharem para o assunto centrando na mãe, deveria ser primeiro o 
filho ou deveria ser primeiro o esposo? Como é na sociedade? Se uma mãe amorosa existe, quem 
deveria ser o primeiro na mente dela? Quem é, o filho ou o esposo? Este é o problema. 

A razão para eu estar perguntando isto para vocês, é porque decidi falar sobre isto depois que fiz a 
pergunta. O filho ou o esposo? Por favor, respondam. [O filho] Resposta clara. Estas matronas podem 
pensar que o filho vem primeiro. Esses tipos de mulheres são aquelas que são desprezadas, abusadas e 
maltratadas por seus esposos. Quem deveria vir primeiro? Você deveria amar seu esposo como ama 
seu filho, ou deveria amar seu filho como ama seu esposo? Senhoras e senhores, por favor, respondam 
esta pergunta: se alguém... Os pais devem vir primeiro. Se existem pais, e se eles geram e criam filhos, 
então haveria um objeto de amor. Por causa disto, se uma mãe com um filho é forçada a escolher um 
para morrer entre seu esposo e seu filho, se ela ama seu filho sinceramente, ela escolheria o esposo 
para morrer ao invés do filho. (1971.9.19 na antiga sede) 

2. Pais como Seres Objetivos Absolutos 

Se pensamos sobre como o amor foi criado no mundo dos seres humanos, dizemos: "Os antepassados 
dos seres humanos, Adão e Eva, formavam um casal, assim, o amor deve ter se originado de esposo e 
esposa." Isto pode ser dito sobre o mundo dos seres humanos, mas e quanto ao relacionamento entre 
homem e seus ideais? Este não pode ser outro além do relacionamento de pai e filho. Isso não é 
verdade? Se você procura amor, isto conduziria você para o relacionamento pai e filho. Então, onde o 
amor começa? Ele começa a partir dos pais. 

Deus criou os seres humanos. Deus não nos criou como seus brinquedos. Para que finalidade eles nos 
criou? Como um ser objetivo absoluto diante de um ser absoluto ideal, este é um conceito difícil. 
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Um ser que pode receber amor como um ser objetivo absoluto, um ser que pode receber a designação 
de se colocar como um ser objetivo absoluto diante dos pais, é o filho. O filho aparece como sucessor 
de sua (dos pais) própria vida. A seguir, há a questão de quanto Deus amou a nós, seres humanos. 

Quanto Deus ama a humanidade? Deus é um sujeito de vida infindável; Ele não pode evitar amar, 
investindo toda Sua vida. Soaria estranho dizer que Ele adoraria até mesmo Sua vida preciosa, mas ele 
não pode parar de amar, investindo todo Seu amor. 

Então, se Deus fosse colocado em uma posição onde Ele deveria morrer por Seu próprio filho, o que 
Ele deve fazer? O Ser Supremo desistiria tão facilmente? Ele apenas caminharia indo embora, ou 
suportaria o teste? Por favor, respondam. O que Ele deveria fazer? O Deus absoluto que é o sujeito de 
amor finalmente encontrou um filho absoluto, mas se Ele estivesse em uma posição de morrer por ele, 
Ele diria: "Oh, eu odeio fazer isto, eu irei embora" ou Ele morreria no lugar de Seu filho? (Morreria no 
lugar) Por quem? Por nós, seres humanos. O amor humano se origina a partir do amor de Deus. Deus 
até mesmo morreria por nós, seres humanos. Ele iria até mesmo mais longe. Por causa disso, quanto 
deveríamos amar Deus? Deveríamos amá-Lo ainda mais do que amamos nossos próprios corpos. 
(1971.9.19 antiga sede) 

 

Filhos crescendo são como Deus, um Deus vivo. Eles estão tentando se conectar ao amor de um Deus 
vivo através de seus pais. Assim, se vocês não podem fazer o mesmo trabalho, não têm poder para se 
conectar ao amor verdadeiro. Até mesmo eu tenho esses momentos. Eu dei para a Verdadeira Mãe 
uma explicação e um conselho na posição de um mestre. 

Minha linguagem e atitudes mudam nesses momentos. Mas quando os filhos chegam em casa, 
devemos voltar para o estado original, tal como era. Vocês não devem deixar que os filhos vejam a 
discussão dos pais. Filhos imprudentes brigam o tempo todo, mas quando eles ficam mais velhos, 
devem aprender naturalmente, para saber que não devem brigar e deve seguir a tradição de seus pais. 
(134-224) 

 

O Deus de amor criou a obra-prima chamada humanidade, assim, Ele a deixaria e seguiria para 
qualquer outro lugar a fim de criar e encontrar um novo objeto? Como estas mães aqui devem saber, 
quando os bebês nascem, eles não começam a sorrir logo, não é? Eles começam a sorrir depois de 3 
meses ou mais. Assim, se o bebê dá seu primeiro sorriso, uma mulher até mesmo esquece de comer e 
seguramente anunciará isto para seu esposo. Isso não é verdade? Ela diria alegremente: "Querido, 
nosso bebê sorriu." 

Esse é o tipo de coisa que você dirá para alguém mais próximo a você. E depois do esposo ter ouvido 
isto, ele ficaria feliz ou contrariado? (Ele ficaria feliz) É assim como funciona. Quanto mais Deus 
olhava para Adão e Eva, mais Ele os adorava, então como Ele se sentiria, feliz ou não? Ele deve ter 
estado feliz, certo? Mesmo se eles ficassem parados como uma pedra quando Deus estava zangado, 
Deus ainda estaria feliz com eles. Mesmo se Adão e Eva parecessem contrariados, eles ainda dariam 
alegria para Deus. 
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Ter filhos é assim. Quando Adão e Eva chorassem, dizendo que eles odiavam tudo, Deus ainda os 
amaria. Deus até mesmo dançaria em alegria. Porque é assim? Quando eles falassem de uma forma 
que deixasse Deus louco, se Deus acenasse com a cabeça, eles também fariam isso. 

Se Deus coloca algo nas mãos deles, eles segurariam isto apertado, e vendo tudo isto Deus ficará 
louco de deleite. Se a escultura de algum artista recebe o prêmio do presidente, as pessoas se juntarão 
ao redor para vê-la exposta, não é? 

Mesmo uma pedra curvada causa tanto alarido das multidões, por isso, se sua obra de arte conversa, e 
até mesmo fala sobre seu próprio desejo, você não pode ir para qualquer outro lugar e deixá-la, pode? 
Você sentiria falta dela, e quão maravilhoso isso parece. 

Senhoras, seus bebês não parecem tão maravilhosos quanto mais vocês pegam eles? Se ele não parece 
maravilhoso, você não está fazendo seu trabalho como mãe. Quando o bebê acorda de seu sono e 
chora por leite, a mãe se apressa até ele sentindo alegria ao vê-lo, ou se sente contrariada? Ela vai até 
o bebê na satisfação de vê-lo. E então ela abre seu peito e conecta seu bebê na "mangueira de vida". 

Isso não é assim? Quando o bebê toma o leite de sua mãe, a mãe se sente feliz ou não? Ela se sente 
satisfeita. Até mesmo nós humanos somos assim, então como Deus se sentia olhando para Adão e 
Eva? Deus deve ter se sentido centenas de vezes, milhares de vezes, dezenas de milhares de vezes, 
centenas de milhões de vezes mais feliz do que as pessoas comuns ao criar os filhos. 

Deus amou Adão e Eva mais do que vocês possam imaginar. Vocês sabiam disto ou não? Quanto 
Deus deve ter amado Adão e Eva, se Ele os amou tão intensamente? Se Deus sorri uma vez, o 
universo inteiro sorri. Quando Deus dança, o universo inteiro dança. Ele não deve fazer isso? Quem 
falaria mal Dele? Quando o pai sente êxtase, olhando para o pai, o filho iria chorar ou estaria feliz tal 
como o pai? (Se sente feliz.) Portanto, quanto mais feliz o pai se sente, assim também faz seu filho, e 
dançar em alegria não seria nenhum problema. 

Quando olhamos para isto a partir deste ponto de vista, a conclusão é que não há nenhum objeto para 
Deus além dos seres humanos. Vocês compreendem? Ele não colocaria Seus pés na felicidade sem os 
seres humanos. 

Assim, esse é o motivo pelo qual os humanos são os seres objetivos absolutos diante do ser absoluto. 
Essa é a forma como funciona. 

3. Filhos são o Centro da Esperança 

Quando Adão e Eva alcançam o aperfeiçoamento, qual é a idade do aperfeiçoamento? Quando nos 
tornamos centrado no amor, esse é o aperfeiçoamento. Eu penso que vocês compreendem o 
significado disto. Quando Adão e Eva se tornam uma unidade, quando eles alcançam o estágio onde 
podem amar um ao outro, tudo é compreendido. Vocês podem ir até lá e amar, podem vir até aqui e 
amar, vocês podem ir entre estes dois e amar. 
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Agora então, onde é o ponto que Deus e Adão e Eva podem mais desfrutar? Neste mundo da criação, 
neste mundo ideal da criação, centrando no amor, onde é o ponto onde você pode sentir deleite, como 
um fruto a ser colhido? O ponto onde Deus e Adão e Eva podem ser felizes todos juntos é os filhos. 

Se é assim, qual é o maior propósito de Deus? (Os filhos) Não é Adão e Eva? (Não) O que é então? (É 
os filhos) Então, porque deve ser os filhos? Porque vocês amam seus filhos e filhas? Como vocês irão 
responder esta pergunta? Mães e pais brigam um com o outro, mas eles ficam felizes após ter um 
filho. 

Eles podem encontrar falhas um no outro, mas após ter um bebê, eles amam um ao outro. Porque é 
assim? Porque o casal briga, mas ainda ama seu filho? Às vezes eles argumentam. Eles deveriam odiar 
também seus filhos e filhas, mas porque eles ainda os amam? Porque os filhos são o centro da 
esperança de Deus e dos pais. Um pico de esperança, vocês devem saber que eles são o pico da 
esperança. 

A esperança do quê? A esperança de céu e terra, começa a partir daqui. Esse é o motivo pelo qual 
Deus, pais e filhos podem estar todos felizes nesta posição, cada um deles. 

Então, esse é o motivo pelo qual os pais não podem evitar amar seus filhos, esquecendo de si mesmos. 
Mesmo se o esposo e a esposa realmente amam um ao outro, qual casal seria mais feliz, um casal com 
filhos ou um casal sem filhos? Se vocês não têm filhos, que obra incompleta. Um casal incompleto, 
não é assim?  

 

4. O Maior Prêmio no Universo 

Vocês podem dizer a mesma coisa sobre os filhos. Talvez vocês não compreendam sendo que nunca 
brigaram, mesmo desistindo de sua vida por seus filhos. Mas Deus tem vivido milhares de anos e 
sacrificado muitos antepassados para encontrar uma única família, e para que seus filhos e filhas 
fossem encontrados como uma vela de esperança através desta única família.  

Se vocês reconhecem que filhos e filhas trazem para cada família um ponto de unificação de propósito 
divino chamado de base de quatro posições, então devem apreciar mais seus filhos e filhas à medida 
que o tempo  passa. Se os pais têm esse tipo de coração, os filhos nunca morrerão de fome. (33-177) 

 

Não é maravilhoso dormir e acordar de manhã, trabalhar sua vida inteira junto com seu querido 
cônjuge? Se você vive com esse tipo de amor, então mesmo se tiver que viver sozinho, isso não é 
nenhum problema. O universo nunca invade esse amor. Ele está na posição de obter assistência 
comum do universo, por isso o céu e terra sempre o protegem. Por isso, devemos concluir que uma 
pessoa centrada neste amor jamais é uma pessoa de miséria, seja neste mundo e até mesmo na 
próxima vida. 
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Agora então, devemos dar um prêmio para estas duas pessoas no universo, que se tornaram uma 
unidade em amor de forma, um prêmio, mas qual é o prêmio? São os filhos. Vocês entendem? Qual é 
a maior recompensa em todo o universo? Não é se tornar Presidente. Não é obter um Ph.D. ou ganhar 
o Prêmio Nobel. São os filhos e filhas que podem nascer entre um esposo e esposa amorosos. Vocês 
devem compreender que não há nenhum prêmio maior. Esse é o motivo pelo qual filhos e filhas são 
tão preciosos. Vocês querem amá-los mais do que a si mesmos, mais do que seu esposo. Eles têm esse 
poder. (129-56) 

5. Filhos são os Frutos do Máximo de Amor e Vida 

Porque vocês amam? (Por seus filhos) Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Havia Deus, Adão e 
Eva e seus filhos, mas porque Deus estava tão ansioso pelo filho, ao invés de Adão e Eva? Quando 
você ouve este tipo de história, há pessoas que pensam: "Oh, isso soa estranho. Seu parceiro deve ser 
o melhor. Porque o Rev. Moon fala sobre filhos?" Ninguém faz este tipo de pergunta. 

Agora se você olha para este padrão, pais e filhos são verticais, e esposo e esposa são horizontais. Mas 
eu disse que filhos são mais importantes, e porque é assim? (Escrevendo no quadro) Agora está 
entendido. Esposo e esposa se encontram através do amor, mas para qual propósito eles se encontram? 
(Para o filho) Neste ponto, quando homens e mulheres estão próximos, a partir daqui os filhos e filhas 
de esperança surgem, e neste momento o desejo de Deus está garantido. Esse é o motivo pelo qual o 
propósito de Deus é ter filhos; o propósito de Adão e Eva é os filhos. Tudo é para este propósito. (118-
229) 

 

Então, vamos tomar nossa mãe e pai como exemplos, e falar sobre isto mais uma vez. A fim de nascer 
através de sua mãe e seu pai, primeiro o amor entre sua mãe e seu pai deve desabrochar. 

Um relacionamento de objeto na direção um do outro deve ser estabelecido. E então, nesse ambiente 
de amor, o ponto de harmonia da vida, a vida deve ser conectada. O esposo e a esposa não devem 
desprezar um ao outro, e eles devem ser ideais. Então o amor de um casal é estabelecido, quando eles 
se tornam uma unidade através do amor assim. O amor do esposo é meu amor, a vida do esposo é 
minha vida e o ideal do esposo seria meu ideal. 

Por outro lado, é a mesma coisa com o amor da esposa, a vida e os ideais da esposa. Então neste 
ponto, onde todos se tornam uma unidade na posição unificada, está o filho. Esse é o motivo pelo qual 
o filho é o fruto do estabelecimento e investimento de pai e mãe. Ele é a extensão da vida da mãe e do 
pai. E também, é a encarnação do ideal de seu pai e sua mãe. Aqueles de vocês que amaram e tiveram 
filhos sabem disso. Vocês diriam sobre seu querido filho: "Esta é a substância do meu amor, uma 
extensão da minha vida, a encarnação do meu ideal. Ele é o segundo “eu”." Desde o início os filhos 
nascem com amor e vida, em uma base idealista. Quanto mais os pais olham para eles, mais amorosos 
eles parecem, mais a vida se move, e mais parece ser um objeto ideal. (169-79) 

 



 53 

Então, porque precisamos do amor de Deus? Deus e eu estamos em um relacionamento de pai e filho 
centrado em Deus. Devemos seguir em frente para a posição de filhos de Deus. Precisamos do coração 
profundo de pai e filho. O relacionamento pai e filho é a posição mais secreta no universo. A posição 
mais secreta. O filho é a primeira base onde o amor dos pais pode estar conectado. Em outras palavras, 
o filho vem como um fruto do início do ideal dos pais. 

Esse é o motivo pelo qual os filhos são o fruto do amor, vida e ideais, e o segundo objeto que pode 
estar conectado diretamente aos pais. Além do relacionamento pai e filho, nenhum relacionamento, 
nenhum casal nem irmãos, nem qualquer tipo de amigo é permitido. No universo, somente o 
relacionamento pai e filho existe. Se vocês observarem a partir deste ponto de vista, Deus e eu, o 
relacionamento pai e filho é o centro vertical, o conteúdo central que se faz visível. Isto é realmente 
surpreendente. Se, em qualquer caso, isto fosse realizado, não haveria nenhum problema no universo. 
Absolutamente nenhum problema. Vocês devem saber isto. (69-186)  

 

6. Filhos são os Objetos de Deleite dos Pais 

Originalmente os antepassados dos seres humanos deveriam ter se unido completamente com Deus, 
centrando em Deus e em Seu coração e amor. E porque Deus criou céu e terra para completar o 
propósito de Seu coração, ele tinha que transferir, com este objeto de coração, céu, terra e todas as 
coisas, aos seus filhos e filhas centrado no amor. Sendo que Deus não criou céu, terra e todas as coisas 
para Ele mesmo, mas para Adão e Eva, a alegria não poderia surgir a partir Dele mesmo, mas a partir 
de Adão e Eva. Senhoras e senhores, todos os pais no mundo não olham para seus filhos e se 
regozijam? Deleite é somente encontrado através de um objeto. 

Quando Deus está mais feliz? Por favor, pensem. Restaurar o mundo inteiro hoje, e quando Ele tiver 
completado a restauração, esse seria Seu momento mais feliz. Estes homens e mulheres solteiros aqui 
– aqueles de vocês que ainda não se casaram e educaram filhos não saberiam, mas aquelas pessoas 
que são pais seguramente compreendem. Se os pais esperam seu primeiro bebê, eles derramam todo 
seu amor e sinceridade no bebê. Vocês nunca conhecerão a alegria de segurar um bebê em seus 
braços, a menos que se tornem pais. Será que as mães e os pais querem mostrar o bebê, ou não? 

Agora, quando olhamos desta maneira, qual é a coisa mais valiosa no universo? Em outras palavras, o 
que seria a coisa mais valiosa para Deus e para Adão e Eva? (Os filhos) Sim, essa é a resposta. Para 
Adão e Eva, a coisa mais preciosa não é dinheiro, ou qualquer outra coisa, mas seus filhos e filhas. 
Seus queridos filhos e filhas. (92-216) 

 

Hoje, quando você olha para as mães e pais deste mundo humano decaído, embora exista um ditado 
que diz que é tolice se vangloriar de seus filhos, carregando e olhando para o bebê pela casa, eles 
diriam: "Até mesmo seu rosto é tão único." Isso não é nenhum mistério. Estes pais aqui com filhos 
sabem disso. Mesmo se os pais têm cicatrizes em seus rostos, e mesmo se eles parecem durões e seu 
bebê parece mais um membro de gangue, eles ainda segurariam seu filho e diriam para ele: "Oh, meu 
querido." 
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Senhoras e senhores, o que são as coisas mais preciosas entre todas as coisas disponíveis no mundo 
inteiro? Bem, quando você olha para o mundo de hoje, as pessoas nem mesmo sabem se Deus existe 
ou não; então deixando Deus de lado por um momento, o que é a coisa mais rara no mundo? Apenas 
procurem a coisa mais preciosa. "Os filhos?" Os filhos. O que vem a seguir? Seu esposo ou sua 
esposa, seu cônjuge. O que vem após isso? Os pais. Não há nada mais precioso. Para as pessoas que 
não reconhecem o valor disto, tudo parece insignificante. 

7. Filhos são a Companhia de Seus Pais para a Vida 

Amor é a coisa mais importante para um homem, mas qual é o valor do amor, se ele muda? Ele não 
deveria mudar. Ele deve ser duradouro, absoluto e imutável. 

Quando observa isto a partir deste ponto de vista, como mães e pais podem evitar amar seus filhos? 
Eles não podem deixar de amá-los. Eles devem seguir em frente para uma posição onde eles podem 
reconhecer seus filhos como seu próprio ponto de vida. O que é isso? Vejam por si mesmos. Vocês 
devem compreender que nossos filhos e filhas são as companhias de amor. Vocês entendem o que isto 
significa? De onde vêm os filhos e filhas? Eles vêm do amor de seus pais. Esse é o motivo pelo qual 
filhos e filhas começam a nos acompanhar no ponto onde, neste mundo da existência, seus pais se 
unem em amor. Vocês entendem isto? Quando você diz, onde é meu ponto de início, a partir de onde 
eu venho; você nasceu no mesmo ponto onde o amor de seus pais desabrocha no mais elevado nível. 
Você nasceu em um lugar onde as flores desabrocham com beleza ideal, não somente com uma 
fragrância que Deus, seus pais e todo o universo adoram. 

Então, quem foi semeado como uma semente de aveia? No mesmo lugar da alegria de pai e mãe, 
quem nasceu como um homem ou mulher tal como um sintetizador do universo? Os filhos. Embora 
você seja um homem ou mulher velho, você é o poder da vida semeado na fragrância da flor do amor 
de seus pais. Isso não é ótimo? É ótimo? Assim, encontramos uma teoria que diz que esse ponto onde 
entre as flores de vida, o fruto do amor é semeado, deve ser um ponto que todo o universo 
solenemente assiste. 

A explicação sobre isto é, se o amor de Deus existe, a vida começa a partir do ponto onde você 
acompanha o amor de Deus. E também, se há amor dos pais ou amor entre esposo e esposa, a vida 
detém o supremo direito de acompanhar esse amor.  

Esse é o motivo pelo qual o homem foi designado a começar centrado neste amor de constância e 
unidade, tendo este tipo comum de conteúdo e afinidade. Assim, você pode cortar esse relacionamento 
entre pais e filhos? Você não pode. Como vocês podem? Porque eles são os sujeitos de sua vida e 
amor, cortar este relacionamento significa negar a si mesmo e ao seu amor. Assim, você nunca pode 
negar este primeiro amor. Por isso, os pais podem até mesmo dar sua própria vida por seus filhos. Nós 
encontramos esta teoria. Isto está entendido? [Sim] (83-162) 

 

Vocês têm filhos. O que eles são? Nós somos os filhos de Deus. Filhos e filhas nascem a partir do 
amor de seus pais. Isso é amor, não é? Por isso, vocês participaram no mesmo ponto do amor de seus 
pais. Esse é o motivo pelo qual isto tem valor. O valor está exatamente aí. Vocês são participantes do 
amor. Vocês entendem? Sua vida é um acompanhamento do amor de seus pais. 
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Você pode cortar esse tipo de conexão com seu próprio poder? [Não, você não pode.] Esse é o motivo 
pelo qual devemos saber que filhos e filhas são seres orgulhosos que estimam a vida dentro do amor 
de seus pais. (105-75) 

 

Para dar uma explanação sobre o filho: ele é aquele que tem o direito de atender o amor, que mantém 
o universo unido, como um adesivo. É como: "Eu sei agora o que era todo o amor da mamãe e do 
papai." Sendo que está na raiz do amor de pai e mãe, você tem o direito de puxar seus pais junto onde 
quer que você vá. Não é assim? É assim como são filhos e filhas. Vocês agem assim? Esse é o motivo 
pelo qual, se não há nada errado com a filha, mães e pais diriam: "Onde ela está?" E se o filho está 
perdido, os pais o procurarão. Porque? Sendo que existe este agente adesivo do princípio celeste, ele 
nunca pode ser cortado. Ele somente estica. Ninguém pode cortá-lo. (83-216) 

Seção 2. A Razão pela qual Precisamos de Filhos 

1. Para Ser Como Deus 

Devemos conhecer solidamente o valor que os seres humanos tinham originalmente, como se eles 
nunca tivessem caído. Originalmente, Deus viria para nossas mentes e se tornaria o centro dela, e se 
tornaria nosso corpo, criando um relacionamento interno-externo. Assim, mesmo se o homem se 
coloca em uma posição semelhante a Deus, Deus criou o universo e tem a capacidade de criação, 
então o homem iria querer essa capacidade também. 

A fim de possuir a capacidade de criação de Deus, o homem deve se assemelhar a Deus. Se você olha 
no Gênesis, Capítulo 1, versículo 27, está dito: "Deus criou o homem à Sua imagem." Em outras 
palavras: "Deus criou os seres humanos à Sua própria imagem, um homem e uma mulher. Assim, 
quando você olha para isto de forma conclusiva, Deus é feito de um homem e uma mulher. Deus é o 
ser original, assim, o ser resultante deve se assemelhar à sua raiz. Esse é o motivo pelo qual qualquer 
tipo de semente tem duas partes cobertas com uma única pele. Feijões são assim. Eles se assemelham 
à imagem de Deus. Se semear o feijão, duas folhas sairiam e um novo estágio começa. 

Sendo que Deus cria com duas naturezas em Si mesmo, e sendo que nós humanos também criamos, 
através de uma posição onde homem e mulher se unem verticalmente e, centrados no amor, têm filhos, 
nós seres humanos também devemos nos colocar em uma posição onde podemos criar essas obras-
primas. Estamos falando sobre criar filhos. Deus nos garantiu a capacidade de criação e ao mesmo 
tempo, Deus nos deu o amor de filhos para nos permitir experimentar a alegria que Deus sentiu 
através da criação do universo. 

Esse é o motivo pelo qual amor não existe sem pais, sem um objeto ou sem filhos. Assim, somente 
uma pessoa que recebeu completamente esse amor pode estar diante de Deus, que é o sujeito do amor. 
Sendo que esta é a regra fundamental e a regra celeste, a fim de passar neste exame, você deve ter 
estas qualificações. Sem ter estas qualificações, o universo não aceitaria você, e assim, você seria 
demitido do mundo da existência, saboreando dor e tristeza. Vocês devem compreender que o amor de 
Deus não é somente a maior coisa pela qual um ser humano pode esperar, mas também é a terra natal 
original e origem da felicidade. (54-24) 
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Quando você tomou o café da manhã, e quando ligou para seu filho, que representa o mundo, de bom 
humor e quando o abraça e o ama, você deve amá-lo com a idéia que encontrou um filho que 
representa o mundo inteiro. Você deve considerá-lo dessa forma. 

Mesmo agora eu faço a mesma coisa. Quando vou a algum lugar, eu abraço e beijo os filhos que vejo. 
Isso se tornou parte de minha prática diária. E também quando meus filhos cumprimentam seus pais 
de manhã, eles beijam seu papai. Quando eles vão para algum lugar, eles me dirão, e sempre que algo 
interessante acontece, eles virão até mim... Vocês deveriam desenvolver esse tipo de pensamento. Se 
fazem isso, Deus observará vocês com alegria. Vocês devem educar seus filhos para Deus e para o 
mundo. Seus filhos devem seguir esse caminho. Vocês tiveram filhos somente para o benefício de si 
mesmos? É para o benefício de Deus. Qual é a razão pela qual educamos filhos? É para o benefício do 
mundo. (47-170) 

 

Porque um casal precisa de filhos? O amor de Deus é criado sobre três estágios, mas sem filhos não 
haverá três estágios. Assim, a fim de manter o equilíbrio da linha central, o padrão de filhos deve 
descer e tocar o chão. Ao fazer isso, o todo vem a estar junto. Esta é a regra e princípio fundamentais. 
Vocês podem compreender isto? Então, sob estas regras, um pai colocado diante de seu filho 
representa Deus. Porque o pai é a substância representando a figura interna e masculina de Deus, ele 
se torna um Deus de filhos e filhos. A mãe deve se tornar um Deus para suas filhas. (173-207) 

2. A Fim de Experimentar Amor Vertical 

Eu, Rev. Moon, sou a pessoa que mais quer no universo nascer, nadar e viver neste tipo de amor. 
Sendo que o Rev. Moon está nessa posição, se eu pegar alguém, posso segurá-lo e levá-lo para a sede 
do amor. Vocês podem agora cruzar esta ponte e seguir até lá rapidamente, por isso, os membros da 
Igreja de Unificação estão ansiosos para fazer uso de mim. E isso é verdade. 

Porque gostamos de nossos pais e mães? Amamos eles porque queremos fazer uso deles e encontrar o 
amor de um nível mais elevado. Isso é bom. Mães e pais dizem para seus filhos amarem seus pais. A 
razão para amar seus pais é para edificar uma ponte de filhos e buscar o amor do mundo. Isto não era 
conhecido até agora.  

Porque os animais chamados homens precisam da mulher e vice-versa? Eles precisam um do outro 
para amar. Amar significa edificar uma ponte vertical entre a humanidade. Construir uma ponte! 
Irmãos cuidando uns dos outros significa construir uma ponte para trás e para frente. E porque 
precisamos de pais e filhos? Para construir uma ponte vertical. Não é assim? Relacionamento vertical, 
relacionamento acima e abaixo, relacionamento frente e atrás, relacionamento esquerda e direita. 
Quando criamos uma afinidade, com o que criamos isto? Fazemos isto com amor. A fim de o homem 
criar um compromisso com o universo, é impossível fazê-lo em um lugar estabelecido, por isso ele 
deve ser ampliado. Esse é o motivo pelo qual você quer ser uma pessoa global. Mesmo aquelas figuras 
esplendidas queriam os melhores filhos e filhas do mundo, ao invés de ter filhos abaixo da média. 
(136-120) 
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Quando você diz que vive por seu cônjuge, você não está vivendo para o benefício de seu cônjuge. 
Você vive centrado no amor verdadeiro idealista e original de Deus, na essência dele. Você vive 
centrando nesse tipo de amor. Você está vivendo por Deus e representando Deus. Isso não é 
maravilhoso? Você quer viver com Deus, mas Ele é invisível, por isso você vive com sua esposa ao 
invés de Deus, e vice-versa. 

Falar sobre esposo e esposa não é suficiente. Amor entre um homem e uma mulher é inadequado; este 
é somente amor horizontal. Vocês precisam do amor de uma mãe e um pai, o amor dos pais. 

Vocês devem se tornar pais. Vocês nunca podem conhecer o amor vertical a menos que se tornem 
pais. Após experimentar amor horizontal, porque precisamos de filhos e filhas? A fim de experimentar 
amor vertical. Pessoas sem filhos não compreendem o amor vertical. Estes tipos de pessoas se tornam 
fracassos no mundo humano.  

Esse é o motivo pelo qual pensamos que casais sem filhos são infelizes. Vocês concordam com isto? 
(Sim.) Porque eles são infelizes? Na posição de pais, quando você sobe para um nível mais elevado, 
deve haver amor que você pode dar e receber, abaixo de seu nível. Fazendo isso, acima e abaixo 
podem ser conectados. 

Por isso, da forma como vocês amam seus esposos e esposas, quanto mais amam, menos reclamações 
haverá na obra de viver para o benefício dos outros. Assim, no mundo de viver para o benefício dos 
outros, mesmo se o esposo ama seus filhos mais do que ele ama sua esposa, a esposa não pode 
reclamar dizendo: "Oh, esse homem somente ama seus filhos e filhas, e passa dia e noite sem se 
preocupar comigo. Porque ele tem essa atitude?" Ela não reclamará. Ela está feliz com isto, e dirá: 
"Oh, Eu estou feliz. Ele ama os filhos mais do que a mim. Essa é a forma como deveria ser." 

3. Para o Benefício da Expansão dos Quatro Lados de um Relacionamento 

Amor entre pais e filhos vem a partir dos pais, e o amor dos pais significa o amor de um pai e uma 
mãe. Recebemos o amor de nossos pais desde o momento que nascemos. E enquanto nossos pais 
existirem, na infância, na juventude, e na fase adulta independentemente do tempo, recebemos o amor 
deles. Enquanto crescemos com este amor paternal, ele conduzirá cada um de nós expandindo a vida 
horizontal de esposo e esposa. A fim de sustentar amor entre esposo e esposa, vocês devem ter filhos e 
amá-los. 

Quando vocês analisam isto desta forma, os primeiros antepassados recebiam amor de Deus e se 
tornaram um casal, e tudo consistia dos mesmos números centrados no amor. Quando observamos a 
partir deste ponto de vista, as pessoas que recebem amor dos pais e pessoas que o concedem são todos 
irmãos. 

Sem filhos, os pais não podem saber o que é amor. Vocês podem sentir amor verdadeiro somente com 
um objeto. Irmãos podem crescer sem experimentar amor dos pais, mas quando eles crescem, se 
casam e têm filhos, eles compreenderão o amor dos pais. Em outras palavras, quando isto começa a 
partir dos pais e segue dando uma volta e então volta para os pais, então é compreendido. Por isso 
você não pode ser chamado de pessoa madura sem ter filhos. 
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A questão é, em que ponto devemos decidir o padrão de uma figura madura e completa. 

Você pode ver que os próprios pais são maduros, mas a menos que eles estejam verticalmente e 
horizontalmente maduros, eles não podem ser chamados de pessoas perfeitas. Quando Adão e Eva 
recebem amor de Deus, maduros e centrados horizontalmente na unidade de Deus; em outras palavras, 
quando eles entram na realidade onde podem se unir um com o outro na posição oposta, o amor que 
Deus pretendia pode alcançar a conclusão. 

Quando Adão e Eva se unem centrando em Deus, uma determinada “forma” é criada. Mas para criar 
uma forma plana, você deve definitivamente ter filhos. Assim, isto cria um relacionamento horizontal, 
mas você deve entender que isto não pode substituir o relacionamento vertical. 

O amor de um esposo e uma esposa é único e o amor dos pais é verticalmente mais do que dois. Se é 
assim, a questão é qual é mais importante; embora o amor de esposo e esposa tenha um 
relacionamento objeto, porque é único, o amor vertical deve ser o centro. 

Um relacionamento vertical é a extensão do amor entre pais e filhos. Os pais, esposo e esposa, e os 
filhos são as exigências fundamentais de um relacionamento vertical. Quando tudo isto está junto, 
então forma uma família. Quando você expande o amor de um casal, ele pode ser conectado ao amor 
dos pais. Se os filhos se tornam pais após se tornarem esposo e esposa, o amor deles também deve se 
tornar do mesmo tamanho, do mesmo comprimento como o amor de seus pais. Se é assim, o que se 
torna o amor entre filhos? Com qual padrão deveríamos amar? Os irmãos amam como seus pais 
amam. (66-119) 

 

Atualmente, nós seres humanos queremos uma pessoa maior, pessoas melhores do que nós mesmos... 
Se você pergunta para as jovens mulheres: "O que você será?" Elas responderão: "Eu me tornarei uma 
bela senhora e me casarei com um esposo ainda mais magnífico." Elas pensarão assim. E se você 
perguntar para os jovens homens, estes jovens aqui: "O que vocês querem?" Eles responderão: "Eu 
quero me tornar um homem mais valioso e simpático, e me casar com uma mulher mais esplendida 
como minha esposa." Estes são desejos inevitáveis e comuns dos homens. 

Quando olhamos para isto desta forma, se os dois podem se tornar um casal que pode se unir 
perfeitamente em unidade, podemos dizer que eles são verdadeiros e preciosos esposo e esposa. Se é 
assim, este casal valioso não deveria parar neles mesmos. Para expandir para um ambiente melhor se 
colocando em uma posição ambiental, eles precisarão de filhos, não é? Como vocês geralmente veem 
nos filmes, quando sua querida esposa fica grávida, o esposo se alegra sem perceber. Bem, porque ele 
está feliz? Porque isto significa a expansão de si mesmo, e a expansão de uma base que o conecta a 
uma extensão maior. Sendo que é necessário, nós desejamos isto. 

Através do ato de ter filhos, nos conectamos aos quatro lados. Esta esfera, onde o casal concentrado 
em amar um ao outro, se expande pouco a pouco para uma realidade de amor expansivo. Quando tem 
uma família, você pode ficar satisfeito somente com a família? A família não é suficiente. Isto irá 
querer expandir. Neste ponto temos uma tribo, uma raça, uma nação, o mundo, e se existe o mundo 
espiritual, também precisamos do mundo espiritual. E se Deus existe além do mundo espiritual, 
precisamos de Deus também. Isto se estende assim. 
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Qualquer coisa que se expanda não significa a redução de si mesmo, mas a expansão de si mesmo, e 
não significa o estado incompleto de si mesmo, mas a perfeição de si mesmo. Então, quanto mais se 
sobe para uma posição mais elevada, mais se terá um valor sólido do nível mais elevado a partir de um 
valor “plano”. Valor sólido não é um valor estagnado, mas um valor de “circulação”. Quando se 
move, sua ação é com propósito e com conteúdo, seu movimento não é sem propósito, mas cria ação 
de propósito. Qualquer direção que isto tome, tem que se ajustar ao propósito. Todas as coisas têm 
esse tipo de pensamento. (110-68) 

 

Quando a esperança e condições de Deus se encontram com a nossa esperança e condições, o que 
Deus fará? Ele nos permitirá herdar todas as coisas. Deus quer que nos tornemos este tipo de 
substância e soberanos de todas as coisas, e ter filhos e filhas nessa posição, e deixar os filhos 
herdarem tudo. Somente uma pessoa assim pode encontrar e restaurar frente e atrás, esquerda e direita, 
acima e abaixo. 

Qualquer pessoa sem pais, cônjuge ou filhos estaria triste porque centrando nestes elementos, 
devemos segurar céu e terra. Devemos ser capazes de dizer: "O Pai Celeste é meu pai. Por isso, todo o 
universo que Ele criou é meu." Devemos ser capazes de dizer: "Seu coração de esperança histórica, as 
circunstâncias reais são minhas, e o futuro que Ele quer criar é meu." (12-150) 

4. Porque as Regras Fundamentais do Universo são dessa Forma 

Todos, sejam eles homens ou mulheres, precisam de filhos? "Sim." Porque? Para fazer a tradição 
histórica continuar. Vocês devem compreender que, sendo esta é uma regra fundamental que seguimos 
pelo ato de se casar. E amor também tende a diminuir após duas pessoas se encontrarem e se casarem. 
Vocês devem saber isso. 

É uma regra fundamental que fica maior, e então menor. Ela diminui. Então como isto se equilibrará? 
Para fazer a posição oposta, por outro lado, os filhos crescem mais e mais. Você pode não gostar de 
seu esposo, mas você ama seus filhos e filhas, não é? Sim, quando os filhos nascem através do amor 
dos pais e se centram neles, eles diriam: "Eu gosto somente da minha mãe?" Eles diriam: "Eu amo 
meu pai." Eles diriam: "Pai! Pai!" A razão pela qual precisamos de esposos e filhos é para a harmonia. 
Somente com eles, tudo rotaciona centrando nos pais. Estamos dizendo que ao fazer isso, devemos 
voltar para um ponto onde nossos pais nos esperam. Então, por esta razão, chegaremos à conclusão 
que definitivamente precisamos de filhos. 

Assim, o amor humano alcança seu clímax dessa forma, e a seguir ele desce. Ele descerá. A partir 
disso os filhos escalam através do amor. Esse é o motivo pelo qual devemos ter filhos. Vocês 
entendem? Esse é o motivo pelo qual este é ‘mais’ e este é ‘menos’. Não podemos dizer: "Vamos!" 
seguindo para o positivo, o amor verdadeiro. E também, se isto não existe aqui, não temos energia 
para dizer: "Vamos então descer, buscando pelo negativo." 

Neste ponto amamos a mãe, mas amávamos mais o pai… Eles diriam: "Amávamos o pai, então agora 
vamos descer e amar a mãe!" Então os filhos podem ficar felizes segurando ambas as mãos da mãe e 
do pai. Porque eles podem ficar felizes dessa forma? Porque a regra fundamental do universo é assim. 
(129-127) 
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5. Passar no Exame do Mundo Espiritual 

Há esperança no futuro quando as pessoas de todas as cores buscam os verdadeiros pais. Por isso, o 
casamento também é conduzido para se ajustar a esse padrão. Vocês devem entender isto. A partir de 
agora vocês devem ter orgulho de seu casamento e de sua família. Vocês devem se vangloriar de 
ambos. Isto é mais do que podemos esperar. 

Todos devem participar disto. Então isto se espalha para mil, dez milhões e se torna minha tribo, raça 
e nação. De acordo com este princípio, esta base se amplia e a raça, a nação e o mundo são formados. 

Qual foi a primeira coisa que eu disse que vocês devem ter orgulho? Primeiro Deus, e então seu 
coração, seu corpo, seu amor, e finalmente sua família. Não há nada mais além disto neste mundo que 
você pode se orgulhar. Vocês não podem trocar isto por nada mais, nem mesmo pelo mundo. E nós 
possuímos esta coisa preciosa.  

Vocês devem entender que família é uma exigência. Através da família o vertical e o horizontal 
podem ser unidos. Isto é conectado através da família. Esse é o motivo pelo qual filhos e filhas são um 
“dever”. E também deve haver os pais. Deve haver um objeto, este é o princípio.  

Pais, filhos, e esposo e esposa são todos necessários. Vocês entendem? [Sim] Então devemos todos 
agir. Se temos estes três elementos, onde quer que você possa ir, até mesmo no mundo espiritual, você 
pode passar! Você pode passar onde quer que vá. (162-54) 

 

A fim de trilhar este caminho, somente homem e mulher não farão isto. Devem haver filhos. Porque? 
Quando vocês vão para o mundo espiritual, os portões de leste, oeste, sul e norte ainda não estão 
abertos. Somente pela conexão dos filhos. Vocês podem criar a substância somente se casando e tendo 
filhos como Deus criou Adão e Eva. (181-82) 

 

Você deve saber que seu esposo, filhos, seus pais e avôs são os três anjos guias do céu. Seus avôs, 
cônjuge e filhos são os três anjos. Todos eles são casais, por isso eles são os representantes dos três 
anjos. Assim, mães e pais aprendem a partir dos avôs e dos filhos. Vocês entendem? Esposos devem 
aprender a partir de suas esposas e vice-versa. Este é um fato, e a tradição de uma família. 

A razão que temos filhos e filhas é para aprendermos a forma para amar o mundo. Filhos se conectam 
ao mundo e ao futuro. Se você não tem filhos, não pode estar conectado ao futuro. 

Deus tem nos dado filhos como uma ferramenta de educação. E os antepassados, os avôs estão lá para 
a educação do mundo espiritual. Se você é obediente diante de seu avô e sua avó... O mundo espiritual 
tem esse sistema. Isto é ser educado sobre o mundo espiritual. Por favor, compreendam isto. (135-120)  
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6. É uma Bênção Ter Muitos Filhos 

Se olhar na Bíblia, você poderá ver que há muitas histórias centrando no amor. Você já viu pais e 
filhos se tornando infelizes à medida que amam mais um ao outro? Não. Porque existe esta regra, se 
você sacrifica amor, então obterá esse amor. Esse é o motivo pelo qual sacrificar por Deus é beber o 
amor de Deus. (33-331) 

 

Você deve viver uma vida de gratidão. Como você pode apreciar algo? Quando vê alguém com muitos 
filhos, você pode dizer que esta pessoa tem bastante dificuldade, mas você sabe que esta pessoa 
desfruta a felicidade, o que uma pessoa sem filhos nunca saboreou. Pessoas que educaram filhos 
sabem disto. Quando você compara pessoas que educaram filhos e alguém que não tenha feito isso, as 
pessoas com filhos desfrutam a vida, não importa como seus filhos se levantam ou caem, mas as 
pessoas sem filhos não podem fazer isso. Apreciamos a vida através dos filhos. Mesmo se o ambiente 
está complicado, você não pode ser infeliz. Então terá esperança pelo amanhã. Quando você tem 
muitos filhos, o que outras pessoas não têm, eles se espalham para cada área dos quatro lados, e você 
tem nova esperança, então será fácil superar as circunstâncias difíceis. (35-283) 

 

Porque o amor é precioso, ele se expande a partir de um indivíduo para uma família, para a tribo, raça, 
mundo, e se espalha ainda mais. Ampliamos isto pouco a pouco através das gerações. Então, até onde 
ele vai? Até o mundo. Vocês compreendem o que isto significa? Este é o motivo pelo qual ter muitos 
filhos não é miséria. A tribo que tem muitos filhos conquistará o mundo. (162-53) 

 

Eu disse que ter muitos filhos é uma bênção. Porque é uma bênção ter muitos filhos, e porque uma 
pessoa com muitos filhos é afortunada? Sendo que eles crescem centrados na realidade do coração, 
eles podem subir para um lugar mais elevado perto de um padrão de participação no Reino do Céu. 
Haverá esta ordem, e tudo é público. (171-21) 

 

É melhor ter alguns filhos, ou muitos filhos? (É melhor ter muitos filhos) Porque queremos muitos 
filhos? É porque tendo muitos filhos, podemos nos ajustar com as características de todos os quatro 
lados, e podemos aprender a controlá-los. E tendo muitos filhos podemos chegar mais perto da forma 
ideal do universo e se ajustar a ele. Por isso, esse é o motivo pelo qual queremos muitos filhos. (12-
1128) 

 

Se você perguntar para Deus: "Qual é Seu desejo?," Ele provavelmente responderá: "Meu desejo é 
salvar o mundo e a humanidade." E quando você pergunta: "Quando tiver salvado a todos, o que o 
Senhor fará?" Ele dirá: "Farei eles trabalharem como cavalos e coletarei impostos"?  
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"Não, eu estou salvando-os a fim de fazê-los viverem uma vida de gratidão por milhares de anos 
centrando no amor infinito; esse é meu desejo." Quanto mais filhos e filhas os pais têm, mais o 
coração de amor se expandirá neles. O caráter deles se enriquece 360 graus em todas as direções. 
Então a conclusão é: pessoas que têm e educam muitos filhos devem ser pessoas boas, mesmo se elas 
tentam não ser assim. 

Minha mãe teve muitos filhos e, enquanto os educava, ela teve muitas dificuldades, muitos altos e 
baixos. Assim, se algo acontece a alguma outra pessoa, ela não pensava que este não era seu assunto. 
Ela ajudava esta pessoa, pesando nela como se fosse seu próprio filho. Quando você tem uma 
expansão de coração, então se torna uma pessoa boa. 

Vocês gostam de ter muitos filhos, ou menos? Permitam-me perguntar uma coisa a vocês. Vocês 
gostam de ter muitos filhos ou não? (Gostamos de muitos filhos) Se é assim, vão em frente e tenham 
muitos filhos. Então, até mesmo a descendência do mundo decaído gosta de ter muitos filhos, isso é 
bom ou não, é bom ter muitos filhos que podem receber a abundância de Deus? Onde quer que você 
vá, dançará de alegria. (82-319) 

7. Não Pode Haver Controle de Natalidade na Igreja de Unificação 

1) O Reino do Céu Perfeito Começa com Filhos Centrando em Deus 

Adão e Eva se conectam com um centro vertical. Quando vocês observam isso, a fim de Adão e Eva 
estarem conectados verticalmente, eles têm a exigência de serem assim, e não devem parar aqui. 

Isto deve ser alcançado. Mas se não há filhos, isto não se conecta. Vocês compreendem? Então, 
quando você observar isto a partir deste ponto de vista, esta é a Base de Quatro Posições... Agora, se 
você não tem filho, não haverá nenhum padrão vertical. Tudo isto está perdido. Os padrões vertical e 
horizontal não estarão conectados. Isto não pode existir. 

Então quando você vê, este ponto se torna o ponto de Adão e Eva, e também o desejo de Deus. Tudo 
bem, e quanto a Eva? Adão e Eva não puderam se colocar nesta posição. Uma pessoa vertical recebe o 
amor de Deus e o desenvolve horizontalmente. Eles o estendem horizontalmente! E isto é o que é ser 
pai. Este é o amor de Deus, e este é o amor paternal. O Amor vertical dos pais é o amor de Deus, e o 
amor horizontal dos pais e seu próprio amor de pais. (Apontando para o que está escrito no quadro) 
Assim, a partir de Deus, depois Adão e Eva, o amor deve ser transmitido. Ele deve ser transmitido de 
Deus para Adão e Eva, e então para os filhos. Cruzando três estágios, é o mesmo até aqui. Amor de 
pais, então amor do casal, e amor de filhos. Tudo é a mesma coisa. 

Então onde é o Reino do Céu? A questão é: A partir de onde o Reino do Céu começa? Naturalmente, 
ele começa a partir de Adão e Eva, mas falando precisamente, ele começa a partir dos filhos e filhas 
de Adão e Eva. Então através disto, o Reino do Céu horizontal e o Reino do Céu vertical são 
concluídos. Vemos isto desta maneira. Se você tivesse nascido no mundo sem a queda, seguramente 
nasceria como um filho de algum casal. Sendo que o Reino do Céu vertical é concluído na geração do 
filho, o Reino do Céu se desenvolve pela primeira vez quando nos tornamos uma unidade com o Pai 
Celeste centrando em nossos próprios pais. (92-217) 
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2) O Propósito do Amor Entre um Homem e uma Mulher é Seus Filhos 

Qual é o desejo de um indivíduo? Quando você pensa sobre isto, deve haver o desejo de um homem e 
o desejo de uma mulher. Então, quais são seus desejos? Sua forma de vida e esperança tradicionais 
seria, enquanto eles crescem, amadurecer e se casar. Esse é o caminho de esperança que a vida pode 
seguir, e muitas pessoas o têm seguido. 

Então qual é o propósito dos dois, homem e mulher, se encontrarem e amarem um ao outro? Onde o 
propósito do amor reside? Se ambos em um casal amam um ao outro centrados neles mesmos, onde 
repousa o propósito? Eles esperam que o resultado disto possa influenciar somente eles mesmos? Eles 
amam um ao outro planejando somente deixar amor para eles mesmos? Não pensamos assim. Quando 
amamos, estamos esperando por algo cujo resultado possa estar conectado ao todo. Isso não é os 
filhos? Porque queremos ter filhos? Porque não estamos satisfeitos em centrar em uma substância que 
está mais próxima de nós, mas tentamos deixar filhos como nosso legado? Quando falamos sobre ter 
um número menor ou um número maior de filhos, quanto mais uma pessoa se coloca em uma posição 
nobre ou boa, maior é seu desejo de deixar tantos descendentes quanto possível, centrando em sua 
preciosa posição. Essa é a natureza dos seres humanos. 

Atualmente, as pessoas estão falando sobre controle de natalidade. Em outras palavras, podemos dizer 
que embora nossa natureza original queira espalhar e expandir nossa descendência centrando na 
família, o que é a origem dos princípios morais da humanidade, o controle de natalidade impede isto. 

Então, nesta era de controle de natalidade, eles fazem isto porque não querem filhos? Não há ninguém 
que não queira filhos. Eles devem ser o mesmo como as outras pessoas que querem filhos. 

Se eles têm um filho, também devem querer ter mais filhos. Em outras palavras, eles querem filhos 
que possam ser líderes de outros filhos. Isto não é verdade? 

Como quaisquer pais, mesmo como maus pais, eles têm esse tipo de esperança por filhos? Isso não é 
amor? Quando pensamos sobre essa questão, todas as pessoas querem que seus filhos sejam os 
melhores entre todos os filhos, ao invés de seus filhos seguirem outros filhos e filhas. (64-167) 

3) Filhos são os Presentes de Deus 

Quando olho para os filhos em minha família, quanto mais jovens eles são, mais espertos são; eles são 
geniais. Assim, se há um presente que Deus quer nos conceder, deveríamos preparar uma bolsa grande 
ou uma bolsa pequena para recebê-lo? Vocês querem muitos presentes ou não? Vocês receberiam 
muitos? (Queremos muitos.) O que é esse presente? (Filhos e filhas) Então, minha mãe teria algo 
como 20 ou 40 filhos. (Risadas) Deus faria isso. Ele quer nos dar 100 ou 200 filhos, mas há um limite 
no número, então no final, Ele dará filhos e filhas que podem valer como 40 filhos. 

O que acontece se você não tem filhos, se você apenas corta o que Deus queria dar a você? Se você 
aplica controle de natalidade, e evita os filhos que Deus planejou enviar como os filhos e filhas que 
podem conquistar e reger todo o céu e terra. 
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Deus chama: "Rev. Moon, Sra. Moon, venham aqui," e diz: "Eu concederei a vocês estas bênçãos." 
Isso é assim. As pessoas ocidentais não podem entender essas coisas. (Risadas) Entre as pessoas que 
apreciam isto, e aquelas que não, através de qual tipo de pessoas Deus expandirá a base do amor? 
(111-79) 

 

Quando você vê os filhos de nossa Igreja de Unificação, quanto mais bebês nascem, o segundo é 
melhor do que o primeiro, e o terceiro é melhor do que o segundo... Eles terão ainda melhores filhos, 
quanto mais jovem são. Eu tenho certeza que isto é real. Eles terão ainda melhores filhos, até mesmo 
seus corações. Deus está preparado para filhos que possam reger o mundo e que possam estudar como 
poderão ver Deus na TV. 

Quando eu for para o mundo espiritual, a humanidade e Deus louvarão o Rev. Moon, ou não? Se 
pensarem sobre isto, vocês podem ou não aplicar controle de natalidade? (Não podemos) Assim, 
mesmo se o mundo satânico aplica controle de natalidade, não deveríamos fazer isto. Mesmo se você 
é bonita e rica, se há um esposo que recebe o amor de Deus, você deve seguir a vontade de Deus e 
seguir os picos do coração. Mesmo se você que terá dificuldades e será tratado com desdém, mas se é 
capaz de dar nascimento a filhos e filhas que podem reger o mundo e amar o céu e terra, você deve 
dizer: "Sim, eu concordo. Eu seguirei esse caminho." 

4) Controle de Natalidade 

Eu proibirei controle de natalidade para as mulheres da Igreja de Unificação. Eu direi: "Vá em frente e 
tenha muitos filhos." Como tenho dito: "Tenham muitos filhos" depois que vim para a América; eu 
tive que demonstrar um bom exemplo, assim, eu tenho dito para a mãe: "Tenha muitos filhos e filhas." 
Agora como está isso? (123-276) 

 

Dos doze filhos de Jacó, José era o décimo primeiro. Se Jacó tivesse aplicado controle de natalidade, 
José poderia ter se tornado o Primeiro Ministro? (Risadas) Quanto mais tempo passa, melhores filhos 
você terá. Quanto mais longe você for, mais fortuna da Igreja de Unificação eles terão, o caminho da 
fortuna na Igreja de Unificação. Isto é verdade. Depois de você ter ido para o mundo espiritual, e Deus 
disser: "Eu iria enviar, através de sua família, homens que podem controlar o universo, mas você teve 
que cortar sua garganta," o que você fará? Se você os sustenta, eles se alimentarão, mesmo se você 
não comer. Mesmo tendo dez bebês de uma vez, está tudo bem. Tenham filhos. (Risadas) 

Vocês não devem utilizar controle de natalidade. No mundo satânico eles terão mais controle de 
natalidade, e na igreja de Unificação, teremos bastante filhos. Isso também se aplica a Verdadeira 
Mãe. Decidimos que deveríamos ter ao menos doze filhos. Assim, estamos rumando para esse 
objetivo. Temos muito? Agora temos oito irmãos e irmãs, isso está perto de doze. Se paramos de ter 
filhas e só temos filhos, podemos ter quinze ou dezesseis. Assim, quando eu dei esta tarefa para a 
Mãe, ela ficou preocupada. Ela até mesmo disse que desejava poder esperar o segundo bebê antes de 
dar nascimento ao primeiro. 
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Até mesmo a mãe está fazendo isso. Vocês devem utilizar o controle de natalidade? Se você teve a 
concessão de sete filhos, deve ser grato. Todos eles são crescidos, e todos eles não estão fortes? Se não 
têm nada para comer, eles até mesmo comeriam os ossos da própria mãe para sobreviverem. E eles 
deveriam ser assim. Recentemente eu tenho ouvido relatórios que pessoas de nossa igreja vivem em 
um apartamento de um único quarto com muitos filhos... Sim, eu tenho ouvido sobre isto. Dois 
quartos ou um único quarto? (Três quartos) Bem, isso é muito pouco. Todos eles são quartos 
pequenos? Eu tenho ouvido que o quarto está cheio, e assim por diante... Mas esses são os melhores 
momentos. (79-142) 

Seção 3. O Fundamento do Universo – O Relacionamento Pai e Filho 

1. A Raiz do Universo é o Relacionamento de Pai e Filho 

Qual é o centro e a base do universo? Um filho alcançou a realidade de mistério e orou a Deus e fez 
esta pergunta. Ele respondeu, que é o relacionamento entre um pai e seus filhos, em outras palavras, o 
relacionamento pai e filho. Pessoas que não compreendem podem pensar que estamos falando sobre o 
relacionamento entre nossos pais e mães, filhos e filhas, mas queremos dizer o relacionamento de 
Deus e o homem. (19-160) 

 

Assim eu, em minhas orações, alcancei a realidade profunda e me esforcei e lutei para descobrir o 
segredo do universo, a raiz do mistério do universo. Qual é o fundamento do universo? Isto é simples. 
A resposta volta a ser o relacionamento pai e filho. Então, o que é o relacionamento pai e filho? Não 
podemos explicá-lo deixando o amor de fora. Sobre o que estamos falando? Não podemos explicar o 
relacionamento pai e filho sem falar sobre amor. Pessoas comuns pensariam que é simplesmente sobre 
pai e filho dos seres humanos, mas desde que eu sei que era sobre Deus e o homem, eu descobri a 
resposta e a teoria. (144-250) 

 

Quando você entra na terra do profundo e da oração, o homem é o centro da criação; mas qual é o 
centro do universo. Você descobrirá que a resposta é o relacionamento pai e filho. Qual é o centro do 
universo? Em outras palavras, o relacionamento pai e filho. 

Mas as pessoas comuns pensam que isto é sobre seus próprios pais. Elas pensam que isto é sobre seu 
próprio pai e mãe, centrando em princípios morais. Isto está errado. Quando olhamos para isto a partir 
de um ponto de vista sólido, a conclusão é que o lugar onde Deus e o homem se tornam uma unidade 
centrando no coração profundo do relacionamento de pai e filho é o centro do universo. (48-209) 

 

Qual é a raiz do universo? Pais e filhos. Os pais e eu, o relacionamento pai e filho, é o fundamento do 
universo. Deus é o pai e eu sou o filho. Filhos e filhas. O definitivo fundamento é o relacionamento 
pai e filho, e o definitivo objetivo é o mesmo. Esse é o motivo pelo qual devemos encontrá-lo. 



 66 

Eu até mesmo tive que superar o caminho de sofrimento a fim de descobri-lo. Mesmo quando 
colocado à prova de Satanás, o relacionamento pai e filho pode vencê-lo em segundos. Mesmo quando 
entramos no mundo satânico e dormimos lá, não devemos esquecer o relacionamento pai e filho. Por 
isso vocês devem compreender o fato que, sendo que perdemos este relacionamento, somos 
ressentidos e furiosos. (12-258) 

 

Vocês não conhecem o mundo espiritual, mas devem seguir para a realidade misteriosa e realmente 
perguntar para Deus: "Qual é a verdade do universo? Se o Senhor criou os homens para destruí-los, o 
Senhor é um Deus cruel e mal." Quando vocês O questionam seriamente, a resposta seria diferente. 

A verdade do universo é, quando você pergunta qual é o ponto essencial do grande princípio, este é o 
relacionamento pai e filho. Esse relacionamento não é sobre seus pais que deram nascimento a você 
no mundo decaído. Quando o amor horizontal de esposo e esposa se torna absolutamente uma unidade 
como o amor ideal de Deus e floresce, e quando céu e terra se agitam com a fragrância desse amor, e é 
acrescentado o amor de Deus, a posição de filhos e filhas está concluída. Filhos e filhas podem cantar 
de felicidade, e cantar sobre um amor que pode louvar a esperança e todas as coisas sobre filhos e 
filhas. 

Isto não terminará aí, mas um amor sólido será acrescentado a um presente precioso de amor que você 
possui, e todo o universo ficará preenchido. Vocês conhecem os balões? Como quando você sopra e 
enche um balão, ele ficará cada vez maior. Da mesma forma, o universo incha, e mesmo se todas as 
coisas entram nele, ele se tornará um universo que todo ser humano pode apreciar e ficar feliz. Um 
poder de amor emerge para que possa satisfazer todas as coisas. Quando vocês pensam sobre isto, não 
se sentem bem? (101-34) 

2. O Padrão do Relacionamento Original de Pai e Filho 

Se, em nosso mundo, Deus existe na posição de pais... onde está a posição suprema onde o coração 
profundo de homem e céu pode estar conectado? Não importa quão alto escalemos e alcancemos, 
sendo que Deus é um pai, o homem deve buscar a posição do filho. Esse é o motivo pelo qual o 
Cristianismo chama Ele de Pai do céu. E o céu chama a nós humanos, de filhos. Isto é sobre o 
relacionamento de pai e filho. 

Então, qual é o padrão desse relacionamento de pai e filho? Quando perguntamos, isto está abaixo ou 
acima da linha da queda, isto não pode estar acima ou sob esta linha. Isto está em uma posição muito 
mais elevada, o relacionamento pai e filho. 

Isto não é assim, quando olhamos para as pessoas decaídas atualmente? Mesmo quando falamos sobre 
amor inferior à linha da queda, o relacionamento entre pai e filho sofre quando filhos não são 
obedientes, então imaginem como é quando pais que nunca caíram têm filhos desobedientes, quão 
tristes eles estariam? Quando pensamos sobre este problema de amor entre o pai e o filho ao redor de 
nós na vida cotidiana, podemos compreender o fundamento disto. 
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Então, Deus não pretendia amar Seus filhos com amor acima da linha da queda? Então, quão intenso 
seria esse amor? Descobrimos que ninguém tinha se colocado acima da linha da queda, por isso 
ninguém sabe sobre isto. 

Nós seres humanos caímos no nível de aperfeiçoamento do estágio de crescimento. Então não caímos 
na posição onde não podemos alcançar a posição de perfeição? Não estamos apartados da posição na 
qual podemos experimentar os elementos ideais de Deus? Então, ao pensarmos como era quando não 
tínhamos caído e recebíamos estes fatores, quão elevada é a posição de relação entre Deus e o 
homem? Esta é uma posição que nem mesmo podemos imaginar?  

Se é assim, aqueles tão renomados filhos e filhas obedientes, sobre quem é dito: "O rapaz dessa 
família é um filho obediente! A filha dessa casa é uma filha obediente," quando pensamos sobre essas 
pessoas, há alguma pessoa que pode se colocar diante do Pai Original e estar bem próximo de Seu 
coração? Há alguém que pode se colocar na posição de filho verdadeiro? Sabemos que a resposta é 
que não houve essa pessoa desde que a história começou. 

Se é assim, quando Deus queria dar amor na quantia de 100, havia alguém que pudesse receber todo a 
quantia de 100? Não havia ninguém. Quando Deus amava, não havia ninguém que compreendia este 
amor. Ninguém entendia, mas ele não podia evitar amar. Mas devemos compreender quão miserável 
Ele deve ter estado. (62-20) 

3. A Substância do Relacionamento Pai e Filho 

O relacionamento pai e filho representa o lado vertical. Assim, esse é o motivo pelo qual o amor entre 
o pai e o filho nunca muda. Não é assim na história dos seres humanos? Amor entre esposo e esposa 
tem uma natureza de quatro lados, sendo que ele é uma conexão do lado horizontal. Esse é o motivo 
pelo qual os pais nunca podem abandonar seus filhos, e os filhos nunca abandonam os pais. (145-275) 

 

Onde o amor de Deus é encontrado? Ele existe entre irmãos que amam um ao outro? Não. E também, 
o amor de Deus não é criado centrado no amor entre um homem e uma mulher. O amor de Deus é 
encontrado no amor entre um pai e um filho. A carne e o sangue devem estar conectados. A fim de 
criar uma tradição que dura pela eternidade, carne e sangue devem estar conectados. Isto é, um 
relacionamento deve ser formado. 

É o relacionamento vertical que recebe o amor de Deus, então este não pode ser qualquer outro além 
do amor entre um pai e um filho. Este amor não tem distância. Neste relacionamento vertical deve 
haver um único centro. Somente pode haver um único centro. O centro está na melhor posição. Se 
houvesse dois centros, neste mundo, haveria um confronto. (28-169) 

 

Enquanto para os filho, a alegria de estar com os pais deve ser uma alegria que representa o mundo; e 
enquanto para os pais, a alegria de estar junto com seu filho deve cumprir o desejo que representa o 
mundo. Quando pensamos sobre o relacionamento pai e filho, este deve ser o fundamento do universo. 
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Podemos ver que a raiz da alegria brota a partir daqui, e se há tristeza aqui, não pode haver posição 
mais triste. Mesmo se eles perdem tudo no mundo externo, ainda há uma posição onde os pais podem 
ser felizes – com seus filhos. Essa não é a coisa mais importante? O desejo dos pais é demonstrar seu 
relacionamento com seus filhos ao mundo inteiro. 

Assim, se este é o caso nos relacionamentos da humanidade, como podemos imaginá-lo, embora 
sejam os relacionamentos do homem decaído, isto não é a mesma coisa com o relacionamento de céu 
e terra, Deus e o homem? Sabemos que, como existem princípios morais entre os homens, também 
existe um princípio moral do céu. Se há um coração profundo entre os homens, deve haver um 
coração profundo do céu. Como céu está acima e terra está abaixo, e como pais estão acima e filhos 
estão abaixo, eles estão em relacionamentos "acima e abaixo". 

Assim, as pessoas na terra estão na posição de filhos e o céu está na posição de pais. A direção do 
amor entre o coração dos pais e o coração dos filhos é de sujeito e objeto. Pais tentam amar seus 
filhos, e os filhos tentam receber amor. Se não for assim, os pais se colocariam em uma posição onde 
podem receber amor, e os filhos então devem se colocar em uma posição onde podem amar seus pais. 
Se existe um limite para um coração que quer dar e que quer receber, o amor não pode existir. 

Temos experiências em nossas famílias e na vida do coração onde, mesmo quando há um coração de 
doação, se algo o bloqueia, ele não pode receber amor, mesmo se queremos fazê-lo. Esse é o motivo 
pelo qual céu está acima e terra está abaixo. Os pais existem acima e os filhos abaixo, e isto é o 
mesmo com Deus e o homem. Deus está na posição de pais, assim, Ele existe acima dos seres 
humanos. Esse é o motivo pelo qual Deus ama o homem. (62-18) 

 

Centrando no relacionamento de Deus e do homem onde Deus é o pai e o homem é o filho de Deus, 
quando alguém diz: "Ele parece mais simpático do que Deus," para um homem, Deus fica feliz ou 
não? (Risadas) Se Deus se sente mal, Ele não é melhor do que o homem. Nem melhor do que o 
homem decaído. (Risadas) Vocês não acham que Deus certamente estaria feliz? Então esse é o motivo 
pelo qual precisamos de amor.  

Vocês querem ser melhores do que Deus ou não? Por favor, respondam. [Queremos ser melhores do 
que Deus] (Risadas) Sentimos muito, mas sejamos honestos, queremos ser melhores do que Deus. Em 
tempos antigos, no longínquo oriente, o filho cumprimentava o pai toda manhã e toda noite. Mas o 
que acontece se o filho começa a pensar: "Eu gostaria de estar na posição do meu pai e que meu pai 
estivesse na minha posição"? É possível que ele pense: "Porque meu pai deveria sempre estar acima 
de mim e porque eu deveria estar na posição inferior?" Porque não? O relacionamento acima e abaixo 
é bom, mas se ele é fixo, você pode não gostar disto. O filho se sentiria melhor se soubesse que pode 
estar na posição do pai, um único dia. Mas ele se sente mal se o pai sempre senta na posição superior e 
ele mesmo na posição inferior. Vocês não pensam assim? Isso é possível. 

O relacionamento pai e filho é um relacionamento acima e abaixo. Esse é o motivo pelo qual, quando 
o filho diz para seu pai: "Pai, me dê sua posição uma única vez. Eu quero estar na sua posição," o pai 
não pode dizer: "Não filho, eu não posso fazer isso." Porque Deus é absoluto, você deve considerar 
isto também. 
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Assim, não pode ser um problema para Deus quando pensa, em qual posição Ele deveria colocar o 
homem? Deus coloca o homem em uma posição onde os níveis são acima e abaixo, mas na vida real, 
também há frente e atrás, e onde existe relacionamentos dentro e fora. Vocês devem considerar estes 
elementos quando pensam sobre a resposta para a questão: "Onde Deus deveria existir?" Então, a fim 
de estar em um relacionamento dentro e fora, onde Deus deveria existir? Deus é um Deus sem forma, 
mas em qual posição Ele deveria estar com o homem? Ele não pode sempre estar na posição acima. 
Ele não pode estar sempre na posição superior. Esse é o motivo pelo qual precisamos do 
relacionamento pai e filho. 

Centrando no relacionamento pai e filho, o pai está na posição superior e o filho está na posição 
inferior, em outras palavras, um relacionamento acima e abaixo. Quando o filho diz: "Pai, eu quero 
estar em sua posição," Deus não pode dizer: "Não, você não pode," do contrário, isto seria um 
problema. Deus sabe isto, assim, Ele nos coloca não somente em um relacionamento acima e abaixo, 
mas também em um relacionamento dentro e fora, que é igual, como mente e corpo. Primeiro, Deus 
cria Seu filho; segundo, Ele se torna uma unidade com o filho, e terceiro, Ele quer dar ao homem Sua 
capacidade de criação. Esse é o motivo pelo qual Deus quer possuir? Todos aqui, jovens e velhos 
devem ter a experiência onde, se os pais possuem algo bom, você quer tê-lo. Você quer torná-lo seu. 
Assim, quando olha desta forma, o que seu pai possui também é seu. (53-225) 

4. Alteração do Relacionamento Pai e Filho 

Embora exista uma ordem rígida no relacionamento acima e abaixo de pais e filhos, quando você vê 
isto centrando no amor, não é difícil nem mesmo se a ordem vertical muda para uma ordem 
horizontal. Não é assim? As regras básicas são que o pai deveria ordenar seu filho, mas quando o filho 
chama: "Pai, por favor, venha aqui," ele não pode evitar ir. Mesmo se uma filha de dois anos de idade 
chama: "Papai, venha aqui," ele tem que ir. Mesmo se esta posição é um ponto de cruzamento onde o 
padrão vertical muda horizontalmente, não deveria haver nenhuma contradição ou colisão. Podemos 
louvar este precioso padrão como o padrão da felicidade criado somente pelo amor. (49-54) 

 

Os pais somente se concetram em educar seus filhos até que eles cresçam. Quanto mais os filhos 
crescem, mais eles se colocam em uma posição de objeto para seus pais. Isso não está certo? Isso é 
normal. Se um filho cresce, ele ainda pensaria: "Oh, é melhor ficar nos braços dos meus pais e beber o 
leite da minha mãe"? Ele deve trabalhar. O relacionamento acima e abaixo muda para um 
relacionamento de parceiro objeto. (42-110) 

 

A razão pela qual os pais são nobres é porque eles vivem para o benefício dos seus filhos. Esse é o 
motivo pelo qual a posição muda mais tarde. Pais idosos são como filhos jovens. Quando os filhos são 
jovens, os pais são seus mestres, mas quando eles alcançam 70, 80 anos, eles são como crianças. 
Então, os filhos devem se colocar como os pais. Os filhos devem amar seus pais em troca, sendo que 
seus pais os educaram. Esse é o princípio de céu e terra.  

È a mesma coisa na família, entre pais e filhos. Quando os pais estão errados, os filhos devem corrigi-
los e vice-versa. Eles devem concluir o propósito comum.  
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Quando os filhos são jovens os pais os dominam, mas quando os pais ficam velhos, filhos e filhas 
dominam seus pais e mães. Isto é verdade ou não? (É verdade.) O princípio de céu e terra é assim. 

5. O Relacionamento de Profundo Coração Entre Pai e Filho 

Vocês nasceram de seus pais. Assim, quais são os parceiros objetos sobre os quais podem falar? Seus 
pais, eles não são? As primeiras palavras que eu falei quando era um bebê foram mamãe e papai. O 
que mais poderia haver? Os pais que eu chamava eram os pais na posição original. Isso é interessante. 
Todos chamam seus pais milhares ou dezenas de milhares de vezes. Tentem descobrir o sabor de seus 
pais. O sabor é duradouro. Se vocês chamam seus pais, eles não responderiam? Eles estão destinados a 
responder. Esta é a natureza do relacionamento sujeito e objeto. Se há um objeto absoluto, também há 
um sujeito absoluto. Se esta é uma regra básica, os pais estão destinados a responder seus chamados, e 
isso tornará tanto você com seus pais felizes. Se você chamasse seus pais mil vezes e não houver 
nenhuma resposta, você ficaria feliz? O mesmo pode ser dito sobre buscar Deus. Vocês devem viver 
com Deus como um filho jovem que passa seu tempo com seus pais. (29-138) 

 

Quando pensa sobre sua família, você não pode julgar se ela é boa somente pelo bom ambiente ou 
pela bela casa. Ao contrário, mesmo se o ambiente é ruim e a casa é humilde, se você ainda torna este, 
um lugar para o viver pacífico e conecta seus padrões e todas as coisas em sua vida a isto, essa é uma 
boa família. O coração de pais e filhos quer viver para o benefício uns dos outros. Isto se torna a base 
para julgar felicidade em nossas vidas diárias, porque isto é a origem e a terra natal de... porque é 
assim? Porque este é o único e absoluto relacionamento de pais e filhos que ninguém pode invadir. 
Esse é o objeto de nosso desejo em nossas vidas diárias porque esta é a motivação para o amor dos 
pais. (29-17) 

 

O relacionamento de coração entre pais e filhos nunca muda ou desaparece mesmo se a história e os 
dias se passam. Este relacionamento ficará mais forte dia a dia enquanto o tempo passa; ao invés de 
desaparecer, ele se concentra. 

Quando um filho envia uma mensagem para seus pais, ou vice-versa, quando estão afastados, essa 
mensagem parece ser um estímulo que pode realizar toda esperança. (51-71) 

6. O Relacionamento de Pai e Filho como Um Único Corpo 

Embora existam muitas pessoas no mundo, meus pais estão relacionados a mim na era absoluta da 
história. Este é um fato. Vocês não podem mudar esse fato, nem mesmo trocando-o por toda a 
humanidade. Vocês podem? E vocês podem mudar isto trocando-o por Deus? Nem mesmo por Deus, 
e nem mesmo Deus não pode mudá-lo. (74-18) 
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Então, a partir do que você julga o relacionamento pai e filho? Julgamos este relacionamento a partir 
da linhagem de sangue. Atualmente o Cristianismo chama vagamente: "Pai Celeste." Porque eles 
dizem Pai ao invés de Deus, o Mestre? Na palavra "Pai," existe amor e linhagem de sangue. Isso não é 
verdade? Para se tornar um descendente direto, você deve ser uma unidade em amor. Torne-se uma 
unidade através da linhagem. Sangue consiste de vida. Isso não é assim? Vocês ostentam a vida que 
sucede a tradição de seus pais. Para quê? Para o amor. (142-267) 

 

Nada pode romper o relacionamento pai e filho. Nem mesmo com bombas atômicas. Este 
relacionamento nunca pode se romper, ou ser apartado, ou ser abandonado. (21-69) 

 

Vocês poderiam pensar sobre o relacionamento de esposo e esposa como um destino, mas o 
relacionamento pai e filho não é um destino. Ele é um fato imutável. Vocês devem entender isto. É 
difícil explicar a diferença. Destino pode ser mudado. Ele muda. Fato não muda. Se vocês nasceram 
como filhos e filhas de um pai específico, isto nunca muda. 

Se é assim, qual destes dois relacionamentos é mais vertical e qual é mais horizontal? O 
relacionamento pai e filho é vertical e o relacionamento esposo e esposa é horizontal, sendo que isto 
não pode ser mudado. Esse é o motivo pelo qual as pessoas que reivindicam que o relacionamento 
esposo e esposa é primário, formam um grupo horizontal e aquelas que reivindicam que o 
relacionamento pai e filho é primário formam um grupo vertical. (169-59) 

 

Quando dizemos: "Amor do céu não aparece desde o início, mas aparece quando um homem e uma 
mulher amadurecem o seu amor, em sua adolescência, e esse é o amor de um esposo e uma esposa," 
dizemos que o amor começa no meio. Assim, então, qual é a forma objeto do padrão de valor 
absoluto, que poderia começar bem no início da criação? O relacionamento pai e filho. 

Assim, como se parece o relacionamento pai e filho? Qual relacionamento se centra no amor? O que é 
o relacionamento pai e filho? Se o amor entre pais é a causa, os filhos são o fruto, e é assim como os 
vemos. O resultado e a causa não começam apartados. O resultado e a causa começam a partir da 
mesma posição. Assim, o que significa quando dizemos que eu sou o resultado do amor dos pais? Eu 
sou aquele que apareceu como um resultado da posição do atual amor dos meus pais. Assim, o filho 
tem a posição igual de resultado e causa que se tornam uma unidade em amor. 

Assim, quem sou eu? Eu sou aquele que apareceu como o resultado do amor dos meus pais, e aquele 
que participou no início original do amor. Isto nunca pode ser colocado de lado sendo que a causa e o 
resultado começaram a partir do mesmo lugar. A origem do amor dos pais, que é a causa, e o meu 
amor e a minha vida, que são o resultado, são um só. Assim, quando olhamos para isto a partir desse 
ponto de vista, podemos dizer, centrando no amor, que pai e filho são um só. 
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E a expressão "um único corpo" não pode existir sem amor. Eu tenho pais desde que estava no ventre 
da minha mãe. Eu apareci primeiramente no ventre da minha mãe, como resultado do amor, o amor e 
atenção de meus pais que se concentraram em mim. Porque é assim? Porque eu sou o fruto do amor. 
Assim, nascemos a partir do amor e recebemos vida a partir do amor, e depois crescemos com amor, e 
encontramos nosso cônjuge com amor. (127-13) 

 

Existe tal expressão como "pai e filho" em um único corpo? Não existe? Não há essa expressão? 
Existe "pai e filho" em um único corpo. O que vem a seguir? Bem, as senhoras querem vir primeiro, 
então... Esposa e esposo (Risadas) Esposo e esposa em um único corpo. A seguir, irmãos em um único 
corpo. Devemos saber isso. Atualmente as pessoas somente conhecem esposo e esposa em um único 
corpo. No mundo decaído esse é o único propósito. Assim, eles somente conhecem esposo e esposa 
em um único corpo. 

Atualmente, pai e filho em um único corpo não é entendido como vindo antes de esposo e esposa em 
um único corpo. Esse tipo de expressão não ocorre normalmente. Esposo e esposa em um único corpo, 
pai e filho em um único corpo, e o que vem a seguir? Irmãos em um único corpo? Irmãos em um 
único corpo. Então, se meu irmão está em uma posição de morrer, eu devo morrer. Esse tipo de coisa 
acontece ou não? Isto acontece. Se cortar seu braço salvará a vida do seu irmão, você deveria cortá-lo. 

Alguém em nossa igreja disse que os olhos de seu filho estão incapacitados. Seu filho está cego. Então 
ele foi a um famoso oftalmologista e disse: "Doutor, você me fará um favor?" "O que é?" "Eu tenho 
dois olhos, eles são muito bons, e quero ficar com um e tirar o outro. O que você acha?" "Porque você 
quer tirar um?" "Eu tenho alguém para quem quero dá-lo." "Para quem você dará ele?" "Eu quero dar 
um dos meus olhos para um dos meus filhos." Através desta história podemos ter certeza que os pais 
sempre querem dar algo bom para seus filhos. Esse é o pai e filho em um único corpo. Quando você 
dorme em um quarto frio, sua barriga não doe? Sua barriga sente o frio primeiro. [Sim] Se é assim, 
qual parte de seu corpo você cobre com um cobertor? [A barriga] Sim, cobrimos nossa barriga. E 
quando seus pés sentem frio, você move o cobertor de sua barriga para seus pés. Isso é um único 
corpo. Um único corpo age para corrigir qualquer pequena falta nele, e a fim de fazer isso, ele 
sacrifica uma de suas partes. Ou seja, isto funciona para colocar de volta a parte em sua posição 
original. (53-30) 

7. O Conteúdo Exato do Relacionamento Pai e Filho 

Uma vez que experimentei a realidade misteriosa e busquei qual era a base do universo, a resposta de 
Deus foi: "o relacionamento pai e filho." Essa é a conclusão. Pessoas comumente pensam: "que isso 
significa minha mãe, meu pai e eu." Em resumo, tendemos a pensar que é sobre nossos próprios pais, 
mas estamos falando sobre o relacionamento entre Deus e o homem. 

Qual é o exato conteúdo do relacionamento pai e filho? Onde é o melhor lugar que um pai  um filho 
podem se encontrar? O centro onde amor, vida e ideal se cruzam, o centro é seu ponto de encontro. 
Então isso significa que amor, vida e ideais estão todos em um único lugar. Se você vai até lá, Deus é 
amor e eu sou amor, Deus é vida e eu sou vida, Deus é ideal e eu também sou. Então o lugar dos 
relacionamentos originais e da unificação é a posição pai e filho. Este é com certeza um fato. (69-78) 
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Quando você nasce, primeiro seus pais devem criar um relacionamento de amor e estabelecer a 
posição sujeito e objeto. Então, vida e pensamento devem coincidir com isso. O ideal deve ser o 
mesmo. Onde é o ponto de coincidência, o ponto de encontro de amor, vida e ideais? Onde é este 
lugar no universo onde o Criador e a criação podem se relacionar e estarem ligados? Se essa posição é 
o padrão ideal, onde seria essa posição? Ela não pode ser outra além do relacionamento pai e filho. 
Esse é o motivo pelo qual o pensamento do extremo oriente é surpreendente. É simplesmente incrível. 
O que eu realmente valorizo é o amor. Então a vida. Não é a mesma coisa com vocês? Amor é a 
melhor coisa. Então a vida. E então os ideais. (69-186) 

 

O propósito da vontade é encontrar um ideal. Através do que um ideal seria realizado? Quando você 
come todas as três refeições do dia, isso não é o propósito de um ideal. Então qual é o propósito da 
vontade? Você não pode ficar satisfeito comendo três refeições por dia. E mesmo para as pessoas que 
gostam de beber muito, esse não pode ser o propósito. Então qual é a coisa mais importante? Amor. 
Esse amor não é temporário e nem barato, que possa ser comprado com um pouco de dinheiro. Esse 
amor é substancial.  

Quando analisamos este amor substancial, descobrimos que não há nenhuma evolução. O amor que os 
pais dão para seus filhos é amor verdadeiro. Esse é o motivo pelo qual o amor que nossos 
antepassados deram para seus filhos e o amor que damos para nossos filhos é o mesmo. Não há 
nenhuma evolução no amor, nem um fim. Amor não tem nenhuma necessidade de evolução; amor é 
puro. 

Seção 4. Amor dos Pais 

1. O Coração de Amor dos Pais 

Aqueles de vocês que têm filhos sabem disso. Vocês querem sentir felicidade e obter fortuna através 
dos filhos que educaram com essa sinceridade. Se há um padrão no qual eles podem receber e 
desfrutar boa fortuna, vocês querem transmitir isto para eles. Até mesmo o homem decaído tem essas 
esperanças; eles querem que seus filhos recebam elogio de muitas nações, por gerações. Dia e noite 
estes homens se preocupam sobre como proteger seus filhos, sendo que eles podem se ferir. Até o 
coração de pais decaídos é assim. 

É o coração de uma mãe alimentar seu bebê, que mesmo quando o filho urina, defeca, e emite odores, 
os pais esquecem tudo isto com amor. Até mesmo o coração de pais decaídos é assim, então imaginem 
quão ansiosamente Deus queria amar Adão e Eva através do coração original. Todos aqui, por favor, 
pensem sobre isto. 

Todo pai e mãe têm este tipo de coração, como quando você segura um bebê em seus braços e o 
educa, você canta para ele em seu colo e deseja toda a sorte para ele. Se você, como filho tem uma 
falta, o coração dos pais sofre ao mais alto grau. Mas se isto é resolvido, alegria acompanhará você. 
Até mesmo o coração de pais decaídos é assim, então como seria o coração de Deus? (20-209) 
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Quando um filho comete um crime e vai para a prisão, os pais não diriam: "Obrigado Deus que ele foi 
para lá," mas derramariam lágrimas, perdoando-o e amando-o. Isso é amor dos pais. Esse é o motivo 
pelo qual o amor dos pais é nobre. Vocês entendem? Se o filho recebeu a sentença de morte e é o 
momento para ele morrer, e se a mãe soubesse tudo isto, ela lamentaria. Se houvesse qualquer forma 
para salvar seu filho, ela tentaria; ela desistiria de sua vida por ele. Sendo que têm este amor 
duradouro, o amor dos pais é nobre. Há, nos corações dos pais, o coração para perdoar o filho que será 
enforcado? Se esse amor de mãe é verdadeiro, vocês acham que o amor de Deus não seria melhor do 
que esse, ou é melhor? Admitimos instantaneamente que o amor de Deus é ainda melhor. Esse é o 
motivo pelo qual, é uma conclusão natural que o amor de Deus supera o amor dos pais. (91-148) 

 

Se qualquer um de vocês perdeu um filho, não precisa de qualquer explicação para compreender quão 
doloroso é isto. Até mesmo a mente suja de pessoas decaídas é assim, então quão doloroso tem sido 
para Deus, cujo coração é puro e que é o corpo original do mundo substancial. (127-35) 

 

O coração dos pais os faz golpear e perder seu próprio corpo, sacrificando-se e até mesmo morrendo 
pelo benefício de seus filhos. (50-282) 

 

Os pais se sentem envergonhados e se arrependem. Eles diriam: "Me perdoe por não ser capaz de 
fazer mais como pais." (69-192) 

 

Quando os pais amam seus filhos, eles escrevem tudo o que compraram para os filhos, e dizem: "Isto 
custou esta quantia." Quando os pais amam os filhos, eles querem dar para eles mais do que um 
príncipe ou princesa do mundo tem,  e se sentem culpados que não podem dar o suficiente. Os pais 
estão sempre pensando: "Eu quero dar mais e melhores coisas para meus filhos." Vocês 
compreendem? Esse é o motivo pelo qual somos apaixonados pelo amor de nossos pais. Vocês devem 
saber isto. Mesmo quando eles deram, ainda sentem que isto foi inadequado. Mesmo depois de ter 
amado seus filhos, os pais sentem que não é suficiente e querem amar mais. Por causa disto, a 
natureza do amor dos pais é amor eterno. Vocês entendem? Essa é a motivação tradicional do início 
do amor. (60-84) 

2. O Coração dos Pais se Eleva Acima de Tempo e Espaço 

Eu penso que vocês já viram nos filmes, mesmo neste mundo decaído, quando um pai e um filho se 
separam, e então anos mais tarde, eles conseguem encontrar um ao outro por alguma oportunidade. 
Então, não é a tarefa dos pais superar a dor e tentar encontrar seu filho? O filho não entende isto, pois 
ele não sabe sobre isto. 
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Assim, quando você pensa sobre estas coisas, quando os pais finalmente conseguem encontrar seu 
filho que está agora com 50 anos, eles diriam: "Você nem mesmo pensou sobre nós, nem mesmo uma 
vez até agora?" Ou eles diriam: "Vamos conversar sobre os dias que se passaram"? A história faz você 
superar estas coisas. O que surge acima da história? Um coração profundo. Um coração profundo faz 
você superar seus problemas pessoais. 

Quando o filho reconhece seu pai, ele esquece seu orgulho e corre até o pai chamando: "Pai." 
Podemos viver sem dignidade e aparência. Os pais e filhos chamarão um o nome do outro em voz alta 
e abraçarão um ao outro. Isso não é assim? Ou os pais diriam: "Espere um minuto, vamos pensar sobre 
isto primeiro"? Eles diriam: "Agora você deve pensar sobre as dificuldades que você nos causou 
enquanto estávamos criando você"? Os pais diriam para seu filho: "Sendo que temos derramado 
muitas lágrimas enquanto buscamos por você, agora você deve fazer o mesmo antes de nos ver"? Eles 
superam tudo isto. A coisa que faz os pais superarem estes problemas não são os filhos e nem as 
circunstâncias. A única coisa que faz os pais superarem estes problemas é o coração de pais, seu amor 
por seus filhos. Somente este poder de amor pode surgir acima da história. Ninguém pode negar isto. 
(6?-28) 

 

Mesmo neste mundo decaído, quando  o querido filho está no exterior, os pais sempre pensam sobre 
ele ou não? (Os pais pensam sobre ele.) Eles ainda pensam sobre o filho mesmo se ele não está mais 
com eles? Estas idéias são muito religiosas. Agora eu disse que os pais pensam sobre seu filho, mesmo 
se o filho não está com eles. Através disto podemos ver que a mente não está limitada pela distância. 
Então, quanto os pais pensariam sobre o filho? Quando os pais amam seu filho, quanto eles querem 
amar este filho? Este tanto? Vocês diriam: "Eu casei com este homem e talvez ele tenha o valor de 
dez. O filho não pode ser melhor do que o pai, então talvez eu amarei o filho pelo valor de nove"? Ou 
você pensaria que o filho será melhor do que o pai? Você quer pensar que o filho é ainda melhor do 
que céu e terra. Isto é contraditório. Não importa quão pequeno seja este ser, se você tem um 
relacionamento de amor verdadeiro e quer amá-lo, em seu coração este objeto cresce como um objeto 
de amor. (48-211) 

 

O poder do amor penetra em todas as coisas. Somente o poder do amor torna isto possível. O poder do 
amor dos pais surge além da distância. Ele supera distância e cria conexão. Talvez vocês tenham visto 
uma cena nos filmes, quando o filho tem um acidente, os pais vêem isto em seus sonhos, e despertam 
chocados. Eles fazem a conexão através de um fio de amor. Através do vínculo de amor, você vê um 
reflexo da ocorrência real. Não somente o reflexo, mas as trocas reais e substanciais. Esse é o motivo 
pelo qual você pode experimentar o corpo real de Deus, através deste fio de amor. Este é um fato 
surpreendente. (162-286) 

3. O Fluxo do Coração do Pai 

Talvez você tenha visto este tipo de coisa na sociedade; se há um filho deficiente de alguns pais e esse 
filho não pode compreender o amor de seus pais, quão miserável deve ser para os pais. Mesmo se os 
pais dão amor em uma quantia de 100, ou mesmo um, o filho não entenderia isto.  
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Mesmo assim, os pais não podem evitar amá-lo, e quando os pais vêem que seu filho não é capaz de 
compreender e receber o que está sendo dado, eles que amaram o filho na quantia de 100, se sentem 
mais tristes do que a quantia de amor que eles deram. Quando eles tentam amar seu filho com um 
amor único, mas se eles não têm um filho que pode atender esse amor, não haverá uma tragédia como 
esta. Isto é verdadeiramente deprimente. 

Quando os pais querem dar 100 por cento de amor, se houver um filho ou uma filha que pode receber 
mais do que isso, quão felizes os pais estariam? Eles sentiriam mais alegria do que se tivessem dado 
mil. E também, sabemos que o oposto ocorre. Assim, neste ponto de vista, os pais com filhos que não 
podem receber o que seus pais estão dando para eles são miseráveis. Se isso acontece não uma vez, 
mas sempre, esses pais devem ser pais tristes e miseráveis, de forma inimaginável. (62-19) 

 

Quando pais amorosos olham para seus filhos, e um deles é doente ou deficiente, o amor elevado e 
profundo dos pais também flui para o filho deficiente; esse é o princípio. Isso está errado? O coração 
do filho deficiente é como um vale. O coração dos pais e como um pico alto. Assim, o coração dos 
pais flui desde o pico até o fundo do vale. (147-166) 

 

Não há nada de mal nos corações dos pais que vivem para o benefício de seus filhos. Por mais 
miseráveis que as roupas da mãe possam ser, o amor da mãe flui para o vale de lágrimas. (173-263) 

 

Mesmo se os filhos têm alguma falta, pais amorosos não apontariam isto primeiramente. Eles querem 
que seus filhos herdem somente os pontos bons. Mesmo se os pais batem no filho ao repreendê-los, 
eles se sentem culpados e se arrependem; esse é seu coração. Eles não batem no filho por causa do 
incidente ruim. Se há alguma pequena forma que o filho tenha assumido seguindo os pais, os pais 
apreciarão isto mais do que o ponto ruim, e nessa base eles tentam compreender o filho; esse é o 
coração dos pais educando os filhos. (16-172) 

 

Qual lado os pais tomariam quando irmãos em uma família brigam um com o outro? Não há nenhum 
pai que tomará o lado de um filho que levanta primeiro seu punho por seu próprio desejo. Esse é o 
motivo pelo qual, por toda a história, o padrão de educação e princípio moral deviam ser bons. (31-
235) 

 

Então, se houvesse um filho que nasceu em uma família rica com a maior fazenda do mundo, quando 
ele monta em um cavalo todo dia, isso não é suficiente para fazer seus pais amá-lo. Isto não é assim. 
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Os pais amam o filho que ajuda quando eles estão fazendo trabalho físico difícil, mesmo se ele não 
tem nenhuma ocupação e se acomoda em casa o tempo todo. Esse tipo de pessoa não é uma pessoa 
sábia. É como a posição de Esaú e Jacó. (33-324) 

 

Deus não quer nos colocar em uma posição inferior, mesmo se somos inadequados. Embora o filho 
seja inadequado, o coração dos pais quer colocá-los em uma posição elevada. Nesta sociedade, um 
amigo ou um mestre quer nos colocar em uma posição inferior se somos inadequados, mas Deus iria 
nos colocar em uma posição mais elevada e mais nobre. Pessoas inadequadas poderiam pensam que 
Deus presta menos atenção a elas, mas Deus se preocupa mais com pessoas inadequadas. Vocês 
devem entender isto. (24-161) 

4. O Amor dos Pais é Perpendicular 

O amor dos pais é perpendicular. O amor cruza sempre a distância mais curta. Assim, a linha 
perpendicular na qual podemos encontrar Deus está distante, mas esta é uma linha paralela. Esta linha 
sobre a qual estou falando, esta linha a partir dos pais amando seus filhos deve ser paralela. Se isto 
segue errado, tudo está rompido. 

Sim, nem mesmo o universo pode obstruir o amor dos pais. Esse é o motivo pelo qual a mesma coisa 
pode ser dita com a maneira de um filho obediente e a forma de uma pessoa que se mantém obediente. 
Uma pessoa que se conserva obediente caminha em uma linha paralela centrando na perpendicular, 
embora a posição seja diferente. Vocês entendem? (186-36) 

 

Quando você vê o relacionamento de um homem e uma mulher como horizontal, o relacionamento de 
um pai e um filho é perpendicular, na linha perpendicular. Então esse é o motivo pelo qual, no 
pensamento do extremo oriente, eles dizem que o relacionamento de pai e filho nunca muda. Esse 
relacionamento é para sempre; mas o relacionamento do objeto com sua mãe, esse pode mudar. Ele 
muda de acordo com a perpendicular; se a perpendicular se torna leste e oeste, este relacionamento 
com sua mãe se torna sul e norte. 

Entretanto, a perpendicular essencial nunca muda. Sendo que o relacionamento pai e filho é um só e 
único, este relacionamento é uma obrigação do princípio celeste. Nenhum ser no universo negará isto. 
Eles afirmarão e admitirão isto. Haverá uma confirmação natural. Esse é o motivo pelo qual os filhos 
devem obedecer as palavras de seus pais. 

Mesmo se a mãe ou o pai era um assassino ou ladrão, eles nunca diriam para seus filhos: "Você, seja 
um assassino ou um ladrão quando crescer." Mesmo se os pais são da Máfia, eles dirão para seus 
filhos: "Você não deve tornar-se da Máfia." Eles tentarão isolar seus filhos das pessoas más. 
Recentemente estive na prisão, mas mesmo maus pais não diriam "Você deve se tornar uma pessoa má 
como eu" para seus filhos. Por isso dizemos para nossos filhos: "Não seja tal e tal pessoa como eu." 
Agora, tudo isto... Deus criou Eva primeiramente quando Ele criou o universo? Uma questão simples. 
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Quando olhamos a partir deste ponto de vista, se Deus é um pai, Ele deve primeiramente criar um 
filho que seja o padrão vertical. Somente quando o padrão vertical é criado, o padrão horizontal pode 
ser decidido. Primeiro o padrão vertical, e então o padrão horizontal. Isto, em outras palavras, 
podemos chamar de mulher. Então você poderia dizer: "Porque Deus criou os homens primeiro? Isso é 
injusto." Mas isso está errado. O conceito perpendicular deve vir primeiro. Esse é o ponto onde Deus 
investiu Suas idéias criativas e Seu propósito ideal. 

Se é assim, qual é o padrão da origem quando Deus criou o universo? Isso era o amor. 

Esse é o motivo pelo qual a humanidade anseia pelo amor de seus pais desde o tempo quando 
nasceram. E também, os pais anseiam pelo amor de seus filhos. Eles não podem deixar o amor. Se eles 
fazem isso, então a dor chega. 

Esse é o motivo pelo qual, quando somos jovens seguimos nossos pais e mães onde quer que eles vão. 
Servimos mais Deus quando somos filhos. Deus parece ser nossos pais. O melhor mestre parece ser 
nossos pais. Sentimos felicidade a partir deles. Porque? Porque isto está centrado no amor. Quando 
deixamos o amor, haverá um colapso. 

O que é amor paternal? Esse se torna a raiz e o relacionamento perpendicular. Esse é o motivo pelo 
qual o relacionamento acima e abaixo é sempre o relacionamento perpendicular. Ele não está 
enrolado, mas está em uma linha reta. Se está enrolado, um terceiro padrão existe. Isso não é a partir 
do poder natural. Se há um terceiro poder, ele se enrola. 

5. A Origem do Amor dos Pais 

Onde começa a origem e o motivo dos pais amarem seus filhos? Amor entre um homem e uma mulher 
muda, mas quando pensamos porque o amor centrando nos filhos, que é  resultado do amor entre um 
homem e uma mulher, não muda, isto acontece porque este relacionamento é composto de 
determinado fluxo de origem vertical. Estamos seguros disso. 

Então, quem é o sujeito desse amor vertical? Respondemos, Deus. Precisamos de alguém como o 
sujeito de amor absoluto e imutável que pode continuamente buscar o objeto a partir de uma posição 
original. Esse amor não é algo com o que esposo e esposa podem fazer o que quiserem. Esse amor não 
pode ser cortado, mesmo se você quisesse. O homem, como um ser horizontal, não pode tocá-lo. Esse 
é o motivo pelo qual, quando os pais amam seus filhos, isto é eterno e imutável. Isso poderia mudar? 
(48-155) 

 

Atualmente, a idéia de individualismo está se espalhando pelo mundo. Os filhos dizem: "Nossos pais 
são tão antiquados e não nos entendem como jovens." Filhos mudam assim, mas o coração dos pais 
não muda. Mesmo se os filhos chamam os pais de antiquados, isso não os fará dizer: "Então, você está 
agindo assim, né? Então eu farei a mesma coisa com você." O amor dos pais não é assim. Isso é a 
mesma coisa com os animais. Eles passam por cima de suas próprias vidas quando amam seus 
filhotes. 
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Então, de onde vem esse amor? Se eu sou um ser como resultado de algum relacionamento objetivo, 
este foi criado a partir de um relacionamento com a mesma força primária. Isso não é o que nós seres 
humanos podemos tocar. Esse é o motivo pelo qual, bem, vocês já devem ter visto alguém gritando: 
"Devemos revolucionar o amor dos pais! Vamos fazer isso." A história da humanidade diz: "Eu sou 
um pai, mas eu não amarei meus filhos." Mas os pais não podem evitar amar seus filhos desde o 
momento que eles nascem. 

Todos os seres, não importa se são inteligentes ou não, não podem evitar amar seus filhotes e filhos. 
Quando vemos pais amando os filhos investindo sua vida e querendo amar, podemos dizer que o amor 
dos pais é imutável e eterno. Quando buscamos alguma natureza absoluta, não é pelo próprio absoluto, 
mas a coisa mais perto a isto diante do homem. Isto pode ser um único fundamento. Não deve haver 
dois deles. Isto pode ser um único fundamento e quando pensamos sobre isto, o amor dos pais tem 
sido o fundamento eterno na história. 

Agora, de onde vem esse amor dos pais? Ele não veio a partir da sugestão de seus pais, ou foi 
aprendido a partir do conselho de um parceiro objeto, nem a partir de sua própria idéia. Ele acontece 
naturalmente. Amor é composto naturalmente. (48-156) 

6. A Natureza Específica do Amor dos Pais 

Os pais se tornam o sujeito diante de seus filhos a partir de todos os lados, mas eles são fracos diante 
do amor dos pais. Quando o amor desempenha um papel central, podemos dizer que não há autoridade 
de pais diante do amor. Pelo contrário, isto fica de cabeça para baixo. Mesmo se fica de cabeça para 
baixo, os pais não perdem sua autoridade, mas eles podem ter ainda a atitude original nessa posição de 
cabeça para baixo. 

Este é o motivo pelo qual vemos, se seguimos centrando no amor, não seremos bloqueados, mas 
seguiremos em frente seguindo pela eternidade nessa posição. (45-149) 

 

Quando os pais amam os filhos, eles não os amam de determinada forma fixa, afirmando-se e dizendo: 
"Os pais devem ser assim," mas eles não amam seus filhos a partir da posição de autoridade. Eles 
amam seus filhos mesmo em uma posição mais elevada, desde um lugar onde se esquece da 
autoridade dos pais. Podemos dizer que eles verdadeiramente são pais com esse amor, se colocando 
diante de seus filhos. 

Se os pais possuem o amor, eles o têm não para si mesmos, mas pelos filhos. Esse amor de pais não 
existe somente para os pais, mas para o objeto dos pais. Isto é a mesma coisa com os filhos. Quando 
os filhos amam seus pais, esse amor não existe para os filhos, mas para os pais.  

A palavra amor não é composta centrando em nós mesmos, mas quando respeitamos o parceiro objeto 
mais do que a nós mesmos. Assim, esse é o motivo pelo qual dizemos que nascemos pelo amor, isto 
tem o mesmo significado que dizer que nascemos por um parceiro objeto. 
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Quando vemos os filhos dizendo: "A mãe é minha para sempre," essa mãe fica feliz dando aos filhos 
sua própria carne e sangue. Quando vemos isto, qual é o ponto? Sacrifício para o benefício dos outros. 
Quando dizemos que gostamos de nossos amigos, é porque nos sacrificamos por eles. Ficamos felizes 
por dar para as outras pessoas. Ficamos felizes porque sacrificamos para o benefício dos outros, 
querendo dar ainda mais depois de termos dado nossas mais preciosas posses. Não damos querendo 
ter aquilo de volta, mas damos sentindo vergonha porque demos tão pouco. Esse é o amor de pais. 
Mas o amor de filhos não é assim. Esse é o motivo pelo qual o amor de pais e o amor de filhos são 
diferentes. Os pais se sentem tristes mesmo quando estão dando, porque não são capazes de dar algo 
melhor, enquanto os filhos pensam: "Eu sou um filho obediente," e me sinto satisfeito. Esse é o 
motivo pelo qual o amor de pais e o amor de filhos são diferentes. Os filhos dizem: "Eu fiz muito, mas 
o que a mamãe e o papai fizeram enquanto eu fazia isto?" Há um limite para o amor de filhos. Eles 
não podem superar este limite por eles mesmos, mas o amor de pais pode superar este limite. (36~290) 

 

Quando amamos nossos filhos a partir da posição de pais, ou entre esposo e esposa, ou irmãos, a 
pessoa na posição de sujeito deve sempre dar primeiro. Mesmo se os filhos não percebem quando os 
pais dão, ainda esse amor natural flui com alegria. (66-123) 

 

Pais amam seus filhos, mas eles não amam para receber amor em retorno. Eles amam para criar uma 
tradição de amar os descendentes. (130-275) 

 

É o mesmo com o relacionamento entre um pai e um filho. Quando filhos e filhas são jovens, o pai 
senta seus filhos em seu colo e os adora, mas quando os filhos crescem, isso não é possível. Mas o 
amor dos pais não termina nem mesmo se os filhos ficam mais velhos. Esse amor aparece mais 
solidamente. Este valor do amor, que os pais nem mesmo trocam por suas próprias vidas, tem mais 
peso e valor conforme os dias passam. Se o filho descobre esse valor no amor dos pais, ele passa a ser 
um filho obediente, mesmo se ele não é chamado assim. (33-86) 

 

Então, o coração de pais que amam seus filhos poderia mudar facilmente? Ele pode evoluir? O amor 
por seu adorado pode mudar? Ele não pode evoluir. E, quando você tiver encontrado o amor 
verdadeiro, você não tem permissão de mudá-lo, mas você quer alguém para assistir esse amor? Você 
quer isso? Ele não pode ser adicionado, e nem tomado. 

Você diria: "Oh, meus pais são tão feios, por isso eu os trocarei com seus pais. Eu farei isso hoje"? 
[Não] Esse é o motivo pelo qual ele não pode ser acrescido ou subtraído. Esse é o motivo pelo qual ele 
é bom por si mesmo. Apenas por si mesmo. (66-158) 
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7. A Esfera e Profundidade do Amor dos Pais 

Amor não pode ser realizado sozinho. Sem vida, o amor não pode existir. Quando pensamos sobre o 
relacionamento pai e filho, vemos um relacionamento de amor. Assim, a menos que tenhamos vida e 
esperança, não pode haver um relacionamento de amor. Não podemos ter amor sem conexão com a 
vida. 

Esse é o motivo pelo qual a conexão de vida deve ser investida no amor. E também, este problema de, 
se sentimos ou não mais valor deste amor, é decidido por quanta vida foi investida neste amor. 

Por exemplo, o amor dos pais em relação aos seus filhos não consiste de relacionamentos comuns da 
vida cotidiana, mas ele surge desde o osso. Os pais têm este amor, que eles não pode esquecer ou 
cortar. Esse é o motivo pelo qual, enquanto eles viverem, os pais amam seus filhos. Quando eles 
sentem que estão relacionados com o filho com suas próprias vidas, o amor surge naturalmente no 
coração dos pais. Eles não amam pensando: "Esse filho é meu, assim, eu devo amá-lo," mas porque 
seu próprio poder de vida está conectado ao filho. Eles não podem evitar amá-lo. Sentimos estes fatos 
fortemente em nossa vida familiar. (32-15) 

 

Quando perguntamos que tipo de caráter Deus tem, Ele tem um coração de dar, dando por milhares e 
dezenas de milhares de anos, e ainda querendo dar mais. Essa é a razão pela qual buscamos Ele. Se 
Ele fosse um Deus que diz: "Isto custa muito," depois de ter dado, não iríamos querê-Lo.  

Porque todas as pessoas devem seguir Deus em alegria? Quando pensamos porque devemos gostar de 
Deus, é porque Ele dá e dá para todas as pessoas enquanto ainda se sente envergonhado de não ser 
capaz de dar mais e promete dar algo ainda melhor no futuro, porque Ele tem um superávit em Seu 
coração. 

Assim, quando estamos com essa pessoa, ficamos felizes mesmo sem comida ou a vida boa. Quando 
você se coloca em uma posição onde não pode nem mesmo comer, a esperança pelo futuro se torna 
mais vívida. O significado disto é que você terá mais determinação pelo futuro. 

Quando você tem pais que se sentem envergonhados de não serem capazes de dar mais, o filho correrá 
para a mãe e a abraçará apertado? Será que a criança somente segura no corpo dela? Quão grato o 
filho deve se sentir? Essa posição é o lugar onde eles podem derramar lágrimas juntos pelo futuro. 
Nessa posição vocês não se sentem tristes juntos, mas podem ver a esperança pelo futuro como um 
estímulo do presente, e têm determinação encorajando um ao outro. 

Assim, a realidade que surge não é miserável. A posição onde você pode louvar os valores da vida 
diária e manter o estímulo pelo amanhã é alcançada nesta esfera de amor. Esse é o motivo pelo qual as 
pessoas que vivem nesta esfera não são infelizes. Vocês compreendem o que isto significa? (36-291) 
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Os pais investem tudo por seus filhos. Eles são semelhantes a Deus neste ponto. Agora, o que isso 
significa? Deus não investe para Si mesmo. Deus não existe para Si mesmo, mas para seu parceiro 
objeto. Se Deus diz que Ele existe para Si mesmo, isso não é amor verdadeiro. Quando você investe 
tudo em seus filhos e diz que quer estar com eles, então, nessa posição, amor, vida e esperança serão 
realizados. (69-62) 

 

Para os pais, os filhos são tudo. Quando eu estava na prisão de Hungnam, precisava doze horas de 
trem para ir de Hungnam até Jong-ju. A fim de conseguir uma passagem para ir até lá, minha mãe 
tinha que esperar diante dos comunistas todos os dias. E eu era conhecido como o campeão de golpear 
os comunistas, muitos dos esquerdistas me odiavam e acho que muitos deles se incomodavam sobre o 
fato que ela trazia coisas para mim. Mas mesmo nestas circunstâncias, minha mãe seguia através de 
todos os tipos de dificuldades para me visitar uma vez por mês. 

Quando vinha, ela preparava todo tipo de coisas como a farinha torrada, pensando que eu estava com 
fome e sofrendo. Bem, vocês acham que havia muita comida na Coreia do Norte? Eu sei que não 
havia, mas nesta circunstância difícil, minha mãe prepararia comida e traria para mim. Quando os 
prisioneiros recebiam visitantes, cerca de 30 pessoas me visitavam, e havia prisioneiros que 
frequentemente eram visitados por seus pais, considerando que havia alguns que nunca eram visitados. 

Esperar ouvir que alguém de sua casa veio visitar você, o mundo não entenderia isso. Vocês não 
entendem isto, mesmo se eu explico para vocês, enquanto vocês não experimentam isto. Quão 
sinceramente vocês anseiam por isto! Eu conheço bem estes fatos. Quão contente eu ficava quando 
minha mãe me visitava uma vez por mês. 

Quando me dava a farinha, ela me dizia para comê-la sozinho e não dá-la para mais ninguém. 
(Risadas) Agora, ela estava me dando um bom conselho ou não? Ela estava me dando bons 
ensinamentos ou não? [Ela não estava dando bom conselho] Não? A partir do seu ponto de vista, ela 
estava dando bom conselho. Mas a partir do meu ponto de vista, é diferente.  

Eu não podia pegar a farinha e caminhar por meus colegas prisioneiros, sozinho para a cela. Também 
está escrito assim no livro. Meus pés não se moveriam. Eu não poderia comer sozinho. Então, se fosse 
dar, eu daria tudo e diria: "Aqui, desfrutem." (177-246) 

8. A Força do Amor dos Pais 

Os pais ostentam um vínculo de amor com seus filhos por toda a suas vidas e têm esperança em seus 
corações, mesmo se eles têm derramado lágrimas e sangue... e sua aparência pode ser miserável.  

Mesmo se existem dificuldades, eles têm o poder de pisar sobre elas e superar. Não é assim? (Sim, 
isso está certo) Está certo. (175-209) 
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Então, se você perece ou não, a posição que você pode assumir é aquela de responsabilidade, subindo 
acima das condições de prosperidade ou perecimento. Onde fica esta classe de amor na sociedade 
humana, onde você pode permanecer assumindo responsabilidade, e subindo acima dos problemas de 
vida e morte? Onde fica esse ponto de início? Não é no amor entre um homem e uma mulher, nem no 
amor entre irmãos. Não é no amor pela nação ou pelo mundo. Quando buscamos por ele, saberemos 
que ele não pode estar em outro lugar além do amor dos pais pelos filhos. Esta é a resposta. 

Então, quando perguntamos neste mundo, se o amor está centrando no relacionamento absoluto de pai 
e filho, encontramos problemas. Aquele na posição predominante é o amor dos pais por seus filhos. 
Quando olhamos para a questão do amor, esse amor é a origem. Não podemos ignorar isto em nossa 
sociedade humana. As emoções dos seres humanos estão centradas no lado dos sentimentos, mas o 
ponto de início é a partir daí. 

Se é assim, esse é o ponto de início absoluto? Este é o problema. Como nascemos? Somos 
constituídos de homens e mulheres de Deus. Assim, os filhos e filhas nasceram do amor destes 
homens e mulheres. 

Então, de onde este amor veio seria o problema. Isso não é assim? Mãe e pai são um homem e uma 
mulher, e sob seu amor nasceu um relacionamento objeto de filhos e filhas. Centrando nesses filhos e 
filhas, o relacionamento entre pais e filhos é formado. Se este amor é mais forte do que o amor entre 
um esposo e esposa, então devemos afirmar a lógica dialética. Devemos afirmar a teoria da evolução. 

Filhos nascem quando o amor de um homem e uma mulher está junto, mas se esse resultado tivesse 
um poder mais forte, esse seria o sujeito? Qual é o sujeito? Se os filhos têm amor mais forte, os pais 
seriam puxados na direção deles, ou se não, os pais puxariam os filhos a partir da posição de sujeito? 
Quando tomamos isto, se consiste somente de amor entre um homem e uma mulher, então ele não 
pode existir. Não pode existir um amor mais forte e principalístico. (48-153) 

 

Quando os pais dizem: "É tudo porque meu amor não era suficiente. Tudo aconteceu porque eu não 
pude amar mais você," derramando lágrimas até derreter os ossos do filho e se colocar diante dele com 
o maior amor, esse filho voltará ou não? Ele voltará. O maior amor tem o poder para digerir e unificar 
o amor mais fraco. Não é assim? [Sim] (48-182) 

 

O coração de pais amando seus filhos é belo. Quando eles dão aos filhos pequenos pedaços de comida, 
esquecendo de sua própria fome, o universo inteiro se inclina diante desse amor. O universo inteiro 
coopera com esses filhos e filhas. Céu e terra se inclinam diante deles. As pessoas pensam que os 
filhos prosperam porque eles têm capacidade, mas porque existe está moralidade pública e o amor dos 
pais, e sendo que isso não pode ser ignorado, os descendentes prosperam de tempo em tempo. Não é 
porque os pais têm capacidade. É porque Céu e terra se inclinam diante do amor para o benefício dos 
filhos. Até mesmo Deus tem que se inclinar. (148-328) 
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Os pais nunca perderão por amar seus filhos. Eles não podem perder. O universo os protegerá. Vocês 
devem saber disto. O lugar onde os pais amorosos abraçam seus amados filhos sentindo alegria não 
pode ser atacado sob a lei universal. Não pode haver tal ataque, e o universo oferecerá proteção. 
Vocês não sabiam isto. (130-151) 

9. A Razão pela qual o Amor Paternal é Precioso 

Porque amor paternal é precioso? Os pais que verdadeiramente amam seus filhos fazem isso por todas 
as suas vidas... Embora a mãe tenha mais de 90 anos e o filho esteja com mais de 70 anos, a mãe que 
se torna uma avó dirá para seu filho: "Oh! Tenha cuidado nos ônibus quando você sair." Mesmo se ela 
tenha dito a mesma coisa por setenta anos, ela não se cansa. Isso é um longo tempo, não é? Mas 
mesmo se ambos vão e vivem juntos no mundo espiritual, amor é algo que, eternamente, uma pessoa 
não se cansa dele. (139-103) 

 

O que o ser humano individual busca seguir emocionalmente? Ele busca seguir o amor de seus pais. 
Se havia uma unidade física que pudesse realmente espalhar o amor paternal para o mundo, não seria 
uma família que poderia formar a nação e o mundo? Não há nenhuma nação ou mundo que possa ser 
estabelecido sem a base familiar. O que é importante é a família. 

Então, qual é o fundamento sobre o qual a família deve ser estabelecida? O elemento que você mais 
precisa para a estrutura familiar é amor. E esse amor é amor dos pais. Um amor de pai e um amor de 
mãe existem dentro do amor paternal. Porque amor paternal é precioso? Porque ele pode elevar o 
padrão de sua vida. Amor paternal é um amor que pode fazer você esquecer sua vida e desistir de sua 
felicidade e esperança. 

Sem amor dos pais, não importa quão felizes os filhos possam dizer que são, esta é uma felicidade 
limitada a eles mesmos. Que tipo de alegria as pessoas que nunca experimentaram o amor paternal 
podem ter? Podemos apenas pensar sobre a alegria trazida ao vestir roupas boas e comer bem. O 
coração de um órfão é assim. No fundo de suas emoções do coração não pode haver nenhuma alegria. 
(42-343) 

 

Quando os pais amam seus filhos, eles não amam a mente e o corpo separadamente. Eles amam tudo 
com todo o seu coração. Isto é uma coisa só. Uma unidade. Esse é o motivo pelo qual é tão precioso. 
Mas quando os filhos amam seus pais, a mente e o corpo não devem se tornar uma unidade. Eles são 
diferentes. No amor entre esposo e esposa também, você ama salvaguardando-se. Por isso, ele não é 
um único. Somente no amor paternal por seus filhos o amor transcende a própria vida. Esse é o motivo 
pelo qual no mundo dos seres humanos, embora seja um mundo decaído, amor paternal vem a partir 
de uma única raiz emocional. (61-261) 
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Porque você respeita o amor paternal? Porque ele não espera qualquer recompensa; ele busca superar. 
Este é um amor sacrifical. Ele não espera qualquer resultado. Ele está satisfeito consigo mesmo. Ele 
está feliz por si mesmo. Você não fica feliz ao receber alguma coisa. Você fica feliz ao dar. Você não 
pode obter verdadeira felicidade a partir do receber. Esse é o motivo pelo qual a pessoa que dá é mais 
abençoada do que a pessoa que recebe. Porque existe bênção no ato de dar? Porque você se coloca na 
posição de estar no lado de Deus. É assim como funciona. (46-36) 

Seção 5. A Razão pela qual os Pais Amam Seus Filhos 

1. A Fim de Herdar o Direito de Criação de Deus 

Se Adão e Eva não tivessem caído, onde eles teriam chegado? Eles teriam alcançado a posição de 
serem capazes de obter a bênção de Deus, especificamente na posição onde Deus desejava abençoá-
los. O amor de Deus, a bênção de Deus, é a coisa mais valiosa entre todas as bênçãos. Qual é a 
próxima bênção para eles? É a bênção para herdarmos o direito de criação de Deus. 

Depois que Deus criou Adão e Eva, Ele sentiu felicidade. Tal como Deus, os seres humanos podem 
herdar o direito de criação e de ser feliz em suas criações. O que faz você amar seus filhos? Porque 
você não pode evitar amar seus filhos? É porque herdamos a grande obra de criação de Deus no nível 
horizontal de substância. Assim, sentimos a mesma felicidade que Deus sente. Então, herdamos o 
direito de criação de Deus e o amor de Deus. (76-45) 

2. Porque o Homem está Dentro do Intervalo de um Amor Vertical 

O homem está destinado a nascer por causa do amor, a viver pelo amor, e voltar para seu pai pelo 
amor. Agora, esse homem se originou a partir da semente de seu pai, a semente de amor, o homem 
deve estender seus galhos para o mundo, criando muitos relacionamentos com os outros, e então 
colher a semente de amor. Isto é tudo que o homem deve fazer nesta terra. A semente de amor está 
preenchida com todo elemento de amor para a esposa, os pais, os filhos e o Céu. O homem vive com a 
semente viva. 

O homem cuja vida é dada por Deus deve colher esse resultado nesta terra como a semente vive sua 
vida. Então, o homem será colhido por Deus. O que faz os pais amarem seus filhos neste mundo? 
Porque os pais deveriam amar sacrificalmente seus filhos mais do que os filhos fazem? É porque os 
pais estão no intervalo vertical de amor e porque ambos, os pais e os filhos estão verticalmente 
conectados um com o outro. É natural que até mesmo os animais devem sacrificar suas vidas para o 
benefício de seus jovens. 

O que faz com que eles façam isso? É para eles estabelecerem e conectarem um relacionamento 
vertical de amor. O homem deve edificar o relacionamento vertical de amor mesmo ao custo de sua 
vida, a qual está em uma posição horizontal. Da mesma maneira, essas funções históricas estão 
operando no mundo de todas as coisas e animais, sem mencionar nesse dos seres humanos. Um esposo 
e uma esposa estão em um relacionamento horizontal um com o outro. Entretanto, porque o amor é 
originalmente vertical, eles também precisam amar verticalmente. A fim de eles fazerem isso, é 
exigido que eles amem a Deus mais do que amam seu parceiro. Porque eles deveriam fazer isso? 
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Amor é vertical, enquanto o amor de esposo e esposa é horizontal. Então, se eles continuam amando 
um ao outro, eles criam o relacionamento horizontal um com o outro. Da mesma maneira, os pais 
devem amar seus filhos mais do que amam seu parceiro. Então, eles podem criar um amor vertical. Se 
eles não fazem isso, é impossível para eles criarem o amor vertical. Por isso é dito que você deveria 
"amar seus filhos e filhas como você ama Deus" (falando enquanto escreve). Centrando nos pais e em 
Deus, uma família, clã, raça, nação e mundo estarão conectados um com o outro. Vocês entendem? 
[Sim] (130-163) 

3. A Fim de Alcançar um Padrão e um Objetivo Maior de Vida 

O homem não pode criar um relacionamento por si mesmo. A palavra ‘relacionamento’ pode fazer 
sentido, somente quando há uma condição, que significa um objeto relativo. A condição relativa 
significa a condição que tanto sujeito como objeto criam um relacionamento mútuo um com o outro. 
A fim de um parceiro sujeito e um parceiro objeto estabelecerem um relacionamento mútuo, eles 
devem ter alguma coisa em comum. Sem isto, eles não podem criá-lo. 

Quando você quer algo, seguramente quer algo melhor do que aquilo que você tem no momento. 
Assim, tanto sujeito como objeto seguirão em frente juntos, perseguindo algo melhor em comum. Não 
podemos falar de uma condição relativa sem falar de um sujeito e um objeto. E eles estão dando e 
recebendo um com o outro. Ao dar e receber, dar é mais valioso do que receber. Eles estão fazendo 
isso, pois têm algum propósito maior. Ninguém dá ou recebe algo que prejudica a si mesmo. 

A razão que pais amam seus filhos não é porque os pais querem alguma recompensa ao fazer isso, mas 
porque eles querem amar os filhos em um nível espiritual mais elevado de todas as formas. Então, 
qual é o propósito para os pais amarem seus filhos? Eles amam seus filhos não porque esperam 
alguma coisa em recompensa por fazer isso, mas porque eles esperam alcançar um padrão e um 
objetivo mais elevados de vida. 

Por esta razão, os pais não somente amam seus filhos, mas também esperam que seus filhos se tornem 
pessoas que sejam necessárias pelo povo, pela nação, pelo mundo e um ser maior, como também pelos 
próprios pais. Os pais não amam seus filhos para o benefício deles mesmos, mas para o benefício de 
algo maior. Esse é o amor dos pais por seus filhos. (49-180) 

4. Porque os Filhos são um Reflexo dos Pais 

O que são filho e filha? Eles nascem e estão envolvidos no amor dos seus pais para que eles pareçam 
um único corpo com seus pais. Isto significa que sua vida e a vida de seus pais estão entrosadas com 
amor. Porque os pais não podem amar seus filhos ao sacrifício deles mesmos? É porque os filhos são o 
reflexo dos próprios pais. Os filhos são a substância resultante do amor deles, a encarnação do amor 
deles. Os filhos apresentam a si mesmos como evidência da união substancial do amor de seus pais. 
Um bebê parece refletir Deus, sua esposa... Quanto mais frequente uma pessoa olha para seu bebê, 
mais misterioso o bebê parece ser. Misterioso. Isso é amor. Então, você pode ousar ser desleal com 
seus pais? Você pode estar separado de seus pais? [Não] (106-80) 
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Porque os filhos sentem falta de seus pais? É porque eles são o lar do amor. Ao contrário, porque os 
pais sentem falta de seus filhos? É também porque eles são o lar do amor. Por causa do lar de amor 
perfeito. (137-141) 

5. A Fim de Existir 

Quando olhamos para o mundo de todas as coisas, podemos descobrir que plantas ou animais são 
constituídos de relacionamentos relativos. Isto significa que eles são constituídos de elementos de 
macho e fêmea que parecem diferentes. Assim é uma árvore. Há aspectos de macho e fêmea em todas 
as árvores. Há aspectos de macho e fêmea em cada flor. No mesmo princípio, sem nenhuma exceção, 
o relacionamento relativo existirá no mundo dos mamíferos, pássaros, animais e mesmo dos seres 
humanos. 

Então, porque eles devem ter esse relacionamento relativo? [A fim de que eles possam dar e receber 
amor verdadeiro] Porque vocês precisam dar e receber Amor Verdadeiro? Porque vocês precisam de 
um parceiro? Ninguém tinha conhecido esse fato ainda. As pessoas falam sobre uma ação dar e 
receber, um princípio, uma harmonia, etc... mas não sabem sobre o ponto mais simples e importante. 
O que é isso? O ponto é para eles existirem, sobreviverem e se conectarem à história. 

Mas para esse relacionamento relativo, não haveria os mundos de plantas, animais e seres humanos. 
Não haveria nada disso. Uma pessoa deveria deixar uma semente, especificamente, uma boa semente. 
Então, como podemos deixar uma boa semente? Podemos dizer que uma pessoa precisa de uma boa 
semente e uma boa noiva. Quando você pergunta para todos os homens, qual será a resposta? Todos 
eles darão a mesma resposta: "Eu quero uma boa noiva." Porque? É porque eles querem deixar uma 
semente melhor. Esse é o motivo pelo qual uma pessoa precisa de um bom parceiro. Essa é a 
conclusão. Vocês concordam comigo? Provavelmente vocês nunca pensaram sobre isto até que eu 
dissesse isto. A partir deste ponto de vista, quando você é questionado sobre qual é o propósito de 
Deus criar Adão e Eva, o que você responderia? Você responderá: "A fim de fazê-los amar um ao 
outro e torná-los um casal," ou você responderá: "A fim de deixar uma boa semente"? Qual? 

Para qual finalidade você ama alguém ou algo? [Felicidade] Qual é o resultado do amor? São os 
filhos. Então, o que são os filhos? Os filhos são os seres para continuar a existir. Em outras palavras, é 
o ser resultante que deve existir. Então, porque você precisa de um cônjuge? 

Você pode pensar em sua mente que é por causa do amor. Mas o que está em um nível mais elevado 
do que isso? São os filhos. O resultado do amor é os filhos. Os pais não podem evitar amar seus filhos. 
Porque é assim? É apenas porque seus filhos são resultados do amor com seu cônjuge. É assim como a 
teoria funciona. (118-285) 

6. Porque Há Amor Envolvido 

O que os homens gostam mais? Essa é a questão mais importante na história humana. As pessoas na 
maioria provavelmente querem que algo relacionado a elas mesmas seja o melhor. Elas querem que 
suas famílias, nação e mundo sejam os melhores. Então, qual é a forma mais adequada de pensar? É a 
forma de pensar se colocando no lugar dos outros. Esse é um conceito relativo. Uma pessoa não pode 
fugir do relacionamento relativo. 
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A partir deste ponto de vista, o que é o melhor em uma família? Não é dinheiro, conhecimento ou 
poder, mas são os pais. O que vem depois dos pais? É seu amado esposo e esposa, e finalmente seus 
filhos. Então, porque vocês acham que pais, esposo e esposa e os filhos são bons? É porque o amor 
está envolvido em cada parte. Em outras palavras, há um amor paternal que é essencial para os filhos, 
um amor conjugal que é essencial para esposo e esposa, como também amor fraternal e coração filial 
de filhos para os pais. (112-290) 

 

Falando sobre aço, tal como um tipo de aço que tem mais elementos magnéticos é mais forte em uma 
força magnética, assim também você sente uma extensão diferente de sentimento de acordo com a 
profundidade do relacionamento. Assim, é natural que os irmãos estejam inclinados a sentir mais 
intimidade e amor. É por causa do relacionamento historicamente íntimo pelo qual eles estão ligados. 
Porque as mães e os pais amam seus filhos? É porque os filhos se originam a partir de seus pais. 
Portanto, se as características dos pais foram assumidas por seus filhos, não haveria nada de suas 
próprias características deixadas. Quer se trate de um filho ou uma filha, ele ou ela deriva dos pais. 
Uma pessoa nasce, seguindo as características de seus pais. Sem as características dos pais dele ou 
dela, um filho se tornará um ser que nem tem natureza e nem relacionamentos. (50-264) 

7. Porque uma Pessoa Nasce para Testificar o Amor 

Porque eu nasci? Porque eu nasci como um homem ou uma mulher? Nascemos para comer? [Não] Se 
fosse assim, quão triste seria. Você nasceu para estudar na escola? Que dor de cabeça seria. 
Entretanto, quando você diz: "Eu nasci para amar," você seguramente mudará tudo. Repetidamente, a 
questão é o que fez você nascer. Amor é o motivo para seu nascimento. Você nasceu por causa do 
amor como um ser resultante do amor. Isso está certo? 

Assim, o homem nasce e é amado por sua mãe e seu pai. Então, porque sua mãe e seu pai amam você? 
Porque até mesmo pássaros e animais amam seus filhotes? É porque todos eles nasceram como 
testificadores do amor. Em outras palavras, todos eles se originaram a partir do amor. Negar a causa e 
efeito de uma pessoa é o mesmo que negar todas as coisas no céu e na terra. O homem não tem 
permissão de fazer isso. Ou seja, o homem está destinado a seguir a caminho do amor para que o 
homem não possa evitar amar seus filhos e filhas. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] Isso é 
amor para o benefício do próprio amor. Esse é o motivo pelo qual uma mãe e um pai vivem enquanto 
amam um ao outro. É uma coisa boa que sua mãe e seu pai vivam, estando em êxtase de amor. Será 
muito feliz para os filhos que eles vivam, preenchidos com o amor de seus pais. 

Mas, e sobre os filhos americanos? De fato, muitos deles insistem que eles não precisam de seus pais. 
Então, o que isso significa? Para colocar isto de outra forma, isto significa que eles perderam sua 
família, que é o fundamento e ninho de amor. (104-19) 

 

Porque vocês acham que seu filho e filha são importantes? Vocês sabem porque querem amá-los 
mesmo ao custo de suas vidas? É porque seu filho e filha são os seres que surgem em sua família em 
benefício de céu e terra. Por esta razão, onde é o lugar que Deus deseja ir e onde Ele quer viver? É a 
família. Assim, Deus tem estado ansioso para viver na família junto com Seus filhos e filhas. (8-107) 
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8. Por Causa de Deus 

Princípios morais ensinam as pessoas a amar seus pais, a amar seu esposo e esposa, e amar seus filhos. 
Porque você deve amar seus pais, esposo ou esposa, e filhos? Vocês já pensaram sobre isto? O homem 
perdeu o Mestre que está encarregado do amor. Deus fala sobre um amor infindável. Deus também diz 
que o amor permanecerá para sempre. Este amor é o amor de Deus. Vocês deveriam conhecer a razão 
e propósito pelo qual vocês precisam de alguém ou algo. Vocês amam alguém ou algo por causa de 
Deus, não por causa de vocês mesmos. Observem uma pessoa que ama os outros por causa de si 
mesmo! Vejam para onde ele vai, após morrer. (8-105) 

Seção 6. Nascimento e Crescimento dos Filhos 

Seção 6. Nascimento e Crescimento dos Filhos [Parte 1] 

1. Origem da Vida 

Originalmente o amor devia florescer entre Adão e Eva, quando eles eram mais alegres, quando eles 
experimentavam a força definitiva e ideal de vida. Assim o amor deles desabrocharia como um poder, 
e sua fragrância inundaria todo o universo. Deus esperava que essa alegria de amor entre Adão e Eva 
O intoxicaria e traria a Ele a definitiva felicidade. Deus e a humanidade podem estar em total 
harmonia, onde a flor do amor ideal desabrocha. Eles se tornam inseparáveis. Amor deveria ter 
resultado somente nesse estado. Adão e Eva deveriam ter criado o fruto de amor somente nesse estado 
sagrado. Então o que aconteceria a esse fruto? O fruto é basicamente como uma semente. Uma 
semente. Toda semente é feita de duas partes diferentes conectadas por um embrião onde existe a 
vida. A origem da vida de uma semente é amor paternal e sua força de vida também é amor e força de 
vida de Deus. A semente é essencial para a vida crescer e se desenvolver. (104-45) 

 

Um elemento fundamental que compõe um ser humano é amor diante que qualquer coisa. Mesmo a 
vida vem depois do amor. (177-314) 

 

Amor é o ancestral da criação. Vocês entendem o que quero dizer com isso? Se o amor é o ancestral, 
então naturalmente esperamos ver descendentes. Amor é uma força tentando ligar antepassados e 
descendentes como uma unidade. Amor é um pai do filho, e ao mesmo tempo, um filho do pai. No 
amor, pai e filho são uma unidade. (118-289) 

2. Gravidez e Indisposição Matinal 

A semente de um bebê está dentro do ventre de uma mãe. Um pai também tem semente, não é? A 
semente de um pai está dentro dele. Portanto, um bebê pode ser concebido passando de dentro do pai 
para dentro da mãe. Então como um bebê pode ser criado? Através de uma mãe e um pai. Todos vocês 
são criados através do interior de seu pai e sua mãe. A história é interessante quando olhamos para ela 
dessa forma. (16-192) 
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Vocês estão felizes ou infelizes por nascerem como uma mulher? Respondam-me. Vocês são 
miseráveis ou felizes? (Felizes) De acordo com o plano original da criação, vocês deveriam ser 
completamente felizes por serem mulheres. Entretanto, vocês estão infelizes por serem mulheres, 
porque nasceram após a queda da humanidade. Vocês são verdadeiramente miseráveis. Porque é 
assim? Quem foi a causa da queda? (Uma mulher) A mulher, uma mulher foi a causa. Então o que 
causou a queda? (Amor) Amor, o amor causou a queda. Como está escrito na Bíblia, o mundo 
satânico deu fruto com Sodoma. Este tipo de sociedade sempre será punida. Sempre. Roma caiu por 
causa da promiscuidade e lascívia de seus cidadãos. 

O declínio dos Estados Unidos também está sendo causado pela perda de moralidade de seu povo. 
Porque Deus odeia mais o pecado da promiscuidade e lascívia? Originalmente, amor é uma linha de 
contato que somente Deus domina. Esta é a linha de contato na qual Deus pode edificar um mundo 
ideal. É como uma corrente. Então sobre o que está linha de contato está centrada? Ela está centrada 
no amor. Deus queria edificar um mundo ideal criando essa linha de contato na qual está uma corrente 
de amor. Mas Ele não foi capaz de realizar Seu plano original. Tudo foi arruinado por causa da falha 
de Adão e Eva. 

Deus quer emendar Sua corrente de amor quebrada, colocando um homem de um lado e uma mulher 
do outro, e então criar essa corrente novamente como um fruto simbolizando a unidade do mundo 
inteiro. Ele queria plantar a semente desse fruto de amor entre um homem e uma mulher, e gerar 
milhares e milhões de frutos celestiais. O armazém para esses frutos é o Reino do Céu. Mulheres são 
muito importantes. Porque as mulheres são felizes? Porque? Porque os amados seres humanos de 
Deus podem nascer e crescer através do corpo de uma mulher. Vocês compreendem? Não há nenhuma 
outra forma para qualquer ser humano nascer sem ser através do corpo de uma mulher. Entendem? 

Por maior que seja a esperança de Deus pela humanidade, esse mundo de esperança não pode ser 
realizado sem as mulheres. É impossível. Nem um homem e nem uma mulher pode conceber bebês 
sem o outro. No momento quando um bebê é concebido, começa um relacionamento profundo com a 
mãe. Até o bebê nascer neste mundo, ele cresce dentro da mãe como parte de sua carne e sangue. 
Filhos e filhas amados são inegavelmente preciosos. Vocês compreendem? Eles são presentes 
preciosos de Deus. Você não pode negociá-los com qualquer quantia de dinheiro. Você não poderia 
negociá-los com o mundo inteiro. Eles têm essa preciosidade. Eles têm essa preciosidade para Deus 
como também para os pais. Alguém pode negociar seus filhos por qualquer coisa neste mundo? Quem 
abraça e protege em seu seio, e faz essas vidas nascerem como presentes preciosos de Deus neste 
mundo? As mães. O que os pais fazem está limitado a dar sua semente para a mãe. Vocês concordam? 
Portanto, todos no mundo devem muito às mães. A esse respeito, os homens não podem alcançar a 
profundidade das mulheres no mundo do coração e amor. Não importa quão bem você descreva esse 
mundo para os homens, eles não podem perceber essa profundidade. (165-100) 

 

As mulheres sofrem a dor do parto. Elas carregam seus bebês por nove meses... Como vocês chamam 
isto? Indisposição matinal… Indisposição matinal é um sinal. É um sinal. É um sinal para chamar pela 
simpatia universal. Chamar por proteção. Proteção! Isso é o que significa sinal. Isto não é 
interessante? É também uma advertência para ter cuidado com as mães. Tenha cuidado, tenha 
cuidado! A este respeito, indisposição matinal não é uma coisa ruim.  
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Bebês cujas mães tiveram que passar por uma gravidez difícil (indisposição matinal, etc.) possuem um 
senso afiado. Vocês verão. Esses bebês são muito afiados. Eles geralmente crescem para se tornar 
pessoas religiosas ou literalmente homens como poetas. Se você carrega um bebê que é pacato como 
um boi, você não sofre tanto de indisposição matinal. 

Portanto, quando uma mulher passa por dificuldades por causa da indisposição matinal, ela não 
deveria reclamar dizendo: "Bebê, porque você está fazendo isto comigo?" Ao invés, quanto mais ela 
sofre, melhor coração ela deve possuir. Ela até mesmo deveria ser capaz de rir sobre isto. Se ela pode 
rir, ha, ha, ha, enquanto vomita, até mesmo Deus assistirá com curiosidade. Deus sabe imediatamente 
quando algo ou alguém age contra a lei universal. Deus diria: "Naturalmente, ela deveria demonstrar 
algum tipo de agonia, mas ela está rindo dessa dificuldade. Porque é assim?" Ele não viria e olharia 
para a mulher e sorriria sobre o que Ele vê, ou não? Ele poderia até mesmo perguntar porque ela está 
rindo. Vocês não acham que eu daria um presente para essa mulher especial? "Você é realmente 
minha filha." Eu a elogiarei. 

É difícil lidar com indisposição matinal, mas isto também pode dar para a mulher uma oportunidade 
para a confiança e bênção de Deus. "Sinalizem, sinalizem! Sinalizem por proteção." [Você deveria ter 
nos dito isso antes]. Teria sido muito melhor se vocês descobrissem isto primeiro por si mesmas. 
Vocês não acham? Esse é o problema. Esse é o princípio. Indisposição matinal não é uma coisa 
totalmente ruim. É um sinal para proteger a futura mãe.  

Mulheres são muito preciosas. Os corpos das mulheres são preciosos. Elas devem receber amor dos 
homens. Mulheres abraçam os bebês para que elas mereçam receber amor dos homens. Essa é uma lei 
universal. Esposos não podem bater em suas esposas que amam seus filhos. Eles não devem golpeá-
las. Isto é simples, mas verdadeiro. Se uma esposa colocar todo o seu coração em seu bebê, nem 
mesmo o esposo mais estúpido pode golpeá-la. Ele deveria abraçar sua esposa com amor. Vocês 
entendem? Deus não pode odiar um esposo que cuida muito de sua esposa.  

Quando Deus abraça e ama essa família, o universo inteiro habita nessa família. Você alguma vez 
preparou tofu e coalho de feijão? Vocês sabem como isto é feito? Você amassa os feijões e os coloca 
envolvidos em um pano. Amor é como uma novela, tudo está entrelaçado. Vocês compreendem o que 
estou dizendo? Assim, através de dar à luz, a mulher se torna uma verdadeira mulher. Ela tem que ser 
capaz de sentir o coração de mãe. (165-101) 

 

Esperem e vejam. Quanto mais o casal ora por seu bebê, melhor o bebê nascerá. Apenas esperem e 
vejam se o que estou dizendo é verdade ou não. Eles também têm um caráter forte. Das famílias 
abençoadas aqui, aquelas que acham que seus filhos têm um caráter forte, levantem suas mãos. 
Comparando seus filhos com aqueles de outros lares, aqueles que acham que seus filhos têm um 
caráter forte, levantem suas mãos. Eles têm um caráter forte e são espertos. Eu arranjei isto dessa 
forma para vocês. Qualquer forma que vocês queiram olhar para isto, os matrimônios da Igreja de 
Unificação são centenas de vezes melhores do que os matrimônios no mundo satânico. (79-144) 
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Porque o homem e a mulher ficam tão felizes quando a esposa fica grávida? Deus sabe que a mulher 
pensa: "Eu receberei amor." Ele os criou assim. E Ele dirá: "Sim, você merece receber amor." Deus 
criou as mulheres assim. Porque? Para qual propósito? Ele queria dar tudo e assim, Ele os treinou para 
dar tudo. Quando o bebê nasce, quem o nutre? Embora a mãe dê seus ossos, sua carne, tudo, ela ainda 
fica feliz. Ela até mesmo fica feliz quando começa a engordar. Quando ela dorme, ela dorme desta 
maneira. Ela não é capaz de dormir assim. Ela deitar e dorme assim pensando somente sobre seu bebê. 
[Risadas] É realmente difícil dar à luz, não é? Após o nascimento você tem que amamentar no peito. 
Antes de nascer, o bebê se alimenta a partir do ventre. Após nascer, ele se alimenta a partir do seio. A 
mãe faz muitos sacrifícios; esse é o motivo pelo qual a mãe diz: "Eu receberei amor".  

Quanto mais eu olho para Deus, mais compreendo que Ele é um cavalheiro matemático maravilhoso. 
Ele leva tudo em consideração. E nisto podemos encontrar a lógica pela qual Deus criou as mulheres 
por último. Deus criou as mulheres por último! [Risadas] É como enxertar, não é? Vocês devem 
colocar juntos o ‘mais’ e o ‘menos’. Porque Deus tem este tipo de natureza... Porque através de ficar 
grávida, a mulher se colocou na posição permitida por Deus, é possível para ela, dizer: "Me ame." 
Vocês entendem? É possível para ela, querer receber amor. É a mesma coisa que dizer: "Se você me 
ama, você também receberá amor. Vocês também receberão amor. Vocês entendem?" Isto é muito 
fantástico, não é? Porque eu recebo amor? É a fim de amar e retornar amor. Se quer chegar mais perto 
de Deus, você não tem outra escolha a não ser amar. Por isso, este tipo de amor verdadeiro... Eu já 
disse isso antes, mas o que é o universo? Ele é o segundo ventre da mãe. Vocês estão vivendo agora 
no ventre da mãe. Tal como o bebê tira a carne e o sangue da mãe, vivemos, tirando toda a seiva e 
suco do universo. (123-110) 

3. O Nascimento de um Bebê 

1) O Mistério do Corpo da Mulher 

Dr. Kang, você está aqui? O tamanho do útero de uma mulher seria mais ou menos assim? É somente 
deste tamanho, mas quanto ele se expande? Ele se expande mais do que borracha, a borracha crua. Isto 
é misterioso. Ele se expande mais do que borracha crua. 

Eles dizem que quando você está observando uma seção Cesariana, toda a criança pode ser vista no 
útero aumentado. E quanto a isso? Quão misterioso é isso. (Aplausos) No interior, o bebê não fica 
parado, mesmo se Deus fala para ele: "Menininho, não se mexa! Fique parado!" O que ele faz? O bebê 
chuta e se move como lhe agrada; ele nunca pensa o que pode acontecer se o ventre aparece a partir do 
interior. Se a criança soubesse que é perigoso, ele se moveria? (Risadas) É realmente muito perigoso. 
Um mistério, não é? Esse é o motivo pelo qual olhar para um bebê é um mistério. Se você pensa sobre 
essas coisas, é fantástico. Quase queremos perguntar a ele: "Hei, você! Como você nasceu?" Tentem 
pensar sobre quão misterioso é isso. Se vocês fossem criar seres humanos assim, como seria? Vocês 
não seriam capazes de fazer isto em milhares de anos. (20 de junho de 1982, Centro de Treinamento 
de Belvedere) 

 

Quando o homem nasce e quando morre, ele deveria tentar cumprimentar o céu e cumprimentar a 
terra. (2 de janeiro de 1982, América) 
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2) Dores do Parto 

Quando nasceram, vocês lembram quão difícil foi quando estavam saindo do ventre de sua mãe? 
(Não) Então, como vocês ensinam sobre isso? Vocês saberão, se puderem dar à luz. (Risadas) Porque 
Deus fez um filho nascer desta maneira? Quão fácil seria se fosse tão simples como falar, ou tão fácil 
como comer boa comida, ou como se espalha o perfume, apenas sentindo o bom cheiro, abrindo sua 
boca e dizendo: "Ha ha ha," para dar à luz? Porque dar à luz não é assim, mas ter um filho é uma 
situação de vida ou morte? 

Porque isto foi feito assim? Isto era para observar o brilho do amor. Em termos de eletricidade, existe 
o que é chamado de corrente de arranque. Corrente motivadora. O que é isso? Quando você clica em 
um interruptor, nesse momento, uma corrente de energia várias dezenas de vezes mais forte é 
descarregada de uma vez. Da mesma maneira, se o homem está em um estado onde tudo está cortado, 
então ele sente: "Eu estou cansado de tudo, não há nada," e ele de repente está conectado, o poder do 
amor explode com tremenda energia. É a mesma lógica. Vocês entendem? [Sim] 

Nessa situação confrontando a morte, onde o globo ocular salta para fora das órbitas e todas as coisas 
são destruídas, se um filho chora seu primeiro choro, e então nasce, seus olhos se abrem. Toda dor 
desaparece em um instante. A mãe sabe isso bem, não é? Vocês dão à luz com essa dificuldade, assim, 
vocês podem amar mais do que as dificuldades experimentadas. Dessa maneira, vocês cerram seus 
dentes, superam a dor e então amam o bebê. Vocês dirão: "Aigoo!" Vocês entendem o que isso 
significa? A dor de uma mãe dando à luz é uma dor feliz ou infeliz? [Uma dor feliz.] Um pai nunca 
compreenderá, não importa quanto você descreva isto. Um pai não sabe quanto a mãe suportou. O pai 
nunca saberá mais do que a mãe. Esse é o motivo pelo qual a mãe é mais capaz quando chega a 
conhecer o verdadeiro sabor do amor. (20 de janeiro de 1980, Centro de Treinamento de Belvedere) 

 

Senhoras, vocês têm medo de ter um bebê? Se você perguntar para mulheres que deram à luz, elas 
dirão: no momento do nascimento, elas pensavam que iriam morrer, mas após dar à luz, esse 
"sentimento de morte" desaparece em um instante. Em um navio, uma pessoa enjoada irá vomitar e 
pensa que irá morrer, mas uma vez que ela coloca os pés na terra novamente, ela fica imediatamente 
bem. Esta é uma situação semelhante. Vocês deveriam tentar experimentar isto. Naturalmente, não é 
fácil passar nove meses com um bebê em seu ventre. (06 de janeiro de 1989, estado de Hannamdong) 

3) O Momento do Nascimento é Pura Alegria 

Então, para cada um de nós, quando é nosso dia de glória? [Nosso aniversário espiritual!] (Risadas) 
Além de seu aniversário espiritual, o dia que você nasceu é seu dia de glória. (Risadas) Desta forma, 
se você assiste uma pessoa nascendo, cada um dos bebês chora logo que nasce. Ele grita bem alto. 
Esse é o momento de glória. Esse é um dia de alegria? Vocês já pensaram sobre isto? 

Então, porque um recém-nascido chora? Se dissermos que ele chora porque se sente verdadeiramente 
feliz, isso seria uma interpretação muito espirituosa. Porque é assim? Dentro do ventre da mãe, o bebê 
não podia ver os rostos da mãe e do pai, não importa quanto ele pensasse: "Como eles se parecem?" 
Então todos os seus desejos se tornaram realidade, e não sabendo como era o mundo exterior, e 
desejando ver tudo, este é o momento no qual ele salta para o mundo.  
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Agora ele pode comer com sua boca, ao invés de comer pelo cordão umbilical, e muitas outras 
mudanças rápidas ocorrem ao redor dele. Esse bebê abre sua boca, a qual costumava estar fechada, 
para comer. Ele começa a comer. (Risadas) Quão feliz, quão esperançoso ele está, e quanto ele tem 
desejado isto? 

Porque um recém-nascido chora? É simpático pensar que ele está cheio de alegria e chora. Vocês não 
pensam dessa forma também? Quando pessoas que estão verdadeiramente felizes encontram umas as 
outras, lágrimas fluem. Vocês já viram isso antes? (Sim) Se algo alegre acontece, se você pode 
experimentar um momento que o faz mais feliz do que quando nasceu, isso realmente seria uma nova 
manhã de glória. Há algum pai que choraria junto quando o bebê chora? Os pais ficariam felizes, 
assistindo esse bebê chorar. Não é normal se o bebê não chora. Todos os bebês choram quando 
nascem. Quando nasceu, você espantou seus pais, atraiu o interesse de seus familiares e surpreendeu 
todos ao seu redor, não é assim? 

Se você nascesse como um príncipe de um país específico, todas as pessoas desse país observariam 
você, e até mesmo todas as coisas desse país se concentrariam em você. Todos estariam assistindo 
esse instante quando você nasceu. Então, quando esse bebê chora, as notícias se espalhariam por toda 
a nação e as vozes de alegria continuariam mesmo após o bebê ter parado seu primeiro choro. Quando 
nós, seres humanos, nascemos, quando o homem original nasceu neste universo, se toda a criação 
estivessem observando os bebês Adão e Eva, que são nossos antepassados, toda a criação teria ficado 
interessada ou não? [Eles teriam ficado interessados] 

Isso é porque o homem é o mestre, o mestre. Se todos os seres deste universo tivessem um coração ou 
mente como o homem e todos tivessem ficado interessados, quão fascinante teria sido. É assim neste 
mundo terreno, naturalmente, mas se há um Deus, e se há um mundo espiritual, independentemente de 
quem seja, todo o mundo espiritual e Deus teriam concentrado sua atenção neste evento. Isto deve ter 
sido assim. 

Nesse momento quando Adão e Eva nasceram, quão intensamente eles teriam se concentrado, e que 
[tremendas] mudanças teriam ocorrido porque Adão e Eva nasceram. Dentro de Deus, quais mudanças 
teriam ocorrido? Para Deus, este se tornou um momento para sentir o amor de pais. Esta foi uma 
ocasião quando Ele sentiu pela primeira vez, amor pelos filhos, o amor de um pai e uma mãe. Tentem 
pensar sobre isso. Como isto deve ter sido para Deus que estava pensando: "Como se parece o amor 
de um pai?" 

Quando suas esposas ficam grávidas, vocês podem sentir como é o amor de pais? Há um mundo 
inteiro de diferenças entre os poucos minutos antes do nascimento e após o nascimento. Quando 
vemos isto, perguntamos, somente Deus pode experimentar o coração de alegria, o coração de amor 
na direção do filho e filha? (Não, isso não é assim) Deus teria criado todas as coisas, todos os seres 
existentes, todas as coisas criadas dentro do amor de Deus, e pertencentes a Ele para experimentarem 
o que é alegria por eles mesmos. (22 de janeiro de 1978, Centro de Treinamento de Belvedere) 

4) Razão para Nascer a Cabeça Primeiro  

Quando um homem nasce, porque a cabeça emerge primeiro? E se os pés vêm primeiro? Os pés? 
Quando olha para a terra, você quer vê-la com as solas dos seus pés? Ou você iria querer vê-la a partir 
de sua cabeça primeiro?  
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Como o homem ama a terra, ele se mantém no ritmo com ela, e nasce a partir da cabeça primeiro, 
enquanto os pés são colocados mais tarde na terra. Isto é cumprimentar a terra. Cumprimentos. Como 
colocará os pés na terra pelo resto da sua vida, você deve cumprimentá-la. (Risos) Isso é verdade, mas 
você não deve cumprimentar seus pais? Você deve cumprimentar o seu pai e a sua mãe. Você deveria 
cumprimentá-los bem, ou cumprimentá-los de qualquer forma? [Cumprimentá-los bem.] 

 

Quando nasceu, você veio de cabeça para baixo, mas quando um corpo espiritual parte, ele vai a partir 
da região macia entre os ossos na parte frontal da cabeça. Quando um corpo espiritual nasce, ele nasce 
da maneira oposta. Esse é o motivo pelo qual falamos sobre "sair a partir da região macia." (Risos) 
Um corpo espiritual não surge a partir da metade inferior do corpo da mãe. A partir de onde ele vem? 
(Risos) A partir de cima ou de baixo? Pensem sobre isso. A partir de onde esse corpo espiritual surge? 
É o oposto, o oposto. É reavivado, e surge. Para se levantar, ele tem que dar um chute para o corpo 
subir. Nesse momento, a cabeça também deve dar os cumprimentos primeiro. Quando você nasce, 
também deve dar cumprimentos primeiro. Cumprimentos. (22 de Janeiro de 1982, América) 

5) Significado do Primeiro Choro 

Considerem isto. Que tipo de rosto é um rosto natural? É um rosto virado,ou um rosto sonolento? Que 
tipo de rosto seria? Se pensamos sobre o original, quando o bebê dá seu primeiro choro ao nascer 
neste mundo, esta é a aparência original. Este choro, porque é um choro tão alto? Porque ele não ri: 
"Ha ha ha," mas dá um choro alto? (Risadas) A própria respiração é feita com o corpo inteiro. O 
corpo inteiro se move, o que significa que tudo está se exercitando. Não há nenhum exercício melhor 
do que este. Olhamos para isto como o melhor exercício. 

O primeiro choro é um movimento e exercício. Após o nascimento, não há nenhum exercício que 
supere este. Este é o início da nova atividade dentro do universo. Quão maravilhoso é isto? A mãe 
diria então: "Você esteve dentro por nove meses, quão difícil deve ter sido! Vá em frente e chore, 
chore. Estique suas pernas e chore!" Que coisa maravilhosa é esta. Se um bebê não faz isto, mas fica 
parado, ele não pode respirar. Ele não pode respirar. 

Respiração começa porque o que era assim (nasceu) estica suas pernas, para que o ar sopre em um 
"fiu!" Vocês acham que é como eu disse? Eu não sei como está escrito nos livros médicos, mas a 
partir de um ponto de vista natural, você poderia ver isto tudo como um aspecto da verdade. Pensando 
desta maneira, o choro do bebê é realmente um choro de alegria, um choro de explosão de vida. 

Quando uma pessoa chora e quando ela ri, o corpo e a mente podem se exercitar juntos. Quando ri, se 
ela faz "Ha ha ha" apenas com sua boca aberta, quão desagradável seria. Tentem rir assim: "Ha ha 
ha." Quando você ri, todas as coisas funcionam juntas. O nariz se move, os olhos, a boca, e as orelhas 
se movem. Seu coração se move, o corpo se move, tudo se move. Vocês entendem o que quero dizer? 

Quando você ri, lágrimas saem, e quando você chora, lágrimas também saem. Embora seus 
sentimentos sejam o oposto. Os dois estão distantes ou próximos? Chorar é bom ou ruim? É uma coisa 
boa viver uma vida de lágrimas? (Não.) A partir desta perspectiva, um dos dois conceitos se eleva, 
enquanto o outro declina. Eles se separam dessa maneira. E quanto a vocês? Que tipo de rosto vocês 
gostam mais? [Um rosto feliz.]  
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Que tipo de rosto é um rosto feliz? O que é felicidade? Todas as coisas devem ser harmoniosas – você 
não pode ser feliz sem harmonia. "Won," significa um círculo, e "man" significa "cheio." Aqui está 
um círculo que está cheio. Não pode haver felicidade a menos que as coisas estejam dessa maneira. A 
partir desse ponto de vista, tudo no universo se move para preencher este círculo. (1° de dezembro de 
1982, América) 

4. Durante a Infância 

1) Amamentando Bebês 

Vocês acham que os bebês estão em confinamento ou em liberdade durante os nove meses que vivem 
no útero? Vocês dizem liberdade? Com tudo isso dobrado para trás e os movimentos das pernas 
constritos? Seu nariz está bloqueado e sua boca está selada, e vocês dizem que isso é liberdade? 
(Risadas) Tentem ficar assim. (Risadas) O cordão está ligado ao umbigo para suprir ar. Pensem quão 
difícil é respirar. Parece difícil, vocês não acham? Vocês não podem nem mesmo esticar suas pernas e 
chamam isso de viver em liberdade? 

Nascer neste mundo é a mesma coisa. O feto recebe a alimentação de sua mãe, e nós fazemos isso a 
partir de nossa mãe universal. Ouçam-me. Vejam se o Reverendo Moon está correto, sabendo o que 
passa através do cordão umbilical. O que precisamos para sobreviver? Alimento é necessário para 
sobreviver, mas esta não é a necessidade fundamental, a qual é o amor. É o amor. Até mesmo os 
porcos demonstram isso, e é muito surpreendente. O bebê porco procura por sua mãe após dez 
minutos do seu nascimento. Como eles sabem onde estão os mamilos? Eles correm para lá e começam 
a sugar com todo o seu entusiasmo. (Risadas) 

Então, quem os ensina? É tudo automático, é o mistério de dar e receber na vida coletiva. O amor da 
mãe é transmitido através de seu leite, e ele segue para um lugar onde está destinado a ir, com muito 
exatidão. Mesmo dormindo, os porcos sabem o que estão fazendo. O que isso significa? Isto significa 
que todos precisamos de educação automaticamente internalizada. Nascemos com o cordão umbilical, 
mas de fato este é o cordão de amor. Somos os frutos do amor. 

Porque todo nascimento é o fruto do amor, todos os pais devem dar amor, que vem à fruição através 
dos nascimentos. Este amor conecta os indivíduos, famílias, tribos, nações, o mundo, e certamente o 
próprio Deus. Ninguém precisa de educação formal neste ponto. Vocês já viram filhos que nascem de 
pais feios que se recusam de serem amamentados por eles, porque são feios? Mesmo a mãe feia ainda 
é a mãe. Não é assim? Ninguém reclama quando está sugando um mamilo, não se estiver com fome. 
Esse é o mistério, um mistério nobre exatamente assim. 

2) A Tarefa de Amamentar 

Amor é invisível. Amor está onde Deus está. Por isso, dizemos que somente no amor Deus existe. Isto 
faz sentido lógico. Deus não pode existir sem amor. Porque? Porque o homem nasce através do amor. 
Deus nos ordena a amar, porque a existência está baseada no amor. Agora, qual é a origem desta 
idéia? A mesma coisa – todas as coisas começaram com amor. O olho é criado pelo amor e segue o 
amor. Assim também é o nariz ou a célula. Pessoas tocam por amor e buscam aqueles que amam. 



 97 

Nada estranho nisto, esta é a origem de todas as coisas. É amor que faz a mãe e o pai cuidarem de seu 
bebê quando ele nasce com um choro terrível. Isso é amor. Eles nunca repreendem o bebê por chorar 
no nascimento. (Risadas.) Amor cuida do bebê sujo quando ele se suja e vai ao banheiro. Vocês não 
concordam? Eles cobram do bebê cinco dólares por hora e registram em seu livro caixa? [Não] Os 
pais não querem dar, e dar algo mais, e algo mais? Então o que acontece quando eles apenas dão e 
dão? Tudo é aceito no mesmo espírito. 

 

Amor ocupa um espaço absoluto. Por causa disto, homens e mulheres devem vincular seu 
relacionamento no amor. O esposo deve ser leal para sua esposa, para alcançar seu espaço absoluto. 
Isto é eterno. É irreversível. Devemos nos colocar firmes no princípio do amor. Então, o que acontece 
definitivamente? Isto é 360 graus e zero, é Deus, é alfa e ômega. O que acontece? 

Isto é a semente de todas as coisas. Isso é o que é a semente. Qual é então a conclusão? Todas as 
coisas pertencem ao bolso do amor. (Demonstrando.) O que acontece quando um homem e uma 
mulher se casam? Eles se casam para obter a semente. Quando eles buscam isto, eles obtêm o 
embrião. O que ele suga de seus pais? Ele suga amor de seus pais. Ele suga amor a partir de seus pais, 
e suga vida a partir de seus pais. Ele cresce sugando o corpo de seus pais, sugando seu amor e corpo. 
Esse é o motivo pelo qual estes pais não amorosos na América estão violando este princípio universal 
fundamental. Eles devem ser punidos. 

3) Atitudes Referentes à Amamentação 

Todos, vocês querem ser abençoados? Vocês querem vida eterna? Vocês devem merecê-la. Não 
eduquem seus filhos apenas como seus filhos. Vocês devem educar seus filhos para se tornarem 
ofertas para a humanidade. Quando uma mãe amamenta seu bebê, ela deve pensar sobre si mesma 
como uma representante da humanidade, que está encarregada com a tarefa. Vocês não devem apenas 
amar os seus próprios, mas também os filhos dos outros. Esses filhos educados com esse amor se 
tornarão grandes líderes. Se não agora, talvez uma ou duas gerações mais tarde. Isto é a verdade. 

Sempre que vejo vocês amamentando seus bebês, eu quero perguntar: "Com que tipo de leite você está 
amamentando seu bebê?" Eu quero perguntar se sua união foi abençoada pelo amor de Deus e está 
conectada através de seu amor, e seus filhos estão sendo amamentados através de amor verdadeiro. 

4) As Alegrias de Amamentar 

Eu não posso esquecer o que minha mãe me disse. Quando ela era pequena, todos os tios e primos 
estavam reunidos em um casamento, e a opinião de consenso de todos os presentes concluía que a 
maior alegria no mundo era educar filhos, a despeito de todas as dificuldades inerentes. Porque? O 
leite enche o peito quando o bebê fica com fome, vocês sabiam disso?  

O desconforto é grande quando o leite realmente enche e o seio se torna muito sensível. Somente a 
mãe conhece as alegrias de amamentar um bebê com fome com o peito cheio de leite. 
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Um sentimento maravilhoso surge quando o peito cheio é esvaziado pelo bebê. A mãe é preenchida 
com amor quando o bebê suga com prazer. Ninguém mais pode experimentar toda a gama de emoções 
que convergem neste ato de amamentar. As pessoas experimentam um tremendo golpe quando casam 
todos os seus filhos, e agora não podem vê-los a qualquer momento que queiram. Uma pessoa não 
pode apenas visitar os filhos casados todo o tempo. Uma pessoa sente falta deles, pode orar por eles, 
ora por suas bênçãos; isso é precioso, isso é amor... As pessoas envelhecem. Assim, começamos nossa 
vida com amor, e terminamos ela com amor. Esse é o princípio que devemos seguir, que se estende a 
partir desta terra até o alto do céu. 

5) Sacrifício de Mãe no Amor  

Os pais apreciam até mesmo o cheiro das fraldas de seus bebês, apenas pensando sobre seus bebês 
fofos e felizes, apenas pensando sobre seus rostos felizes. Isso é amor de pais por seus filhos. Vocês 
mães sabem realmente o sabor das fezes? Vocês já fizeram isso mesmo? Vocês não se qualificam para 
ser mães a menos que tenha feito isso. Vocês já provaram fezes? Não? Eu vi minha mãe experimentar 
as fezes muitas vezes sempre que um de seus bebês ficava doente. Esse é o motivo pelo qual eu penso 
sobre o mundo inteiro da minha mãe. Tudo bem, todas as mães aqui, vocês têm feito isto? Vocês não 
têm feito isto! Tentem isto uma vez. Naturalmente, algumas de vocês estão muito velhas para ter 
bebês. (Risadas) 

Quando ama Deus, até que limite você ama Ele? Até que você ame todas as coisas sobre Deus. 
Grandes dificuldades não parecem dificuldades. O mais profundo vale pode ser a fonte de amor. É 
maravilhoso ver mães parando seu trabalho para amamentar seus bebês com o peito cheio de leite. As 
mulheres conhecem a alegria disto, mas sendo que não sou uma mulher, eu não experimentei isto. As 
mulheres são superiores a este respeito, e eu me prostro diante delas. As mulheres são maiores do que 
os homens neste aspecto. 

Não importa quanto eu diga que amo bebês, isto é somente superficial. Eu posso sentir o mamilo 
sendo sugado? Como eu posso sentir um bebê que suga meu sangue e minha gordura? Todos vocês já 
experimentaram a sensação de serem picados por um mosquito sugador de sangue? É como ser 
atingido por um raio. Somente o amor pode tornar agradável uma experiência igual a morrer. 

Sem amor, uma mãe pode apreciar abrir seu peito? Não, ela não pode. Somente o amor de mãe pode 
sentir o bebê sugando, a paz do mundo ao redor dela, não apenas a sua própria pessoa, e pode perdoar 
tudo e incentivar o bebê a se alimentar com o conteúdo do seu coração. Assim é como os pais amam 
seus filhos. 

Vocês sabem, de algumas maneiras o bebê poderia ser olhado como o inimigo dos pais. Um inimigo 
sugador de sangue que suga o sangue através do cordão. Mas as mães sentem nova esperança, novos 
sentimentos em relação aos seus esposos, tudo através de sua conexão com seus bebês. Há algo 
trocado nesse ponto. Isso é algo que ninguém pode entender ou controlar. Quando a mãe amamenta, 
ela dá sua carne para o bebê, mas a carne deve abrigar o osso do pai. Do contrário, a carne não servirá 
para nada. Esse é o motivo pelo qual a profundidade emocional das mulheres é maior do que dos 
homens. Todas as coisas permanecendo iguais, dizem que as mulheres choram três vezes mais do que 
os homens. 
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As pessoas dizem, vamos viver bem e vamos amar. Mas o que é viver bem? Viver bem brigando todos 
os dias? [Não] Todos sabemos disso. A resposta é simples. Devemos viver bem amando uns aos 
outros por Deus. Como devemos amar uns aos outros? Esta é a questão. Quando olha para seus filhos, 
você os odeia ou os ama? Vocês experimentaram isso, senhoras, respondam-me. [Amamos eles] 
Quanto? 

Eu gostaria que houvesse uma mulher experiente aqui. Eu não posso realmente falar, embora tenha 
feito muita pesquisa sobre o assunto. Quanto? Quando eu as observo amamentando, as mães querem 
alimentar mais e o bebê quer sugar mais... Porque vocês alimentam seus bebês? É porque vocês os 
amam, ou porque os odeiam? Isso não é tudo. Eles se sujam bastante ou pouco e demandam atenção a 
noite toda. Eles não se preocupam se é duas ou três horas da manhã, quando demandam ser 
alimentados. A mãe está muito cansada com dor nas costas e com muito sono, mas ela se levanta e 
alimenta o bebê chorando. Isto é a partir do amor ou ódio? [A partir do amor.] Isso é amor. 

Amor quer dar mais amor, nunca satisfeito, e querendo alimentar o bebê mesmo quando o bebê está 
cheio. Uma pessoa nunca se arrepende quando o amor é dado. Uma mãe se sente bem quando o peito 
cheio é sugado pelo bebê. Vocês têm a experiência, senhoras, vocês concordam? Isto é o que tenho 
ouvido. Eu estou certo ou errado? Eu aposto que estou certo. 

Como podemos receber o amor de Deus? Há somente um único amor. E portanto, há um único 
método de receber amor. Eu aposto que vocês querem saber sobre o único método. Vocês querem? 
[Sim, queremos.] Isto é certo entre pais e filhos. Qualquer mãe discrimaria entre seus filhos ao dar 
amor para eles? Ela amaria mais o que nasceu primeiro do que o que nasceu por último? Nenhuma 
mãe alimenta seus filhos de forma diferente. Elas fornecem carne e sangue para seus filhos. Elas 
devem fornecer tudo para seus filhos.  

As mães apreciam alimentar seus bebês. Bebês apreciam pendurar apertado no pescoço de suas mães 
quando elas amamentam. As mães gostam do sentimento de dar leite. Não há nenhuma mãe que exija 
pagamento por esta alegria de dar o leite. Outra coisa interessante é que o amor pelos bebês é 
simplesmente o mesmo, apesar da mãe ser feia com seus olhos, nariz, boca, e bochechas sem atrativos. 
É um negócio totalmente sério quando as mães começam a amar seus bebês. Ninguém quer ser o 
segundo em amar seus bebês, ninguém. 

Seção 6. Nascimento e Crescimento dos Filhos [Parte 2] 

5. Durante a Primeira Infância 

O recém-nascido não pode reconhecer seus pais. Mas o bebê pode responder aos seus pais com 
sorrisos. Embora o bebê não reconheça qualquer coisa, a mãe fica feliz com a resposta. Um cordão 
psicológico está sendo estabelecido através do qual o amor paternal está sendo transmitido para o 
bebê. 

Todos vocês, alguém já viu algum bebê envergonhado por seu ‘acidente’? O bebê não se sente 
envergonhado com seu ‘acidente’ e apenas sorri para sua mãe que tem que limpar a bagunça. Isso não 
é doce? (Risadas) Amor torna tudo isso possível. Somente o amor faz isso, vocês compreendem? O 
amor não vê nada como feio ou estranho, e pode conquistar tudo. 
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Então, todos começamos com a infância. Este é o tempo do orgulho. Vocês não sentem orgulho do 
bebê que acabou de emergir do ventre? Sim, você estaria orgulhoso, mesmo sobre o primeiro choro do 
bebê. A mais orgulhosa é a mãe que deu à luz ao bebê, certo? O bebê chuta, o bebê chora, essas são 
todas as razões para ter orgulho de seu bebê. Você tem orgulho até mesmo se o bebê não pode falar. 
Somente orgulho. 

A mãe diz para o bebê: "Tudo bem, meu filho, cresça, cresça forte" enquanto ela exorta seu bebê. 
Exortar, como? Embora a mãe este muito cansada de seu emprego na fábrica com baixa remuneração, 
mesmo quando ela tem que limpar a sujeira do bebê, ela ainda está orgulhosa. O bebê é um bebê feliz 
se ele tem uma mãe orgulhosa. Vocês não concordam? [Sim.] Tudo, todas as coisas… mesmo os 
pequenos insetos têm orgulho. Mesmo as coisas inorgânicas. Todas as coisas no universo são assim. 
Elas estão todas orgulhosas.  

1) Infância 

Os filhos desejam voltar para o conforto de seus pais. Toda a humanidade deseja isto como sua 
condição básica. Existem estágios na criação dos filhos. O colo, anos preciosos que são seguidos pelo 
engatinhar, e então pelo caminhar. Então aprender a utilizar a colher. Então o filho reconhece as 
aprovações e desaprovações de sua mãe. Às vezes nosso bebê Kook Jin, quando estava com cerca de 
um ano, não viria para mim quando solicitado. Então ele abria um grande sorriso quando reconhecia 
que eu estava fazendo beicinho. Assim é quando eu sabia que ele era realmente inteligente. Os filhos 
podem demonstrar seu humor e reagir a eles adequadamente. 

 

Todos vocês devem observar os filhos crescendo até estarem na idade escolar. Eles usam fraldas, 
engatinham, então andam, ainda lutando e tropeçando, então brigam com seus irmãos, chorando e 
gritando. Isso é educação. Isso é crescer. 

Então eles aprendem a falar. Quando eles aprendem primeiro a dizer "Papai," eles não sabem o que 
isso significa. Eles não sabem o que estão dizendo quando falam "Papai." Eles continuam dizendo 
isto, certamente compreendendo o que isso significa pelo hábito. É surpreendente observá-los 
aprender a falar, aprendendo coisas como substantivos abstratos. Exigiria uma enciclopédia para 
explicar como isto ocorre, mas eles apenas aprendem isto. 

 

Filhos somente precisam dos pais. Porque eles precisariam de qualquer outra coisa? Eles precisariam 
de dinheiro? Poder? Auto-imagem? Somente o peito da mãe. Isso é tudo... Nada mais. Tudo o que 
interessa é o peito da minha mãe. Toda a minha educação é minha mamãe e meu papai. A primeira 
coisa que aprendemos é falar. A primeira palavra que aprendemos a dizer é "mamãe." Primeiro 
"mamãe", e então "papai." Essa é a primeira propriedade de uma pessoa. Assim é como nos tornamos 
uma unidade com nossos pais, através desta conexão de propriedade. Tudo começa neste ponto. Esse é 
o motivo pelo qual nada mais pode ser aceitável. 
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Os filhos de hoje crescem de forma diferente dos filhos de ontem. As coisas mudam. As coisas 
mudam,  incluindo o padrão de discurso. Filhos gostam de brinquedos que giram, se movem, sobem e 
descem rapidamente. Eles ficam excitados. Ficam muito excitados. Vocês sabem, quando eles ficam 
excitados, seus olhos, mentes e espíritos se tornam todos uma unidade com o corpo. As coisas com as 
quais os filhos brincam, às vezes são tão rápidas como um trem. Como vocês chamam isto? Patins? 
Isso é o que eles são? Vocês sabem, aqueles que deslizam para cima e para baixo na parede – eles 
parecem gostar muito disso. Eles não gostam? [Eles gostam] O princípio é o mesmo. 

 

Crianças de hoje parecem gostar de insetos, bebês macacos, peixes pequenos, e coisas assim. Porque? 
Eles gostam de observá-los crescer, e gostam da idéia. 

 

Vocês devem ser como os filhos. A auto-imagem dos filhos requer uma abordagem generalizada. Os 
filhos não querem mais nada além de suas mães. Não há nenhum outro desejo. Eles somente pensam 
sobre suas mães. Toda sua vida, todo seu sistema cognitivo está centrado em suas mães. É a mãe em 
todas as vezes, antes e depois de amamentar, o tempo todo. Esse é o motivo pelo qual vocês devem ser 
como os filhos. Assim é como vocês podem dormir como se estivessem nos braços de sua mãe e seu 
pai, mesmo quando dormem sozinhos. É assim como isto funciona. 

2) Influência Paterna até os 20 Anos 

Amor paternal prevalece até a idade de 20 anos. Este é o período preparatório do amor. Uma pessoa 
recebe amor paternal até a idade de 20 anos. Depois disso, uma pessoa deixa o amor paternal para 
estabelecer seu próprio amor conjugal. Quando o amor conjugal fica mais forte, seu amor por seus 
filhos fica mais forte. É assim como isso funciona. 

Amado desde o nascimento... amado pelos pais enquanto no ventre. Mãe e pai amam o filho. Por nove 
meses, tocando o bebê... Amando quando ele nasce, então até ele ir para a escola… até a faculdade, 
então quantos anos são? Vinte anos. Ou é 22 anos? Seis anos, então três e três, isso dá 12, e então a 
faculdade. Quantos anos são? Dezesseis anos mais o jardim da infância, isso dá 18 anos. Essa é a 
esfera do amor paternal... Os pais sempre sentem, mesmo com todo o amor pelos filhos, que eles não 
fizeram o melhor ou não, como também os pais de alguém, e sentem a dor da inadequação. 

Vocês não compreendem isto até que tenham seus próprios filhos. Os pais nunca dormem 
confortavelmente quando estão separados de seus filhos. Vocês devem compreender quão grandes 
seus pais têm sido, com toda a tensão e estresse que eles viveram por sua causa. Isso é amor. Assim, 
quando você está com mais de 20 anos... está se movendo para um estágio diferente de vida. 

Podemos chegar ao lugar de desejo de nossos corações de uma só vez? Porque não podemos fazer 
isso, não devemos correr cegamente, mas recuperar firmemente o terreno perdido sempre que tivemos 
que retroceder. Não há dois caminhos para isto. Então, qual é nosso ‘eu’ fundamental, o lugar 
fundamental? Deveríamos ter nascido como filhos diretos de Deus. 
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Se tivéssemos nascido como filhos diretos e incorruptíveis de Deus, então nosso amor teria refletido 
essa ancestralidade. Crescendo desde a infância até a idade média, e então declinando, toda a nossa 
vida, podemos dizer que vivemos dentro da esfera do amor de Deus? Após a queda do homem, não 
podemos dizer que temos vivido dentro da esfera do amor de Deus. Está dentro do poder de Deus 
rejeitar, e fora do domínio de Deus proteger. Isto não está dentro da esfera ideal de Deus. 

Vocês devem estabelecer uma conexão entre a igreja e seus filhos antes que eles alcancem 20 anos. 
Em outras palavras, vocês os perderão se não os ancorarem enquanto ainda estão na escola média e no 
colégio. Isso está alinhado a partir das estatísticas de nossa igreja. Eles serão soprados para a 
sociedade se vocês não os ancorarem com a igreja até a idade de 17 anos. Este é um assunto sério. 

6. Necessidade de Educação Familiar 

1) Razões para Corrigir o Filho a ser Educado 

Sem a queda, a família deveria consistir de homens e mulheres que são verdadeiros filhos e filhas de 
Deus. Eles são uma unidade com Deus. Homens e mulheres devem se tornar uma unidade, inteira e 
completamente. Casais não existem apenas para eles mesmos. Eles devem estar preparados em todas 
as coisas. Os filhos queridos por Deus, que podem viver no Éden, devem ser filhos e filhas de caráter 
universal. Eles devem estar qualificados o suficiente para terem domínio sobre todas as criaturas. 

2) A Queda do Homem Exige Educação  

Educação é necessária para salvar a humanidade. Educação é necessária. Os antepassados humanos 
caíram por causa da ignorância. Eu serei breve sendo que vocês já sabem sobre o Princípio. Adão e 
Eva permaneceram ignorantes quando se moveram para assumir o domínio deste mundo. Quando 
estavam crescendo, eles não entenderam os ensinamentos de Deus. Eles caíram, não porque eles 
sabiam o que era isto, mas porque eles não sabiam. Nossos antepassados não sabiam o caminho da 
retidão, sendo assim, seus descendentes não puderam superar seus antepassados neste conhecimento. 

Tivemos muitos grandes personagens e líderes religiosos, mas nenhum deles tem sido capaz de 
fornecer o caminho correto que Deus tem ensinado. Nenhuma religião, nenhum filósofo, nenhum 
chefe de estado, tem sido capaz de iluminar este caminho. Por causa disto, nossa história continua 
sendo a herança de nossos antepassados ignorantes, se desviando dos princípios de Deus. Isto é o que 
eu vejo. Por isso, devemos educar a humanidade ignorante. Este é o problema. Uma boa educação 
pode restaurar o conhecimento de Deus, mas uma educação ruim tem prevalecido. Esse é nosso estado 
atual. 

 

Por causa da queda, precisamos de um messias. Sem a queda, não precisaríamos disso. Por causa da 
queda, perdemos nosso Deus. Por causa da queda, perdemos nosso caráter humano básico. Sem a 
queda, teríamos alcançado o conhecimento básico sobre Deus. Mas este não é o trabalho de Deus, não 
é o trabalho de Deus. Essa é a condição já estabelecida por nós. Não precisamos nada mais. Se 
fôssemos um com Deus, não haveria nenhum conhecimento faltando em nossa mente. Não 
precisaríamos qualquer educação lidando com os fundamentos do homem. 



 103 

Qual é o problema básico do homem? É alimento. Então é sobrevivência. Então, após essas duas 
coisas serem resolvidas, o amor emerge. Vocês aprenderam como comer desde que nasceram? 
Nascemos com a capacidade natural para comer. Devemos comer. Quando nossas bocas tocam algo, 
naturalmente queremos comê-lo. Portanto, naturalmente buscamos cumprir mais do que comer, 
sobreviver, e amar. Deveríamos nos mover a partir destes objetivos, para o mundo de sentimentos 
sólidos, então para o mundo dos valores sólidos a fim de evitar a queda. Entretanto, porque caímos, 
tudo está invertido. Devemos tornar certo o que está invertido. Quando um bebê nasce, ele vem com a 
cabeça primeiro, e suas nádegas por último. Isto deve ser invertido. Parecemos com humanos, mas não 
somos. Este é nosso dilema, tudo por causa de nossa queda. Portanto, devemos lutar contra este 
conceito da queda. O que devemos compreender a fim de inverter este estado da existência? Controlar 
o conceito da queda é mais importante do que querer um messias. Devemos lutar contra o conceito da 
queda. Nossa capacidade fica mais forte quando aumentamos nossa luta. 

O indivíduo é um produto da história, como é a família, a nação e o mundo. Entre todos os produtos, 
qual é a amplitude do produto do bem? Quanto bem o mundo tem produzido? Eu quero saber. Em seu 
próprio ambiente, qual percentual consiste de bem? Em seu próprio caráter pessoal, qual percentual de 
bem? Eu quero saber. Quando consideramos quanto mal e quanto bem existe, reconhecemos que o 
bem está cercado pelo mal. Não há nenhuma educação necessária para fazer o mal. É fácil fazer o mal, 
e nenhuma educação é necessária. Nossa história começou com mal, por isso ninguém precisa 
aprender a fazer o mal. Vocês precisam aprender a fazer o mal? Precisamos aprender a retornar para a 
moralidade humana e os ditames da consciência como nossos padrões. Que tipo de educação? Mesmo 
com uma pessoa que se centra no bem e na consciência, quantos de nós vivemos pelos padrões? 
Qualquer um pode fazer o mal sem qualquer aprendizado. Qualquer um pode passar nesse curso. 

 

Precisamos de uma educação para o mal? Não precisamos? Não precisamos aprender sobre o mal. 
Não precisamos ensinar sobre o mal. Se você deixá-los sozinhos, eles naturalmente se tornarão maus. 
Basta seguir o corpo e o mal assume. Não é assim? [Sim] Hei você, avô, se você segue seu corpo, isso 
é bom ou mal? [Nos tornamos maus] Não, você nem mesmo pensa sobre ser bom. Você seguramente 
se torna mal.  

3) Educação Familiar Através da Religião 

Jesus teve uma família que ele pôde amar? Jesus amou sua mãe? Não, ele não pôde. Ele amou seu pai? 
Seu pai era um padrasto. Ele amou seus irmãos? Ele não pôde amar seus irmãos. A quem ele amou? 
Como o epítome do amor, Jesus queria amar sua mãe e seu pai, mas não pôde. Porque Adão e Eva não 
aprenderam sobre amor, Jesus tentou ensinar sua mãe e seu pai como viver no amor. Mas seu pai e sua 
mãe não o ouviram. 

Para ensinar o amor, é preciso transcender Judaísmo e a Bíblia. Porque Jesus veio como o 
representante de Deus, como pai, como noivo, como irmão, a família de Maria deveria ter tratado ele 
como o representante de Deus. Jesus deveria ter dito para José: "Hei, José!" como se José não fosse 
seu pai. Ele deveria ter dito para Maria: "Hei, Maria!" como se Maria não fosse sua mãe. Eles 
deveriam ter recebido educação a partir dele. Eles aceitaram a educação? 
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A partir da perspectiva humana, eles eram pais e filho, mas a partir da perspectiva do céu, Jesus era o 
Senhor, o representante de Deus; eles deveriam ter seguido sua educação nas maneiras do amor. Jesus 
deveria ter ensinado seus pais, seus irmãos, e deveria ter dito a eles sobre o tipo de mulher para ele. 
Jesus deu esse tipo de educação? Está dito isso na Bíblia? É tudo sobre retórica vazia sobre como ir 
para o céu. 

Historicamente, os coreanos são semelhantes aos judeus. Os coreanos são os judeus do Extremo 
Oriente. A Coreia foi a razão para a Guerra Sino-Japonesa, como foi para a Guerra Russo-Japanesa, e 
a Guerra do Pacífico. A Coreia é o maior problema da Ásia, e é o mais falado dos países nas reuniões 
internacionais nas Nações Unidas. Isso não é estranho? Mas através de todas estas provações e 
tribulações, a Coreia não desapareceu. O povo coreano é excelente como indivíduos. Eles são tão bons 
como qualquer outro. Mas sua educação paternal era pobre. Sendo que nosso pai real fracassou em 
nos educar, devemos ser educados por um padrasto para criar um grande povo. Essa é a tarefa da 
Igreja de Unificação. 

 

O que a religião ensina? Ela ensina a comer, beber, e se alegrar com os ditames do corpo? Fica cada 
vez mais difícil ensinar os jovens à medida que o tempo passa. 

O céu é feito de coração e alma, não um reino de teorias religiosas ou denominações religiosas, apenas 
coração e alma. Porque Deus está procurando um povo e pessoas santas? É para criar filhos e filhas. 
Que tipo de filhos e filhas? O tipo de filhos e filhas a quem Deus pode ter em Sua confiança e em 
quem Ele pode confiar Seus sentimentos.   

4) Os Limites da Educação Mundial 

Vivemos em um mundo cheio de incertezas sobre aprender e ensinar. Uma pessoa pode aprender o 
mal muito facilmente. Ninguém pode descansar sua mente em paz. Os comunistas estão em todo 
lugar, bem próximos à porta. Uma pessoa pode entrar em um argumento errado, com uma 
consequência terrível. 

 

As pessoas até agora têm ensinado seus filhos e filhas para que eles possam ter uma boa vida familiar. 
Tudo isso está invertido. Nosso tempo está totalmente de cabeça para baixo. Devemos atingir um bom 
céu, um bom mundo, uma boa nação, e uma boa sociedade para alcançar uma boa vida pessoal. Este 
princípio tem sido colocado de cabeça para baixo por causa da queda. As pessoas dizem: "Se eu posso 
viver bem, então minha família pode viver bem, então nossa sociedade viverá bem" – isso tudo está 
invertido. Está tudo de cabeça para baixo. O Céu olha para este tipo de mundo e quer que a 
humanidade termine com esta forma de pensar de cabeça para baixo. "Para reverter para a restauração, 
vocês devem vencer seus corpos," o céu diz. O Cristianismo tem sido perseguido por causa desta 
insistência, como têm sido a família cristã, as nações cristãs, e o mundo cristão. 
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Qual é a utilidade dos métodos educacionais americanos atualmente? Vocês devem cortar tudo na raiz, 
devem cortar tudo, cortar tudo completamente. 

 

O que é que os jovens americanos buscam ao perseguir seu individualismo, seus próprios interesses? 
É pragmatismo, e esta filosofia de vida lucrativa deve ser completamente invertida, em 180 graus, e 
virada para a posição correta. O que acontece para uma nação, uma vez baseada no Cristianismo? Isto 
não é a obra de Deus, mas de Satanás, que brinca com eles. Vocês entendem o que estou dizendo? 
[Sim] Também entendo que vocês estiveram recebendo uma educação individualista na América e 
cresceram acostumados ao modo de vida autocentrada, e tudo isto torna seu trabalho muito difícil. 

 

Quando viajo por toda a América, sinto repulsa pelo modo de vida da América. Eu também sinto que 
nossos filhos não deveriam ser educados de forma alguma na América. 

5) Bondade é o Propósito da Educação 

Pessoas de qualquer lugar querem ser boas e esperam ser boas. Nossos mestres não se colocam atrás 
do púlpito e ensinam, dizendo para seus pupilos: "Vocês devem se tornar bons coreanos no futuro"? 
Da mesma maneira, ensinamos os alunos no ensino médio, no colégio, e na faculdade a serem pessoas 
boas como o propósito da educação. Não há absolutamente nenhuma pessoa boa que viva para seu 
próprio indivíduo. Que tipo de educação, que tipo de padrões morais, temos na Ásia? Pela busca do 
bem. 

Muitas pessoas não compreendem que bondade traz sua recompensa. Mas compreendemos, embora 
com dificuldade, a importância das crenças morais como o propósito de nossa educação e o objetivo 
da humanidade? Não. Mas, porque não? Preferimos o patamar mais elevado da perfeição à nossa 
posição inferior e decaída. O Céu não pode educar a todos nós, um por um dos ensinamentos para que, 
através da educação, isto nos ensine indiretamente e simbolicamente. Devemos reconhecer que os 
ensinamentos dizem para sermos bons e fazermos o bem. 

 

O que é o bem? É a locomotiva do progresso. Portanto, devemos dar. Dar o quê? Não os rejeitos, não 
o que é lançado fora, não os restos de comida. Devemos dar nossas vidas. Não somente nossas vidas, 
mas também nosso único amor verdadeiro. Isto é amor paternal. Por isto, nós da Igreja de Unificação 
tentamos dar amor paternal, trabalhando como escravos, suando pela terra, derramando lágrimas pela 
humanidade, e sangrando pelo céu. 

6) A Lição Mais Importante 

Porque vocês gostam do Reverendo Moon quando o encontram? Porque vocês sentem dessa maneira? 
Vocês sentem dessa maneira porque através dele, mais do que através de seus esposos, seus líderes 
nacionais, seus outros mestres, vocês se sentem mais próximos aos princípios celestes.  
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Não são suas realizações humanas; é somente a forma da verdade. Amor deve preceder a educação. 
Havia amor antes da Criação. Essa é a verdade. Todas as coisas, incluindo os seres humanos, querem 
retornar amor para Deus. Essa é a verdade. 

Todos vocês são assim também. O que vocês preferem, morrer no amor de Deus ou morrer sem ele? 
Qual vocês preferem? [Morrer no amor de Deus] 

Vocês escolherão morrer no amor de Deus. 

Assim, vocês se sentem confiantes sobre morrer no amor de Deus? [Sim] Levantem suas mãos, se 
vocês acreditam nisso. Se vocês acreditam nisso, sua carne e sangue serão a carne, sangue e fonte de 
energia de seu povo. Este é o mesmo princípio, não é? Todos os bons líderes querem morrer por amor. 

Qual é a mais importante lição para ensinar na educação? A lição mais importante é: "Se você tem que 
morrer, morra por amor." Esta lição é mais importante do que uma graduação da Universidade de 
Harvard. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] O que vocês acham que nós, como a Igreja de 
Unificação, deveríamos fazer? O que vocês acham que deveríamos fazer? "Vamos morrer pelo mais 
elevado amor, o amor por Deus e a humanidade," isso é o que devemos fazer. 

O movimento foi colocado em ação, e a direção estabelecida, para este propósito. Homens e mulheres 
foram criados para este propósito, pais e mães começaram tudo por este propósito, filhos e filhas 
começaram tudo por este propósito. Tudo no universo foi dado como um presente de amor para este 
propósito. Esta é a única lição que há em nossa educação. Não há nada mais. Se vive por este 
princípio, você se colocará firme diante de Deus e sem vergonha. Vocês entendem isto? [Sim] 

 

Agora, Deus está no céu, um céu ideal. Quem pode viver no céu perto de Deus? Uma pessoa que é 
como o próprio Deus. Se Deus diz para amar seu inimigo, então a pessoa que faz tudo para amar seu 
inimigo é aquela que senta perto de Deus no céu. Isso é assim, não é? [Sim, é dessa forma] Vocês não 
gostam disso? E quanto a isso? (Risadas) 

Olhando para isto desta forma, qual é a mais importante lição na educação? Qual é a mais importante 
aculturação da mente? Em toda educação e aculturação da mente, devemos aprender e cultivar o amor 
ao inimigo. Essa é a única conclusão. Paciência nos caracteres chineses consiste de um punhal acima 
de um coração. Vocês sabiam disso? Esse é o significado. Se você quer cumprir uma tarefa maior, 
deve suportar o punhal centenas, milhares e milhões de vezes.  

7) Educar, não Tolerar, é Mais Importante 

Os pais não devem ficar tão felizes que têm um filho. Eles devem se preocupar sobre como apoiá-lo 
como um filho digno. Somente então eles dizem que compreendem os princípios do céu. É errado ter 
filhos sem este entendimento. Uma pessoa deve se preocupar sobre como tornar o filho digno é útil 
para sua nação. Se uma pessoa quer um filho para sua nação, então tudo começa a partir da nação. Isto 
é muito importante. Vocês estão agora se colocando diante de Deus como seus verdadeiros filhos e 
filhas? Então vocês são livres para se moverem em qualquer direção, leste ou oeste.  
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Vocês estão se movendo horizontalmente e estão progredindo no plano. Então, vocês podem alcançar 
o objetivo, não importa qual direção assumam. Então, vocês irão bem, seja na escola ou no trabalho. 
Está tudo bem que a pessoa vá para a faculdade, contanto que ela mantenha sua postura correta. Está 
tudo bem que ela tenha um trabalho, com sua postura correta. Vários estilos e direções chegam ao 
mesmo objetivo, embora possa parecer que algum não está se movendo na linha reta. 

 

Todos vocês reconhecem quão difícil é criar filhos. Filhos são sua carne e seu sangue. Eles derramam 
lágrimas se seus pais derramam lágrimas. Eles lamentam, se seus pais lamentam, tudo em uma única 
mentalidade. É difícil criar estes filhos. Quando observamos isto, compreendemos que não somos 
filhos de Deus. Simplesmente olhamos para o outro lado quando Deus derrama lágrimas. 
Simplesmente encolhemos os ombros quando Deus lamenta. Isto é porque herdamos a carne e sangue 
de Satanás. Ao invés, nos alegramos quando Deus lamenta. Rimos quando tudo está em ruínas. 
Pensem sobre a labuta que Deus deve suportar para orientar e reformar esta humanidade. Como Deus 
pode trabalhar através da história humana, se Ele não pode encontrar as centenas, milhares e dezenas 
de milhares de pessoas que lamentariam junto com Deus? 

Vocês acham que a maneira do Reverendo Moon vai provocar sua ruína. Não, sua maneira é 
esplendida para a história. Eu tenho sido perseguido e caçado pelo mundo, mas quem é o mais bem 
sucedido? Todos aqueles que me perseguiram estão mortos agora, e todos os fundamentos que 
estabeleci estão agora vindo ao meu encontro. Vocês viram o filme "Os Dez Mandamentos," onde o 
mar é dividido para permitir os Israelitas cruzá-lo, e vocês sabem que não importa se você está neste 
lado do mar ou do outro, porque bênçãos cruzam o mar, até mesmo cruza o Oceano Pacífico. Eles vêm 
buscar por sua propriedade legítima. Com esta mesma evidência, vocês acham que seu mestre, o 
Reverendo Moon, o lutador, está à beira da ruína? "Não." Vocês devem ensinar bem seus filhos. 
Porque eu digo isto? Porque devemos ensinar a tradição centrada na família de Abel. 
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Capítulo 3 – Como Educar Filhos 

Seção 1. Atitudes dos pais em Relação à Educação Infantil 

1. Esperando que Seus Filhos Farão Melhor do que os Próprios Pais 

Vocês senhoras experientes, vocês não ficam felizes quando um transeunte diz que seu filho é um 
milhão de vezes melhor do que vocês? Vocês sentirão que estão ficando zangadas? (Risadas) Isso 
significa que a mãe é um milhão de vezes melhor observando. Isso não seria assim? Qual mãe no 
mundo tomaria esse elogio como significando que ela é uma pessoa que é um milhão de vezes mais 
feia do que seu filho? Qual mãe pensaria assim? Todas as mães estão felizes sob essas circunstâncias. 
Esses são os sentimentos das mães em qualquer lugar. As mães estão apenas felizes com os resultados. 

Se uma família quer que os filhos façam pior do que seu pai, o lar seguramente cairá, não prosperará. 
Mesmo se o pai é presidente do país, se seus filhos não fazem tão bem, a família certamente acabará 
comendo pó em algumas gerações. Assim, quando o filho diz para seu pai: "Eu não acredito que devo 
ser pior do que você," então o pai não deve criticar a decisão. Ao invés, ele deve concordar 
plenamente com a visão. 

2. Filhos Deveriam Fazer Mais o Bem do que os Pais 

Há quaisquer pais, embora eles mesmos possam ser maus, que diriam para seus filhos: "Eu sou um 
assassino e ladrão, por isso quero que você seja um também"? Eles diriam para seus filhos serem 
bons, mesmo sendo eles próprios maus. Quando os pais dizem para seus filhos: "não se torne uma 
pessoa má," isso significa que admitem que eles mesmos têm sido maus. Quando eles dizem: "Eu 
quero que você faça o bem," isso significa que eles mesmos não têm feito o bem. 

Boa paternidade requer que uma pessoa se devote completamente por seus filhos. É nesse ponto que 
reside o mérito, como é onde está o fundamento de toda a educação. 

Este é o valor que devemos espalhar para a sociedade e para o mundo. Vocês não acham? Há 
verdadeiramente pais ruins? Eu li uma vez que um determinado casal foi para um cruzeiro após enviar 
seus filhos para um orfanato. Com certeza, esta é uma maneira segura para criar maus filhos, como 
alguns filhos que estão constantemente com seus pais jamais serão maus. Pais ensinam seus filhos a 
fazer o mal? A maioria dos pais quer deixar o bem para seus filhos, mesmo se eles não têm mais nada 
para dar. Os pais querem dar seu mais precioso dom para seus filhos, com interesses construídos 
diariamente. Vocês não acham? 

3. Pais Não Poupam Nada 

Pessoas que trabalharam duro para acumular uma fortuna desistiriam de tudo alegremente para salvar 
seus pais, se isso é o que é exigido para reavivá-los. Eles estariam dispostos a desistir de todas as 
coisas externas. Os pais, por sua vez, estariam dispostos a desistir não somente de todas as coisas 
externas, mas eles até mesmo querem desistir de suas próprias vidas para salvar seus filhos. 

 



 109 

Quando era uma criança, eu observava muitos ninhos de pássaros. Se escalar a árvore para chegar aos 
seus ninhos, os pássaros papais atacariam você, picando-o desesperadamente para proteger seus 
filhotes, embora você seja muitas vezes maior do que eles. Eles ficam desesperados para defender seus 
descendentes. Não apenas uma vez, mas de novo e de novo, se necessário. Seu instinto de proteção 
transcende seu amor por suas próprias vidas. Isto não é tão óbvio? 

Os seres humanos fazem a mesma coisa. Uma pessoa deve estar disposta a desistir de sua vida por 
amor. Isso transforma uma pessoa em um verdadeiro ser humano. O que é um bom ser humano, 
perguntamos anteriormente? A verdadeira bondade está na disposição de desistir da própria vida por 
seus amados. Esta é a única definição justificável do bem. Isto é sem controvérsias. Vocês 
reconhecem isto? Verdadeira bondade está no amor... 

 

Quando estava em Danbury, eu vi um fenômeno interessante. Eles estavam tentando nivelar uma 
inclinação para fazer uma quadra de tênis. A obra era iniciada e parada por causa da chuva, o que 
parou a operação por certo tempo até que ficasse suficientemente seco. Durante um período 
específico, um ninho de ave foi feito ali, apenas cerca de três metros da pista, perto de onde os 
prisioneiros costumavam fazer uma caminhada diária. As cores das aves se camuflavam bem no 
ambiente de forma que ninguém as notou até que tivessem chocado, embora as pessoas caminhassem 
ali todos os dias. Foi assim que as aves chocaram. Foi quando ouviram os filhotes cantando por 
comida que as pessoas os descobriram. Os prisioneiros naturalmente tentaram fazer coisas 
desagradáveis para as aves. O que era interessante era a forma como os pais traziam comida. Eles 
pousavam a alguma distância do ninho e caminhavam, variando suas posições todos os dias para 
evitar algum predador com os falcões nas proximidades. Esse é o motivo pelo qual eles mudavam suas 
rotinas todos os dias. Assim é como eles protegiam suas crias. 

À medida que os filhotes cresciam, seus pais ficavam mais agitados sobre as pessoas se aproximarem 
deles, como se não quisessem que você os visse. (Risadas) Mas, quem ensinou isso para eles fazerem 
precisamente isso o tempo todo? Se você fingia que não estava olhando, eles se acalmavam, mas se 
você olhasse para eles novamente, os pais ficavam muito agitados. (Risadas) Quem ensinou isto para 
eles? Esta é a força universal. A linhagem pai e filho... Deus criou o amor como o eixo e tudo mais no 
mesmo plano ao redor dele, para que sua posição possa ser inferior, mas ainda no mesmo plano. 
Vocês entendem o que estou dizendo? 

 

As abelhas fazem o mesmo. Elas buscam por mel entre as flores e utilizam suas asas e pernas para 
obtê-lo. Eu sei algo sobre abelhas desde quando estava envolvido em apicultura uma vez. Se você 
tentar puxar a abelha quando ela está sugando mel, ela perderá suas entranhas ao invés de se separar 
da companhia do mel. O mel deve ser muito bom, para perder a vida por ele! Amor verdadeiro é 
assim. Uma pessoa está disposta a desistir de sua vida por ele. Uma pessoa não calcula os benefícios e 
perdas no amor. Amor verdadeiro demanda que tudo mais se torne insignificante. Pais arriscarão suas 
vidas para salvar seus filhos em perigo. Os pais estão dispostos a morrer por seu amor. Isso é amor 
verdadeiro, compreendem? 
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Seção 2. Orientando os Filhos 

1. Educar Filhos Sobre Prudência 

Filhos devem ser educados para serem prudentes em todas as coisas, mesmo se são criados em uma 
família respeitável. Em outras palavras, filhos dignos são educados para serem prudentes em todas as 
coisas. Cada passo dado, cada palavra proferida, cada ação contemplada deve ser prudente. Hábitos 
são complexos é não é fácil controlá-los. Hoje em dia ninguém se preocupa muito sobre costumes 
nesta era de permissividade. Isto é crítico. Os jovens gostam de costumes? Se não ensinamos costumes 
a eles, isto será nossa própria ruína: não há futuro. Famílias prudentes contém muitos recursos 
educacionais úteis. Eles são ensinados como lidar com adultos, com irmãos e com os pais. 

2. Dedicação Necessária 

As colunas devem ser colocadas corretamente, e os pontos centrais bem mensurados. Sem colunas 
corretas, nenhuma estrutura sólida será possível. A vitória universal e a vitória histórica podem 
depender das colunas. Pensem que vocês estão neste exato momento colocando as colunas. Isso não é 
incrível? Então, vocês devem ser dedicados em todas as coisas repetidamente. Porque não somos 
perfeitos, devemos nos dedicar centenas de vezes, milhares de vezes, até alcançarmos resultados que 
sejam dignos de perfeição. Pensem sobre as consequências cem anos, trezentos anos, mil anos mais 
tarde, a partir das colunas mal colocadas. Outras partes defeituosas podem ser ajustadas somente se as 
colunas forem estabelecidas adequadamente. 

 

Todos querem um filho excelente. Mas, como devemos criar e educar um ser humano excelente? 
Alguém poderia dizer, envie-os para o jardim da infância e o colégio. Mas educação é dedicação de 
uma vida inteira. 

 

Precisamos de pessoas que podem estabelecer novas maneiras. Esse é o motivo pelo qual Deus 
favorece pessoalmente com amor aqueles que lutam contra o mal. Precisamos de pais que se dedicam 
aos seus filhos desde a infância. Precisamos de grandes servos dedicados aos filhos. A Igreja de 
Unificação tem orientado vocês a se tornarem esses servos. Enquanto olhamos para os níveis mais 
elevados, devemos também ser amados por aqueles que são mais humildes. Esse é o motivo pelo qual 
todas as famílias abençoadas devem lutar. Quando temos piedade por nossos próprios filhos, devemos 
também lembrar de ter piedade por todos os outros filhos. Desta maneira, ninguém deve fracassar. 

 

Os pais devem ser dedicados com a posteridade. Eles devem estar determinados a deixar bênçãos para 
seus filhos. Essas famílias não fracassarão.  
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O problema principal é como as famílias abençoadas, seus filhos, e os filhos dos seus filhos, todas as 
três gerações, podem viver juntas com seu mestre. Vocês entendem o que estou dizendo? Vocês 
sabiam que se forem servos dedicados para três gerações, vocês serão os mais merecedores aos olhos 
do céu? À luz disto, vocês devem ser dedicados para educar seus filhos, para que eles aprendam estes 
ideais. 

Vocês devem educá-los de forma reta, sim, de forma reta. Se vocês não têm suficiente para comer, 
orem a Deus. Se vocês recebem um pouco de pão como resultado, isso demonstra a piedade e poder 
de Deus. Sim, é isso que é demonstrado. Vocês devem ensinar seus filhos que o céu está tendo 
piedade de vocês quando estranhos oferecem ajuda inesperada. 

3. Submetendo-os às Dificuldades 

Há um velho ditado coreano: "Chicoteie aqueles que você ama e alimente aqueles que você odeia." 
Vocês entendem o que isto significa? Isto faz sentido. Porque? A fim de manter a tradição correta... 
uma pessoa deve se tornar uma lágrima embebida em amor expressa através do chicote paternal. Eu 
posso entender isso, e vocês? 

Todos vocês, a doçura vem da amargura ou a amargura vem da doçura? Qual veio primeiro? 
[Amargura] (Risadas) Naturalmente. As regras da vida ditam isso. E então, a luz veio da escuridão, ou 
a escuridão veio da luz? [A luz veio da escuridão] (Risadas) Sim, naturalmente. Assim, se vocês 
aceitam a amargura, há uma abundância de doçura que vem dela. Aqueles que aceitam qualquer 
quantidade de amargura, podem criar qualquer quantidade de doçura. 

E então, amor é bom, amor é doce, amor é amargo, qual ele é? "Doce." Isso é para os ocidentais. Para 
os asiáticos, é amargo. (Risadas) Isso está certo. Os asiáticos entendem a verdadeira doçura. Mas, se 
vocês conhecem somente a doçura, então não sabem o que fazer com a amargura. Quais são mais 
numerosos? Aqueles que querem trabalhar bastante suas vidas inteiras ou aqueles que não querem 
trabalhar muito durante suas vidas inteiras? Qual deles? Vocês preferem viver sem trabalhar ou com 
trabalho? [Viver com trabalho] 

Vocês conhecem a estória da cigarra e da formiga? Qual delas vocês mais admiram? A cigarra que 
vive das gotas de orvalho enquanto canta e dança longe do sol quente, ou a formiga que trabalha o dia 
todo e a noite toda sem descanso... Vocês realmente querem ser a formiga, desfigurada e obscurecida 
pelo trabalho em excesso, não a cigarra? (Risadas) A cigarra apenas tem uma boca grande, apenas 
uma boca grande. 

Quando educam seus filhos, vocês querem que eles sejam cigarras ou formigas? Qual? [Formigas] 
Mas porque? Isto é para que possamos ser como a cigarra durante nossa juventude e então trabalhar 
como formigas na idade média? Ou é da outra forma, trabalhar como formigas durante a juventude e 
descansar como cigarras mais tarde durante a vida? Qual forma? [Trabalhar como formigas durante a 
juventude] De fato? [Sim] Vocês poderão apreciar cantar quando forem muito velhos? (Risadas) 
Vocês podem apenas desfrutar ouvir e assistir outra pessoa cantar. 
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4. Força Frequente é Necessária 

Corremos para os obstáculos sempre que esperamos fazer tudo o que queremos ou viver da forma que 
queremos. Porque? Porque somente isto afasta determinada ruína. Quanto mais verdadeira é a forma 
de vida de uma pessoa, mais obstáculos são atirados no seu caminho. Isto é porque somos decaídos. 
Deus atira obstáculos por todo o caminho sempre que tentamos fazer algo. Essa é a única forma que 
Ele pode salvar a humanidade. Como criaturas decaídas, nós não podemos encontrar nossos próprios 
caminhos de salvação. Somente Deus pode. 

Como Deus os encontra? Não é abandonando a humanidade à sua própria sorte, mas nos arrastando 
para uma fortaleza para nos ensinar uma lição. Esta é uma forma de sequestro. É mal sequestrar uma 
pessoa boa a fim de torná-la má. Mas é bom ou mal sequestrar uma pessoa má para torná-la uma 
pessoa boa através de sujeitá-la a todos os tipos de provações? É bom sequestrar uma pessoa má e, se 
ela é teimosa, sujeitá-la a apanhar, dobrar a perna, puxar o nariz, e assim por diante, até que ela 
compreenda: "Oh, eu sou uma pessoa boa." É mal sujeitar uma pessoa boa a essas provações para 
torná-la má. Mas como a pessoa má transformada em boa se sentiria em relação ao seu algoz? Ela se 
sentiria agradecida ou ressentida? Qual é sua resposta? Ressentida ou agradecida? Naturalmente, ela 
está agradecida.  

Alguns de vocês já lidaram com uma fazenda de boi. Durante dias chuvosos você quer evitar 
alimentá-lo. O rabo do boi às vezes batia em mim, quando eu era jovem. Alguns de vocês obviamente 
experimentaram isto porque estão rindo. Não sou só eu. Quando é dito para você pegar o boi e levá-lo 
para o pasto para alimentá-lo durante determinado horário do dia, mas não há grama no pasto, o que 
você faz? Então você diz: "Bem, há um local com grama bem alta na colina. Vamos lá," e pega o boi e 
sobe a colina. Mas no caminho, o boi encontra alguma grama, muito pouco em comparação, e quer 
ficar ali. Então você tem que chicoteá-lo e chutá-lo sem piedade. Vocês já fizeram isso? Será que os 
sentimentos do boi ficam feridos e ele se recusa comer, uma vez que você finalmente chega ao local 
com grama abundante? Não, o boi sorrirá de orelha a orelha em gratidão e realmente irá para o lugar 
da grama boa.  

O Reverendo Moon compreende isto e tem chicoteado e chutado vocês, mas vocês não compreendem 
isto. Vocês não sabem que há um pasto com grama boa lá fora. Mas se vocês soubessem isso, iriam 
querer ser chicoteados e chutados para chegar lá. Vocês compreendem o que estou dizendo? Uma vez 
durante a Guerra da Coreia, eu testemunhei o seguinte fato entre os refugiados. Uma mãe estava 
carregando em suas costas seu filho de cinco anos de idade, mas a criança, não sabendo qualquer coisa 
sobre a guerra ao redor, estava cantando e tendo um momento agradável. Então a mãe ficou cansada e 
pediu para ele caminhar, e o menino se recusou, reclamando: "Eu não gosto de você, mamãe. Eu não 
quero mais ir a menos que você me carregue. Me carregue, me carregue." (Risadas) 

O que vocês acham que os pais amorosos deveriam fazer ao filho? Eles devem carregar o filho. Essa é 
a maneira correta. Mas sob as circunstâncias, tentar carregar a criança resultaria em ambos morrendo. 
Então, o que fazer? Você deve fazer o menino caminhar. Você pode ter que ameaçá-lo, dar um tapa no 
rosto dele, fazê-lo caminhar, até vocês alcançarem segurança. Se vocês fossem os pais, o que fariam? 
Abandonar o filho? Matar o filho? Ou utilizar força para levá-lo? Qual é o melhor método? 
Abandonar? Matar? O que fazer se nada é possível? Vocês devem arrastá-lo por todos os meios, 
mesmo se tiverem que puxá-lo pelo nariz ou pela orelha. 
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Isto é amor verdadeiro. Se você o arrastou pela força assim, depois ele será absolutamente grato, 
dizendo: "Oh, obrigado mãe por me salvar, enquanto todos os meus amigos estão mortos." Uma 
pessoa será atingida por um raio se reclamar no futuro sobre os danos causados pela orelha puxada ou 
por ser arrastada pelo nariz. Ao invés, o filho renovará seu apreço sempre que olhar para sua orelha 
deformada: "Quão grande é o amor da minha mãe, quão surpreendente é o amor da minha mãe," ele 
dirá isto repetidamente enquanto viver. 

Alguns de vocês dizem: "Nosso mestre vive para nos torturar." Vocês não dizem isso? Eu não tenho 
nenhuma simpatia quando coloco vocês para trabalhar. Eu sinto simpatia somente quando estamos 
juntos. Eu sinto como se estivesse puxando vocês pelo nariz quando preciso colocá-los para trabalhar. 
Eu sinto como estivesse chicoteando vocês, chutando-os sempre que se recusam a seguir em frente. 
Esta é a forma correta. Porque temos que fazer isso? Porque queremos entrar na esfera mais elevada 
de amor de Deus. Queremos monopolizar o amor de Deus de uma forma que nenhum mestre religioso 
antes, nenhuma organização antes, nenhuma nação antes foram capazes de alcançar, superando tudo 
que eles tentaram fazer antes na história. Esta é a educação correta, esta é a estratégia correta. (32-255) 

5. A Vara de Amor 

Todos os costumes coreanos são assim, não são? Quando os filhos de famílias ricas do passado não 
estudavam, eles apanhavam com uma vara de salgueiro. A rotina diária tinha que ser seguida de 
acordo com ordens rígidas. Se isto não é feito, então as pessoas podem cair. (126-24) 

 

Educação não pode acontecer se você diz coisas agradáveis todo o tempo. O avô tenta educar seu neto 
batendo com uma vara e dizendo: "Preste atenção, menino!" Ele não faz isso? Esse é  método de 
educação. Vocês já esqueceram, quando eram jovens, apanhando e sendo punidos por seus pais...? 
Especialmente os mestres. Eu frequentei uma escola particular quando era jovem, e nosso mestre 
geralmente nos fazia escrever várias páginas de coisas como os Analetos de Confúcio ou Mêncio. No 
dia seguinte tínhamos que dar uma palestra sobre isto. Se não pudéssemos fazê-lo, apanhávamos com 
uma vara. De qualquer forma, me lembro de ter apanhado. Eu lembro de esperar que a mão levantada 
do mestre congelasse no ar. (Risadas) Eu queria que ele ficasse ali apenas agitando a mão no ar, e 
então jogasse fora a vara. Todo tipo de coisas passava por minha mente. (101-168) 

 

Há dois tipos de pessoas, aquele tipo que grita: "Hei!" e ataca como um raio como se o céu estivesse 
desabando, e há aquele tipo que apenas grita: "Hei!" O som de um amoroso "Hei!" e um furioso 
"Hei!" podem soar semelhantes, mas os dois estão divididos. Um é céu e o outro é inferno. Não é 
assim? A vara é a mesma coisa. Há duas formas de bater. Há uma vara de amor. Vocês concordam? 
Uma vara de amor. Durante o curso da vida de casado de uma pessoa, a esposa frequentemente critica 
e importuna seu esposo. Se o amigo de um homem fizesse a mesma coisa, provavelmente haveria uma 
briga. Ele diria: "Seu filho de uma cadela! Porque você está me criticando e me importunando?" Mas 
se sua esposa o critica, ele apenas ri. (Risadas) O fato que ela o rasga em pedaços é por causa de seu 
profundo amor por ele. Isso não é assim? Há dois tipos de vara. (170-81) 
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A vara de amor esquece imediatamente. Olhem para meus filhos. Porque tenho tantos filhos para 
educar, há momentos quando tenho que puni-los. No dia seguinte, tudo é esquecido. Seus filhos são 
muito preciosos. Vocês não lembram todos os erros deles, dizendo: "Eu lembro que você fez isto." A 
vara de amor esquece. (141-46) 

 

Bênção virá após a vara de amor. Vocês compreendem? [Sim] Virá um ladrão? [Virão bênçãos] O 
que? [Bênçãos] Vocês gostam de bênçãos, não é? [Sim!] É verdade. Se os pais batem em seu filho 
quando ele não fez nada de errado, então o mesmo fundamento de sua fortuna se derrete todo. Os pais 
que gostam de bater nos filhos devem se colocar diante de seus filhos com as cabeças inclinadas, 
derramando lágrimas de arrependimento. Quando amor está relacionado, não pode haver nenhum rei 
que mantém seu poder ostensivamente e nenhum pai autoritário. 

6. Você Deveria Orientar Seus Filhos com Lágrimas de Amor 

As palavras que vocês têm falado até agora são falsas. Elas têm sido palavras que não foram faladas 
no fundamento de coração. A partir de agora, vocês devem falar palavras que se colocam no 
fundamento do coração. Vocês devem falar centrando nos Verdadeiros Pais e no pensamento de Deus. 
Vocês não devem blasfemar como lhes agrada. Vocês não deveriam dizer para seus filhos: "Seu filho 
da..." Vocês não devem blasfemar, e vocês não devem bater neles apenas como lhes agrada. Seus  
filhos são seu segundo Deus. E os filhos não devem resistir a seus pais. Os pais são seu primeiro Deus. 
E seu avô e sua avó são o Deus acima disso. (136-296) 

 

No campo das emoções, se você sente mais piedade pelas outras pessoas do que sente por si mesmo, 
então o caminho para se tornar alguém surgirá naturalmente. O que vocês pensam sobre pais que 
batem em seus filhos com raiva? Eles devem se arrepender imediatamente. Se uma mãe não bate em 
seu filho, mas ao invés, derrama rios de lágrimas de piedade e amor por seu filho, isto é muito mais 
efetivo. Isso não é assim? Se a mãe faz isto, então ela não se renderá. Ela sempre será vitoriosa e será 
capaz de trazer seus filhos à rendição. De fato, ela terá menos resultado, se bater nos filhos. 

O irmãos mais velho pode estar realmente aborrecido com seus irmãos e irmãs mais jovens, mas se 
sua mãe o convence desta maneira, ele é aquele que acabará se rendendo. Vocês acham que isto é 
possível? [Sim] Então o que vocês precisam para a unificação? Vocês precisam de um lado 
emocional.  

O mesmo se aplica à minha família. A Mãe tem que obter minha permissão para bater nos filhos. Se 
ela diz: "Eu acho que terei que puni-los desta vez," então eu digo: "Vá em frente" e então ela os pune. 
Quando não há outra opção além de punir os filhos, ela faz isso desta maneira. Eu não aguentaria se 
ela levantasse sua mão para os filhos sem nenhuma razão. Vocês não devem fazer isso. A questão é 
saber com quanto amor você tratou seus filhos? Vocês devem saber sobre este tipo de coisas. Vocês 
entendem? Agora vocês sabem como devem viver suas vidas privadas, não é? (44-156) 

 



 115 

7. Eduque Seus Filhos para Serem Uma Unidade Com a Vontade 

Se você dá palavras de Deus sem responsabilidade, então perderá poder. Se recebeu as palavras de 
Deus em seu coração, então você deve acreditar nelas. Vocês devem agir seguindo o desenho da linha 
do bem que possuem. Esse é o motivo pelo qual, quando as famílias nobres de antigamente educavam 
seus filhos, elas sempre ensinavam seus filhos a não falarem levianamente primeiro, se possível. Elas 
ensinavam os filhos que de início, se possível, eles deveriam ouvir ao invés de falar. Este tipo de 
atitude é necessária na vida de fé de uma pessoa também. (40-73) 

 

Famílias abençoadas membros não deveriam tentar alcançar a soberania de Deus, o povo de Deus ou o 
domínio de Deus (território) conceitualmente; elas deveriam alcançar isto substancialmente, sempre 
pensando sobre isto. Este é o momento para agir com responsabilidade. Assim, mesmo quando você 
dá um passo, este deveria ser um passo para realizar seu objetivo. Quando educa bem seus filhos, você 
deve pensar sobre como pode educá-los para se tornarem pessoas que podem cumprir suas missões 
diante da Vontade. Mesmo quando está amamentando seu filho, você deve amamentá-lo tendo este 
tipo de pensamento. (12-134) 

 

Vocês devem se tornar um esposo e uma esposa que o Messias necessita. Vocês devem ter filhos que 
o Messias necessita. Tornem-se filhos e filhas que têm a tradição do país. Sigam a tradição da 
soberania. Vocês devem se tornar pais que ensinam seus filhos a fazer isso. Vocês devem se tornar 
pessoas de amor. A atitude de amor não é apenas dizer: "Que bonitinho. Que bonitinho." Vocês têm 
que ser capazes de dizer: "Pai Celeste, quão impacientemente o Senhor tem esperado, através dos 
milhares de anos do curso de restauração, por filhos e filhas a quem o Senhor pudesse amar." Vocês 
devem pensar: "Filhos com esse tipo de coração e amor devem existir a fim de que o verdadeiro país e 
o verdadeiro mundo possam aparecer." Vocês devem pensar e ensinar seus filhos: "Até mesmo 
quando vocês estão dormindo, trilhem o caminho correto." 

Portanto, vocês devem se tornar pais que não expressam seu último desejo quando estão para morrer, 
mas que ensinam seus filhos enquanto estão vivos. Vocês devem se tornar pessoas que podem morrer 
com gratidão porque ensinaram bem seus filhos. Vocês não deveriam ser pais que, quando estão para 
expressar suas últimas palavras antes de morrer, dizem: "Oh, não façam isto ou aquilo." É uma tarefa 
dos pais quando eles morrem, relembrar sobre os segredos que eles compartilharam e as ações que 
realizaram juntos com alegria, pedindo para seus filhos fazerem ainda melhor do que os pais fizeram. 
(55-87) 

Seção 3. A Razão que Você Deve Estudar 

1. Estudar não é Fácil 

Onde está o estudante que vai para a escola porque gosta disto? No início todas as crianças vão para a 
escola porque não têm escolha. Além disso, estudantes da escola elementar vão para a escola porque 
não têm escolha. Eles estão com medo de seus pais. Os filhos estudam porque eles gostam? 



 116 

Todos são assim no início. Eles começam a estudar porque não têm escolha. É somente mais tarde que 
eles conhecem o sabor do agrupamento e de ir para a escola para aprender. Então os pais ficam 
bastante surpresos. 

Quando os filhos compreendem que educação contém muitos conteúdos estimulantes, eles começam a 
apreciar o estudo. Eles não gostam do estudo, mas compreendem que seu espaço de liberdade está 
relacionado com quanto eles estudam. Esse é o motivo pelo qual eles passam a apreciar o estudo. Não 
há ninguém que aprecie o próprio estudo. Pode haver uma pessoa que aprecie dormir, mas não há 
ninguém que aprecie estudar desde o início. Eles passam a desfrutar o estudo porque, através dele, seu 
espaço de atuação é ampliado. (36-120) 

 

Vocês estudantes, gostam de ir para a escola? Vocês gostam de estudar na escola? De fato, o que é 
bom sobre o estudo? Pensem sobre isto. Você vai para a escola no início da manhã. Você tem que 
suportar cinco ou seis horas sentado ouvindo o professor. O que há de bom sobre isso? Mas você diz 
para si mesmo: "O que pode ser feito?" Você estuda, mas estudar é tão delicioso como a comida que 
você come quando está com fome? È muito frustrante, não é? Visto por está ótica, todos detestam 
estudar. Eles estudam porque devem. (42-18) 

 

Os pais dizem para seus filhos estudarem bastante na escola. Mas não é fácil fazer isso. É doloroso 
para o pais! Mas esta é uma advertência para eles se prepararem para o futuro. O professor que se 
coloca no púlpito energicamente ensinando seus alunos também está em preparação para o futuro. Um 
agricultor que sai e trabalha energicamente em sua terra também está se preparando para o futuro. Esta 
é a preparação para edificar o país. (147-205) 

2. Qual Deveria Ser o Propósito de Estudar 

O Rev. Moon da Igreja de Unificação não é diferente de vocês. Eu posso ser um pouco mais gordo, 
mas além disso, nada é diferente. Então o que é diferente? A forma como eu olho para as coisas 
centrando na consciência é diferente. As ações resultantes são diferentes. Por exemplo, entre os pais 
que educam seus filhos a fim de serem cuidados por eles e viverem bem quando forem velhos, e os 
pais que educam seus filhos para que toda a vila possa se beneficiar, quais são melhores? [Os pais que 
educam seus filhos para que toda a vila possa se beneficiar.] Como vocês sabem isso, não precisam de 
mais nenhuma educação. 

Seguindo adiante, entre os pais que educam seus filhos para beneficiar a vila e os pais que educam 
seus filhos para beneficiar o país, quais são melhores? Em outras palavras, quais são os maiores pais? 
Os pais que educam seus filhos e filhas e dizem: "Essa é a razão pela qual eu os empurro para 
estudarem no jardim da infância, os empurro para estudarem bastante na escola elementar, os empurro 
para estudarem bastante no colégio, os empurro para estudarem bastante na universidade, e até mesmo 
os empurro quando estão estudando para uma graduação de doutorado..." (103-199) 
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A maioria dos filhos quer brincar quando encontra seus amigos da vizinhança. Eles ficam realmente 
felizes. Eles ficam felizes até mesmo por ver o cachorro da vila. Para os filhos que gostam de correr e 
brincar, vocês deveriam dizer: "Hei, seu malandro. Não faça isso!" Se seu filho estuda, derramando 
lágrimas, ele terá sucesso na vida. Por quem eles devem estudar? Não por eles mesmos. Eles deveriam 
estudar pelo país e pelo mundo. Vocês entendem? Isto é bom ou mal? Isto é ruim? [Isto é o certo] 

Vocês gostam que sua mãe e seu pai batam em vocês? [Sim] Se os filhos não estudam, o fato da mãe 
dizer: "Seu pai e eu estamos sacrificando muito para dar a você uma boa educação para que possa ser 
feliz no futuro. Porque você não estuda? Eu vou te ensinar a não me desobedecer!" é por causa da 
história decaída do homem. O fato que vocês e eu temos que corrigir este mundo, é um juramento que 
vocês e eu fizemos juntos. (97-99) 

Seção 4. O Que os Pais Deveriam Ensinar 

1. Aquilo que é Mais Importante do que Estudar 

Aquelas pessoas que foram abençoadas por mim, levantem suas mãos. Tudo bem, para onde vocês 
acham que estão se conduzindo? Antes de ouvirem minhas palavras, vocês viviam como lhes 
agradava. As famílias abençoadas atualmente dizem para seus filhos da segunda geração: "Estudem! 
Estudem! Estudem!" Vocês são pessoas estúpidas que esqueceram o mais básico do caminho da vida 
de fé. Vocês, que se tornaram semi-inteligentes, acreditam que ao dizer para seus filhos estudarem 
bastante, eles se tornarão fiéis e filhos e filhas dedicados? Isso é absurdo. Eles dirão: "Minha mãe e 
meu pai sofreram na Igreja de Unificação, mas eu não seguirei por esse caminho!" 

Vocês devem ensiná-los o caminho de amor que os capacitará a digerir todas as coisas. Esse é o 
motivo pelo qual a mãe e o pai devem arrastar seus filhos onde quer que forem, mesmo seguindo sem 
comida, eles devem demonstrar aos seus filhos com lágrimas como amar seu próximo, e orar pelo 
país. Quando tinham pouca percepção, eles pensavam que este tipo de coisa era um desperdício de 
tempo, mas após terem mais percepção, eles dirão: "Nossa mãe e nosso pai são os melhores!" Os 
filhos sabem que sua mãe e seu pai não estão derramando lágrimas por eles. Quanto mais eles 
crescem, mais eles compreenderão que seus pais amaram o país e viveram pela Vontade de Deus e 
para salvar a humanidade, mesmo se isto significasse descartar seus filhos. Eu compreendi isto. Eles 
pensavam que isto é para assumir responsabilidade pelo destino deste país e desta raça, e para ser um 
pioneiro a fim de criar a base para a restauração da humanidade. Ou os pais que se preocupam sobre o 
futuro de seus filhos e filhas e os educam para se tornarem pessoas que podem beneficiar a vila? 
Vocês aí. Que tal responder esta pergunta? [Os pais que educam seus filhos para viverem pelo país] 

É bom viver pelo país, mas não nascemos com a autoridade para ser o mestre de um único país. 
Somos pessoas que nasceram por todos os povos, pelo mundo. Porque todas as coisas na terra 
pertencem à humanidade, devemos viver pelo mundo.  

Assim, embora os coreanos possam ensinar seus filhos a dizerem: "Eu estou estudando pela Coreia," 
vocês deveriam ensiná-los a ter uma ideologia filantrópica para ir além de sua tribo, sua nação e sua 
raça, e se tornarem pioneiros que, com o coração de um irmão ou irmã, sacrificam seus corpos e suas 
vidas inteiras para a restauração da humanidade. 
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Entre os pais que ensinam seus filhos a serem assim, e os pais que ensinam seus filhos a serem leais ao 
seu país, quem é melhor? Vocês, senhoras. Que tal responderem esta pergunta? Quais são os melhores 
pais? [Os pais que ensinam seus filhos a viverem pelo mundo] Vocês já sabem tudo. Sim, isso é assim. 
(38-233) 

3. Você Precisa Incentivar Seus Filhos a Estudarem Bastante 

Os pais deixam seus filhos dormir quando eles querem e brincar quando eles querem, incentivando-os 
a dormir mais e brincar mais, e estou muito preocupado. Afinal, estas não são coisas ruins. Porque eles 
continuam nos dizendo: "Estudem! Não brigue com seu irmão. Ame seus pais. Faça isto! Faça aquilo! 
Porque eles nos dizem para não brigarmos?" Os filhos frequentemente pensam desta maneira. (95-50) 

 

Vocês sempre devem incentivar seus filhos, mesmo se eles já sabem. Se vocês continuam 
encorajando-os, eles obterão poder. Não é bom ficar sem dizer nada. Isto se aplica também aos seus 
filhos em idade escolar. Mesmo se eles já estudam bastante, vocês devem incentivá-los a estudar ainda 
mais. Vocês devem fazer isto frequentemente. [Risadas] Vocês não deveriam deixá-los estudar ou não 
como eles querem. (131-244) 

 

Pensem sobre isto. Vocês devem empurrar seus filhos para estudarem bastante no jardim da infância, 
empurrá-los para estudarem bastante na escola elementar, empurrá-los para estudarem bastante na 
escola média, empurrá-los para estudarem bastante na universidade, e até mesmo empurrá-los quando 
estão estudando para uma graduação de doutorado. (103-199) 

 

A maioria dos filhos quer brincar quando encontra seus amigos da vizinhança. Eles ficam realmente 
felizes. Eles ficam felizes até mesmo por ver o cachorro da vila. Para os filhos que gostam de correr e 
brincar, vocês deveriam dizer: "Hei, seu malandro. Não faça isso!" Se seu filho estuda, derramando 
lágrimas, ele terá sucesso na vida. Por quem eles devem estudar? Não por eles mesmos. Eles deveriam 
estudar pelo país e pelo mundo. Vocês entendem? Isto é bom ou mal? Isto é ruim? [Isto é o certo] 

Vocês gostam que sua mãe e seu pai batam em vocês? [Sim] Se os filhos não estudam, o fato da mãe 
dizer: "Seu pai e eu estamos sacrificando muito para dar a você uma boa educação para que possa ser 
feliz no futuro. Porque você não estuda? Eu vou te ensinar a não me desobedecer!" é por causa da 
história decaída do homem. O fato que vocês e eu temos que corrigir este mundo, é um juramento que 
vocês e eu fizemos juntos. (97-99) 

Quando Hyo Jin ainda era jovem e não tão esperto, ele não entendia muito bem sobre mim. 
Entretanto, quanto mais ele compreendeu e cresceu, mais ele inclinava sua cabeça, incapaz de levantar 
seu rosto diante de mim. Ele é assim até hoje.  
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Quando deixei a América, ele passou a telefonar para seu cunhado, embora ele pudesse telefonar 
diretamente para mim, e dizia: "Hei, o que o Pai está fazendo atualmente? Descubra tudo e relate para 
mim." Ele podia me perguntar. A Mãe está aqui também: ele poderia perguntar a ela também se 
quisesse. Mas perguntar para o Pai é... Quanto mais ele pensa assim, menos ele se sente capaz de 
levantar sua cabeça.  

Quando me vê, ele lembra que o pai de sua juventude e o pai de hoje é exatamente o mesmo. Não há 
nenhuma mudança, mas... Quando eu vejo isto, me sinto um pouco arrependido. E há momentos 
quando eu viro meu rosto primeiro. Vocês não deveriam viver como lhes agrada. O universo irá 
afugentar esse tipo de pessoa. Vocês acham que seus filhos se tornarão bem sucedidos apenas por 
causa de sua preocupação com eles? Eles não serão. Vocês devem educá-los dando amor como 
nutrição. Vocês devem ensiná-los a direção que podem seguir com amor. Quanto mais eles crescem, 
quanto mais velhos eles ficam, quando eles descobrem um veio de ouro, embora eles pensassem que a 
montanha não tivesse muita coisa, e quanto mais eles escavarem, mais compreenderão que a 
montanha em si mesma é apenas um grande pedaço de ouro. Quanto mais eles escavam, escavam... 
Vocês acham que eles irão parar de escavar porque é difícil? (139-77) 

Seção 5. Você Deve Educar Centrando no Amor 

Onde os seres humanos devem colocar seu padrão de valor? Eles deveriam colocá-lo no mundo ideal. 
Eles deveriam colocá-lo no ser humano ideal. A fim de amar o mundo, vocês devem amar 
primeiramente a humanidade. É assim como funciona. De que maneira vocês deveriam amar as 
pessoas? Vocês não deveriam amá-las apenas da maneira antiga. Qual é o método para amar as 
pessoas? Vocês devem amar a humanidade como um homem ama uma mulher e como uma mulher 
ama um homem. 

De que forma "eu"  nasci? Quando vocês nasceram de sua mãe e seu pai, não nasceram como um 
noivo ou uma noiva. Vocês nasceram como filhos e filhas, e então receberam uma educação sobre 
amor. Isso não é verdade? Vocês precisaram ser educados sobre amor. Que tipo de educação os pais 
devem dar para seus filhos e filhas? Vocês não devem educá-los no conhecimento. Vocês devem 
educá-los sobre amor. A mãe e o pai estão lutando contra uma educação de amor? Não há nenhuma 
expressão como "luta de amor," não é? 

Vocês devem educar seus filhos sobre como ser uma unidade. Vocês devem ser uma mãe e um pai que 
o céu aprecia. Vocês devem ser um pai que a mãe aprecia, e uma mãe que o pai aprecia. Quando eles 
amam um ao outro, então "eu" gosto do meu pai e minha mãe, e "eles" gostam de mim. Isto não 
deveria ser: "eu gosto somente do meu pai."  

Se vocês olham para isto a partir do ponto de vista de Deus ou a partir do ponto de vista de Adão e 
Eva, isto é a Base de Quatro Posições. Tudo é a Base de Quatro Posições. Se vocês olham para isto 
desta ou daquela maneira, tudo forma a Base de Quatro Posições. Esse é o motivo pelo qual, 
centrando no amor de Deus, vocês devem receber uma educação no amor diante de Deus. 

Onde está o ponto de início para isto? Ele não começa com pessoas. Porque Deus está na posição 
paternal, Adão e Eva deveriam receber educação sobre amor a partir de Deus. E onde Adão e Eva 
deveriam colocar seu padrão de valor? Em sua educação sobre o amor de Deus.  
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Quanto tempo vocês devem receber uma educação sobre amor? Até que o pai possa passar a vocês 
tudo o que ele sabe sobre amor. Em outras palavras, vocês devem crescer recebendo amor de seus pais 
até que herdem o amor deles. 

Mas há algum registro na Bíblia sobre Adão e Eva recebendo uma educação sobre amor a partir de 
Deus? Vocês procuraram isto na Bíblia? Há ou não há? Não há nenhum registro na Bíblia sobre Adão 
e Eva tendo recebido uma educação de amor a partir de Deus. A única coisa que está registrada é o 
fato ruim da queda de Adão e Eva. Isto coloca uma trava nas rodas. A pergunta que estou fazendo é: 
"Adão e Eva, que estavam destinados a receber uma educação sobre amor centrando no amor de Deus, 
ao menos receberam este tipo de educação? Se eles não receberam, então não podemos dizer que o 
ideal de Deus existe. 

Qual foi o padrão de "educação de amor" que Adão e Eva receberam? Vocês querem ir para o Reino, 
não querem? Mas vocês não podem receber este tipo de educação no Reino do Céu. Vocês devem 
receber este tipo de educação na terra, e então seguir para lá. Se vocês não recebem este tipo de 
educação nesta terra, então haverá um grande problema. Eu digo a vocês que este será um grande 
problema. Então, que tipo de educação é essa? Vocês sabem? Que tipo de atitude Adão e Eva teriam, 
se eles quisessem ser educados? 

Porque estavam em um relacionamento pai e filho com Deus, eles deveriam ter seguido Deus para 
qualquer lugar que Ele fosse. Os filhos devem seguir os pais sempre, e para qualquer lugar que eles 
vão. Se os pais sobem uma montanha, os filhos devem segui-los para o alto da montanha. Se eles 
descem para o vale, os filhos devem segui-los para o vale. Se eles vão para uma caverna, os filhos 
devem segui-los para a caverna. Eles devem estar com seus pais o tempo todo. Se eles não vêem seus 
pais por um instante, eles deveriam querer vê-los. 

Vocês acham que se Deus tivesse que se separar de Seus filhos, Ele poderia? Porque Deus é o Ser 
absoluto, vocês devem absolutamente querer vê-Lo. Porque Ele é o Ser absoluto, se vocês gostam 
Dele, então devem gostar Dele absolutamente. Vocês acham que está tudo bem dizer: "Bem, se Ele 
quer vir, Ele pode vir, se não quer, então não venha. Se Ele quer permanecer em algum lugar, Ele 
pode fazê-lo, se Ele não quer, isto não importa para mim"? 

Vocês devem ser absolutos em sua atitude em relação a Deus. Por isso, Deus é como a mãe da vida. 
Isso não está certo? Os pais são como o corpo da mãe para a vida de seus filhos. Eles são responsáveis 
pelas vidas dos seus filhos. Eles são o corpo da mãe da vida, o corpo da mãe de amor e o corpo da mãe 
de proteção. Eles protegem e educam seus filhos sobre amor. 

A partir de onde vocês acham que vem a felicidade? Se a realidade de proteção não está estabelecida, 
então a vida do filho pode ser ameaçada. Deus é um único corpo, Ele é o sujeito das Características 
Duais e por causa disto, embora Ele possa amar dentro de Seu próprio corpo, Ele está na posição do 
parceiro sujeito masculino e do parceiro objeto feminino como um único corpo. E embora Ele possa 
ser capaz de sentir amor, Ele não pode sentir o estímulo de ser uma entidade separada de masculino e 
feminino. 

Assim, se Adão e Eva tivessem sido abençoados em matrimônio, então quando Deus visse Adão e 
Eva, Ele colocaria “Deus” de lado e desfrutaria um amor mais estimulante do que “Deus” poderia ter 
feito.  
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Deus, como o sujeito de amor, não teria se sentido mal. Porque? Porque Deus é o sujeito que pode 
sentir alegria quando se relaciona com sua posição de unidade. Quando Ele sente isso, Seus parceiros 
objetos experimentam um amor até mesmo mais valioso do que Ele tem, e então Ele sente felicidade. 
Eu penso que esta seja a lei mais importante de amor do Princípio de Criação. Se vocês não recebem 
este tipo de educação, não podem ir para essa posição. 

Assim, na Igreja de Unificação, no Jardim do Éden da Igreja de Unificação, se Adão e Eva não 
tivessem caído e houvesse um local habitável onde Adão e Eva poderiam ter recebido a educação 
interna de coração de amor que deveriam ter recebido, então mesmo se você diz que a Igreja de 
Unificação não se tornou uma religião em âmbito mundial, ela ainda será assim. Ela se tornará isso. O 
que vocês devem sentir após terem entrado na Igreja de Unificação? Como vocês deveriam se sentir? 
A mulher tem que sentir a alegria de ter encontrado o melhor pai. Ela tem que sentir o padrão de 
esperança que realmente encontrou o parceiro de maior valor. Então ela terá sentido a alegria de ter 
encontrado o maior irmão entre os irmãos do mundo. (51-171) 

 

Qual é a esperança da criação? Ao mesmo tempo que quer receber o amor de Deus e o amor de Adão 
e Eva perfeitos, ela também quer receber o amor de filhos e filhas que nasceram recebendo o amor 
combinado entre o amor de Deus e o amor dos pais. Portanto, qual é o mais precioso legado de nossas 
famílias? Vocês devem saber que o maior legado, algo que nunca existiu no mundo até hoje, é a 
transmissão da herança do amor de Deus e o verdadeiro amor paternal para os filhos. Vocês devem 
representar bem Deus. Vocês devem ser capazes de ensinar bem seus filhos sobre que tipo de amor é o 
amor de Deus, mas vocês não o conhecem. Vocês devem se tornar pais que se colocam no lugar de 
Deus e amam com Seu amor, e devem colocar Deus no lugar de seus próprios pais. (93-336) 

 

Suas cabeças estão sacudindo perdidamente. Este é um problema. Suas cabeças não devem estar 
sacudindo perdidamente. Os comunistas estão murmurando, todos os tipos de pessoas estão 
murmurando. Quão intensamente vocês acreditam na Igreja de Unificação? Vocês acreditam tanto 
quanto eu acredito? Então eu sou vitorioso? Vocês devem ter um caráter absoluto. Um caráter 
absoluto se centra no amor verdadeiro e nunca se preocupa com coisas imorais. Esse é o padrão.  

Vocês fizeram todos os tipos de coisas em seu passado, não é? Alguns de vocês, mesmo depois de se 
juntarem à Igreja de Unificação, pensam com afeição sobre voltarem para seu passado, pensando: 
"Oh... eu me juntei à Igreja de Unificação. Eu fazia isso no passado, eu gostaria de viver assim 
novamente." Isso não é assim? [Não!] Não? Receber a bênção nesse tipo de estado é um grande 
problema. Este é o motivo pelo qual vocês devem seguir através de um período de separação de três 
anos na Igreja de Unificação. Vocês devem passar através deste curso de três anos. Nem mesmo 
sonhem sobre coisas imorais. Vocês compreendem o que estou dizendo? 

Amor absoluto. Com quem começa o amor absoluto? [Deus] E então? [Verdadeiros Pais] E então? 
[Verdadeiros Filhos] Eu vejo que vocês parecem saber isto. Vocês devem saber isto claramente. Eu 
digo, vocês devem saber isto claramente. A Base de Quatro Posições não pode ocorrer se isto não é 
realizado. Qualquer pessoa pode explicar a vocês que seus pais não são seus pais? [Não, eles não 
podem] Essa é uma verdade absoluta. Ela é absoluta. É a mesma coisa.  
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Vocês devem pensar assim quando se tornam esposo e esposa. Este é um relacionamento absoluto. 
Vocês devem saber que, tal como não podem negar sua mãe e seu pai, vocês não podem negar sua 
esposa. Porque vocês são esse tipo de casal, não podem negar seus filhos. Vocês não podem negar 
seus filhos. Vocês devem estabelecer a tradição. (106-74) 

Seção 6. A Lição que o Rev. Moon Ensina 

Os pais devem ensinar seus filhos a serem filhos e filhas dedicados e estudarem a fim de permiti-los 
herdarem a futura tradição. Apenas deixá-los fazer o que eles querem significa que os pais não estão 
cumprindo sua responsabilidade, e assim, eles devem utilizar quaisquer meios possíveis para fazer 
seus filhos herdarem a tradição de Deus. Então, qual é a lição que o Rev. Moon ensina? Amem o país 
ideal, o mundo e o céu, os quais “me” amam. (95-64) 

 

Se você bate em algo com sua mão esquerda, para onde isto vai? Ele vai para a direita. E se você bate 
com sua mãe direita, para onde isto vai? Ele vai para a esquerda. Assim, você deve bater em pessoas 
boas no lado esquerdo para fazê-las seguirem pelo caminho da direita. É a mesma coisa também para 
as pessoas más, mas quem bate nas pessoas más? Deus faz isso. Ele diz: "Não faça como o mundo faz. 
Você continuará a fazer isto?" E Ele tem um país vizinho para bater nessas pessoas, se for necessário. 
Ele diz: "Vá em frente de forma correta." O bem deste mundo e o bem do céu são diferentes.  

Então devemos seguir por esta linha, e a fim de fazer isto, não devemos ter qualquer bagagem. Vocês 
não devem comer e comer até que fiquem cheios. Livrem-se da fome, como se sua vida estivesse em 
jogo, e cruzem sobre uma montanha que seja algo como o paralelo 38. Porque vocês devem fazer 
isso? A fim de separar completamente seu ‘eu’ do mundo satânico. Vocês não devem se prender em 
qualquer coisa do mundo satânico. Vocês devem cruzar completamente para o lado de Deus se 
limpando de todas as coisas do mundo satânico. Este ensinamento é dado por Deus para os filhos que 
Ele mais ama, a fim de que o mundo unificado possa ser realizado. A família que recebeu esta 
ideologia, deve se colocar nessa posição, a raça que recebeu esta ideologia, deve se colocar nessa 
posição, e a nação que recebeu esta ideologia deve se colocar nessa posição. (18-236) 

1. As Coisas que Você Deveria Dizer para Seus Filhos 

Quando ensinam seus filhos, vocês não deveriam dizer a eles: "Você deve se tornar uma grande 
pessoa." Vocês devem dizer: "A fim de se tornar uma grande pessoa, você deve fazer isto, isto e isto. 
Você deve seguir por este caminho." O pai cumprindo a posição de pai; a mãe, a posição de mãe; o 
irmão mais velho, a posição de irmão mais velho; a irmã mais velha, a posição de irmã mais velha; 
toda a família deve cumprir sua responsabilidade. Em outras palavras, vocês devem saber como 
selecionar, de acordo com sua posição, o vínculo do verdadeiro irmão ou irmã, do verdadeiro casal, do 
verdadeiro familiar que pode seguir pelo caminho do verdadeiro homem e verdadeira mulher. E vocês 
devem se tornar pessoas que não violam a lei de Deus. Devemos atravessar um curso numérico para 
que a estrada para se tornar um único povo seja aberta. Vocês entendem? (68-332) 
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A partir do padrão espiritual, qual é a bênção final que a verdadeira humanidade deve buscar? Há uma 
única coisa. Qual é a esperança de filhos que perderam seus pais e são como órfãos? Não é dinheiro. 
Não é a lei. Seu único desejo é que seus queridos pai e mãe voltem à vida. 

Da mesma forma, o que estou dizendo é, se queremos dar um presente para a humanidade, vamos dar 
o maior presente no verdadeiro sentido do mundo. Vamos apresentar as coisas verdadeiras para eles. 
Vamos demonstrar a eles as coisas certas e adequadas. Vamos ensiná-los as coisas que são 
absolutamente verdadeiras. 

O que devemos ensiná-los? Não devemos ensiná-los como ganhar dinheiro. E não queremos ensiná-
los a estudar bastante para obter o mundo. Pois neste tempo e atualmente, devemos ensiná-los o 
caminho para seguir como verdadeiros filhos que estão conectados aos Verdadeiros Pais, que são a 
esperança de toda a humanidade. Não há nenhum valor maior do que esse. (26-50) 

 

Vocês devem educar seus filhos a partir deste tipo de posição. Vocês devem se tornar os verdadeiros 
pais que educam seus filhos dizendo: "Mesmo se eu morrer, você deve pegar o bastão na corrida de 
revezamento que estamos correndo, e continuar. A razão que estou sofrendo dessa forma, é para salvar 
o mundo. É somente desta forma que o mundo ideal pode surgir. E porque esta é seguramente a 
esperança de Deus, a esperança dos Verdadeiros Pais, a esperança de seu pai, a esperança de sua mãe, 
e a sua esperança também, ela também é a esperança eterna e imutável que todos os povos no céu e 
terra podem louvar." Vocês devem saber que precisam passar este bastão mesmo com seu último 
fôlego de vida. Vocês compreendem ou não? [Compreendemos] Vocês farão isto, ou não? [Faremos 
isto] 

Então os pais de uma família devem se tornar pais que podem se colocar no lugar de Deus. Os pais 
devem ensinar seus filhos dizendo: "Meus filhos e filhas, amem seus irmãos e irmãs mais do que 
vocês me amam. Vocês devem saber como amar seu próximo, seu país e o mundo." Vocês devem 
educar seus filhos desta forma a fim de que vocês sejam capazes de adquirir a qualificação para serem 
verdadeiros pais entre os pais. Porque é assim? Porque é somente através de fazer isto que seus filhos 
e filhas, e seus familiares serão capazes de entrar na posição de bondade, e centrando nesta bondade, 
se desenvolver. Sua mãe e seu pai são assim? [Sim] Vocês devem entender estas coisas. (95-153) 

 

Embora os pais possam chamar seus filhos e dizer: "Você deve se tornar este ou aquele tipo de pessoa, 
e você deve fazer este ou aquele tipo de trabalho," isto não é tão grande quanto dizer a eles: "Você 
deve se tornar uma pessoa que conhece Deus." Dizer para alguém se tornar uma pessoa que conhece 
Deus é o maior ensinamento. Muitas pessoas dizem: "Deus!", antes de morrer. Mas apesar da maior 
dificuldade e sofrimento, vocês devem se tornar pessoas que podem dizer como suas palavras finais: 
"Eu conheço Deus." (11-308) 
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A religião é a base do ensinamento. Qual é a base do ensinamento da família? Os pais devem ensinar 
seus filhos: "Hei, mesmo que você cresceu de alguma forma antiquada, há uma única coisa que não 
deveria esquecer: Você deve amar Deus mais do que ama seus pais, e você deve amar seu país mais 
do que ama seus pais." E os filhos devem aceitar que seus pais são verdadeiros pais. (127-291) 

 

Os seres humanos devem estabelecer leis morais que ensinem os filhos a serem filhos dedicados 
centrados em sua família, que ensinem esposo e esposa a viverem um pelo outro, e ensinem que pais 
devem amar seus filhos. Mas a Lei Celeste é mais ampla do que isso. As leis morais humanas ensinam 
a agir centrando no indivíduo, e as leis morais celestes ensinam a agir centrando no céu. Vocês devem 
amar, mas amar como Deus ama. "Eu sou o mestre da saudade. Eu anseio por esta terra. Tenho o amor 
e coração que abraça todas as coisas." Isto é o que a Lei Celeste nos diz. O ponto de retorno da lei 
Celeste começa com isto. O ponto de retorno para a humanidade começa com a família do indivíduo, 
mas o ponto de retorno da Lei Celeste começa com a família universal que aparecerá nos Últimos 
Dias. (8-106) 

 

Vocês devem se tornar pais na posição vertical, e como pais na posição vertical, devem dar uma 
educação na posição vertical para seus filhos. Educação na posição vertical significa que, mesmo que 
isto signifique causar-lhes maior tristeza do que qualquer outra pessoa antes, vocês devem ensiná-los, 
pelo futuro deles, para eles viverem pelo mundo. Fazer isto é para a sociedade, pelo país e pelo 
mundo. (97-99) 

2. Coisas Preciosas que Transcendem Educação 

Vamos dizer que existem alguns filhos e filhas que receberam o amor de seus pais. Vocês podem 
explicar para os filhos que nunca receberam o amor de seus pais, o que é esse amor? Mesmo que você 
explique por milhares de anos, eles não podem conhecê-lo. Eles compreenderiam se você disser: 
"Amor de pais é assim. O amor entre pais e filhos é assim. O amor entre casais é assim"? Mesmo se 
você explicar por bilhões de anos, eles poderiam compreender o que é isto? Vocês acham que há uma 
maneira para conhecê-lo? Não há nenhuma maneira. Esse tipo de coisa é aprendida através da 
experiência. 

Vocês devem ter filhos antes que possa dizer: "Oh, amor paternal por filhos é assim. Agora eu sei." 
Não importa quão entusiasticamente você explique para um casal sem filhos sobre amor paternal, eles 
nunca compreenderão. Esse tipo de coisa pode somente ser compreendida através da experiência. Isto 
não é algo que você pode aprender. Amor é algo que você pode aprender através do conhecimento ou 
qualquer outra maneira além da própria experiência? Não, não é assim. Eu estou certo ou errado? 
Aprender sobre amor transcende educação. É assim como isso funciona. (60-78) 
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Vocês podem ensinar sobre amor da mamãe e do papai colocando seus filhos na escola? Vocês já 
viram na escola ensinarem isto? E há ao menos uma pessoa que aprendeu sobre amor desta forma? 
Amor é algo que você pode conhecer, mesmo sem aprender.  

Quando um homem e uma mulher se encontram, eles não aprenderam como fazer bebês. Na família 
também, quando o esposo e a esposa que são de diferentes fundamentos se encontram, ninguém os 
ensinou como criar uma família. Amor não é algo sobre o qual você pode ser ensinado, ele não é: "Isto 
é o que ele é. Ele tem esse sabor." E amor não é algo que você pode aprender através de uma 
experiência científica. Ninguém ensinou isto antes, e nem mesmo em milhões de anos a partir de 
agora aparecerá alguma escola que ensine isto. (23-120) 

 

Os bebês chegam tendo aprendido sobre amor no útero? Um bebê nasce sabendo como utilizar uma 
colher? E quanto aos ‘pauzinhos’? Tudo começa ao nascer. Eles nunca utilizaram uma colher antes, 
não é? (172-180) 

 

O mesmo também se aplica a água. Alguém ensinou que você deve beber água dessa e daquela 
maneira? Vocês aprenderam isto em algum lugar, ou não? Naturalmente, vocês não aprenderam isto. 
Vocês não precisam aprender as coisas mais preciosas. (23-21) 

 

Se Adão e Eva se colocam na posição dos pais de amor verdadeiro horizontal, então o padrão vertical 
aparece naturalmente. Se o padrão horizontal está completamente estabelecido, então está evidente 
que haverá filhos a quem os pais amam. Quando vocês têm seus filhos, quem ensinou vocês a amá-
los? Vocês aprenderam isto? [Não, nunca] Vocês nunca aprenderam, mas sabem como amá-los. 
Porque é assim? Porque este é o Princípio Celeste. Esta é a raiz. A raiz. 

Se vocês seguem para a esfera de seres humanos originais, isto é assim. Deus é o centro da minha 
mente. A existência da mente indica que você nasceu herdando a paternidade vertical celeste. A mente 
que nasce a partir dos pais verticais se torna uma unidade com o corpo que nasce a partir dos pais 
horizontais. Onde? Quando eles se tornam uma unidade no ângulo de 90 graus, e seguem para esta 
posição aqui, então tudo pode ser visto. Quem é Deus, onde está o inferno, você pode ver tudo no céu 
e terra. Vocês não precisam de educação. No mundo dos animais, mesmo no pequeno mundo dos 
insetos, eles amam, não é? Não há nenhum animal que não tenha macho e fêmea. Isto se aplica ao 
mundo dos minerais também. Ninguém os ensina, isto apenas acontece naturalmente. (187-116) 

 

Vocês se graduaram nesta universidade ou nesta escola de graduação... Estudar é difícil, não é? Se 
vocês estão na posição onde são completamente uma unidade com Deus, interno e externo, sem 
aprender nada, já saberão tudo. Vocês serão pessoas que conhecem tudo.  
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Ao invés de aprenderem através de pesquisa, vocês saberão o que é céu e terra, vocês saberão o que é 
o mundo espiritual, vocês saberão como viver suas vidas. Aprender? Vocês não precisam aprender. 
Até mesmo o bebê inseto sabe o que comer depois de nascer. Eles sabem como sobreviver. Eles 
conhecem isto a partir da linhagem familiar. O Senhor supremo da criação já conhece tudo sobre o 
que comer e o que não comer, e tudo mais.  

Embora devêssemos nos tornar essa pessoa boa e maravilhosa, o fato que não fizemos isso foi por 
causa da queda. Embora o homem caiu, o relacionamento entre estes dois, o sujeito e o objeto, está 
seguindo a ação da natureza original. Porque a sujeira resultante da ação entre estes dois tem se 
acumulado até hoje, se removemos esta sujeira, então a ação entre estes dois gradualmente se tornará 
mais forte. E o dia quando a sujeira for completamente removida é o dia que de repente conheceremos 
tudo. A humanidade esteve buscando pela rota que torna isto possível até hoje. Vocês entendem? 
Vocês devem entender isto. (56-153) 

3. Coisas que Você Deveria Prestar Atenção Quando Ensina 

A Igreja de Unificação é composta de fantasmas, espíritos e deuses? Somos espíritos divinos ou 
apenas seres físicos? O Princípio Divino ensina que nos tornaremos espíritos divinos. Somos Espíritos 
Divinos, ou Espíritos de Deus. Quando perguntamos onde está Deus, o criador do vasto universo, Ele 
não está em qualquer lugar. Ele está entre os descendentes que nasceram com a conexão do amor 
verdadeiro vertical. Deus está entre os homens e mulheres que nasceram herdando a verdadeira 
linhagem de sangue dos pais verticais de amor verdadeiro. 

Onde está Deus? Ele está dentro do amor. Ele está dentro do amor verdadeiro. Se minha mente e 
corpo estabelecem amor verdadeiro, então Deus estará lá. Onde é a casa de Deus? Amor verdadeiro é 
a casa de Deus. Se você alcança esse padrão de homem original que não é decaído, os pais da 
humanidade são os pais verticais. Centrando no amor verdadeiro, quem são os pais horizontais entre 
os pais horizontais? [Os Verdadeiros Pais] Esta é a ideologia do Messias. O que significa Messias? 
Vocês devem saber isto. Eu devo explicar isto claramente para vocês. Se eu não ensino vocês, então 
quando formos para o mundo espiritual, vocês dirão: "Porque a mãe e o pai que têm o nome de 
Verdadeiros Pais não me ensinaram estas coisas?" Se a Mãe não ensina vocês, então ao menos eu 
devo ensiná-los a fim de estar livre de quaisquer acusações. (188-217) 

 

Então, centrados em quê vocês devem viver? A família na qual os pais se centram em seus filhos, 
ensinando-os: "Não devemos ficar separados," será arruinada. Por outro lado, a família na qual os pais 
ensinam seus filhos a viverem pela sociedade e a nação, prosperará. A família na qual os pais dizem: 
"Eu sou um açougueiro, então você deve se tornar um açougueiro, ou eu sou um vendedor, então você 
deve se tornar um vendedor," será arruinada. Todos os pais dizem para seus filhos: "Vocês devem se 
tornar uma grande pessoa para o benefício do país." Mas hoje, o mundo já está na nossa porta. Por 
isso, o tempo para dizer: "Vivam pelo país," já passou. Deveríamos educá-los agora, dizendo: "Vocês 
devem se tornar figuras em nível mundial." Vocês estão fazendo isto ou não? Isto é o que estamos 
destinados a fazer. Viver juntos com o mundo! Porque eu conheço seu estado de espírito, estou dando 
a vocês este tipo de conclusão. (28-192) 
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Existem muitas dificuldades para os pais educarem seus amados filhos. Entretanto, vocês devem 
suportar estas dificuldades e educar seus filhos jurando para si mesmos pela esperança do amanhã. 
Porque os pais amam o país, não é um pecado que eles tratem seus filhos melhor do que o país. 
Quando vocês amam seus filhos mais do que amam o país, tendo a esperança que devem fazer seus 
filhos manterem assegurado o futuro do país, isto não é um pecado. 

Em outras palavras, porque você não foi um súdito leal para o país, amar seus filhos mais do que o 
país a fim de que eles assumam seu lugar, sendo os súditos leais do futuro, não é um pecado. Por outro 
lado, é um pecado se você não tenta torná-los súditos leais do futuro, e ama seus filhos mais do que 
você ama o país, esperando que eles sejam filiais somente a você. Todas as fórmulas são assim. (33-
328) 

 

Em suas famílias, vocês mães devem se tornar mais pessoas de coração. Vocês devem se tornar mães 
com coração de justiça. Quando cometem um erro na forma que se relacionam com seus filhos, vocês 
devem se arrepender. Existem algumas pessoas que se sentem ressentidas quando seu esposo jura uma 
vez para elas, mas então volta a tratar os filhos da mesma maneira. 

Se o céu enviou a vocês filhos que céu e terra podem amar, a mãe tem que abraçá-los com um amor 
até mesmo maior do que esse. Ela deve orar pela bênção deles, e também se tornar uma base através 
da qual pode auxiliá-los a terem um relacionamento de coração com o céu. Se vocês não fazem isto... 
Vocês devem simplesmente saber quão importante é a posição da mãe. Vocês entendem? [Sim] 

Vocês devem educar seus filhos em sua família, mas não deveriam pensar em dizer que eles deveriam 
se tornar filhos que, centrando em sua família, devem amar somente você. Se você é um membro da 
Igreja de Unificação, mesmo quando começa a amamentar seu bebê no peito, você deve pensar que 
seu bebê está vivendo pelo céu e terra. Se você investiga a conexão de seus filhos e filhas, descobrirá 
que eles são os filhos que se originam antes da Queda de Adão e Eva, que Deus havia planejado criar, 
e que eles estão conectados ao coração de Deus. 

Assim, seus filhos e filhas são seres que representarão a recriação histórica. Mas vocês estão apenas 
abraçando-os e dizendo: "Meu filho, minha filha." Assim, quando as famílias membros da Igreja de 
Unificação trazem seus filhos, elas devem saber como tratá-los com respeito. Não é certo jurar para 
seus filhos dizendo isto e aquilo. Não, essa não é a ordem das coisas. Vocês deveriam ter esperança, e 
essa esperança é transmitida para seus filhos. Tudo está conectado, seja através dos filhos, através de 
seu cônjuge ou através de seus pais. Podemos dizer que a esperança da humanidade que permanece é a 
esperança que isto será estabelecido por Deus, mas vocês podem somente alcançar esta esperança 
através do caminho da lei moral Celeste. (8-108) 

 

Não mostrem lágrimas para seus filhos. Não os deixem ouvir o som de vozes brigando. Esse tipo de 
coisa é muito assustador para os filhos. Eles se preocupam sobre seus pais mais do que se preocupam 
sobre o céu, o país, ou qualquer outra coisa. Não manchem a maneira certa.  
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É bom ter filhos, mas se não os educam da forma correta, vocês são fracassos como pais. Este é um 
assunto muito sério. Vocês devem tratá-los muito carinhosamente. Eles são o segundo Deus. Isso não 
é assim? Quando vocês abraçam seus filhos, centrando no coração, abracem-nos como se estivessem 
abraçando a humanidade a partir da posição de Deus, com o coração de pais verdadeiramente grandes, 
para que eles possam dar esperança para o mundo, assumindo o lugar do país, do mundo e do céu. 
Como um filho e filha devotados, vocês criam filhos que podem confortar Deus. Vocês os dão ao 
universo e os fazem pertencer ao cosmos. A fim de cumprir esta grande obra, a partir de agora vocês 
devem assumir o fardo. Apenas porque eles ainda estão em bruto, vocês não devem tratá-los como se 
eles fossem algum tipo de ferida presa ao corpo. (183-143) 

4. Fundamento que se Exige que os Pais Tenham 

1) O Fundamento de Fé que Você Deveria Estabelecer Primeiro 

Vocês são a mesma coisa. A fim de serem filhos e filhas de Deus, vocês devem edificar a condição na 
qual amam Satanás como Deus, que tem estado na posição de amar Satanás. Vocês devem edificar 
esta condição no nível de indivíduo, famílias, nações e o mundo. Eu, seu mestre, estou indenizando os 
níveis representando vocês, que estão cercados por um enorme abismo. Vocês entendem? (136-172) 

 

Bem, a Igreja de Unificação utiliza a expressão "filhos espirituais." Filhos espirituais? Não existe essa 
expressão no dicionário. O que significa a expressão filhos espirituais? Há dois tipos de antepassados 
para nós, pessoas que vivem no mundo decaído no presente em nosso caminho para encontrar Deus. 
Um é o antepassado encontrado no mundo decaído e o outro é o antepassado de nossa linha direta. 
Esses são os dois antepassados. Até agora, houve somente antepassados decaídos. Não apenas 
espiritualmente. Nós caímos não somente espiritualmente, mas também fisicamente. Embora nossos 
antepassados existam, Deus não pode reconhecê-los. Esse é o motivo pelo qual o Cristianismo fala 
sobre salvação espiritual. A era do Cristianismo é para a redenção espiritual, e a era do Segundo 
Advento é para a redenção substancial. O Messias que chega é um antepassado. Ele deve preparar 
antepassados espirituais e substanciais. E Deus deve encontrar Seus próprios filhos. Eu mesmo tenho 
que dar nascimento a bebês, e Deus deve ter Seus filhos através de mim, não a partir de pessoas 
comuns. (125-109) 

 

Bem, vocês precisam saber o que são filhos e filhas espirituais. Eles representam três coisas. Primeiro, 
a necessidade da restauração do arcanjo. Segundo, a restauração de todo o mundo satânico. Terceiro, 
estar no estado de filhos que podem ser abençoados. Portanto, pais espirituais devem enxertar filhos 
espirituais em seus filhos reais. Com quem filhos espirituais devem ser enxertados? Eles devem ser 
enxertados nos filhos diretos de seus pais espirituais. Vocês compreendem? Com quem? Eles 
precisam ser enxertados em sua mãe ou pai espiritual? Como são seus filhos, eles devem ser 
enxertados em seus filhos diretos. (127-61) 

 



 129 

Seus filhos espirituais devem estar completamente juntos uns com os outros. Se você se casa, então 
terá bebês em seu ventre. Três de seus filhos espirituais devem obedecer e se render aos seus bebês 
desde quando eles estão no ventre. A restauração de Caim e Abel foi feita após eles nascerem. Mas 
basicamente, eles deveriam ter sido restaurados quando ainda estavam no ventre. Quem é Caim? Ele é 
um arcanjo. Quem é Abel? Ele é Adão. 

O papel do arcanjo era atender Adão desde o momento que Adão foi criado. Vocês não pensam 
assim? Esse é o motivo pelo qual seus filhos devem ser cuidados por seus filhos espirituais desde 
quando estão no ventre. Quando Adão foi criado, o arcanjo ajudava com a obra de criação, mas após 
os filhos nascerem, o arcanjo caiu. Para o propósito da restauração através de indenização, vocês 
precisam de três filhos e filhas espirituais que devem servir seus bebês desde quando estão no ventre, 
o que significa que devem estar completamente na posição de servos. Do contrário, eles não podem 
ser inteiramente restaurados como três arcanjos no mundo espiritual. Não se submeta a Adão. Isso não 
é assim? Se você decide fazer isto, nunca poderá escapar completamente da interferência de Satanás. 

Quando eu fiz isso então? Ye Jin e Hyo Jin nasceram durante um período de três anos. Três anos. 
Durante esse período, todos vocês foram enviados para distritos rurais e brigaram. Vocês brigaram, 
mas fizeram o trabalho interno. Vocês restauraram isto através de indenização dentro de si mesmos. 
Quando os bebês estão no ventre, damos a eles qualquer coisa que gostariam de comer e fazemos por 
eles qualquer coisa que queiram. Assim, vocês devem estar colocados na posição de respeitá-los com 
a determinação que vocês darão a eles sua vida e todas as suas posses. Do contrário, três arcanjos no 
mundo espiritual não podem restaurar a perspectiva de servir Adão através de indenização. Vocês não 
podem fundamentalmente restaurar através de indenização. Este é o maior propósito da Igreja de 
Unificação. Vocês não podem ir para o céu, se não saírem completamente da condição que permite 
Satanás interferir. (160-88) 

2) As Características do Pensamento Oriental e o Pensamento da Igreja de Unificação 

Na Coreia, quando eles escrevem com um pincel, qual é a parte grande? A parte inicial ou a parte 
final? [A parte inicial] A parte inicial é grande e a parte inferior é fina. Isto significa que o centro de 
uma causa é para cima e o centro de um resultado é para baixo. A parte de baixo é uma perspectiva, 
não para estabelecer, mas sim para girar. O amor dos pais existe nos membros de uma família. Este é 
um ponto para girar, não para estabelecer. Estabelecer significa retornar para Deus. 

Quando nosso amor por Deus é maior do que por nossos filhos, eu penso que isto pode estar de acordo 
com o centro dos princípios universais e do amor. Essa é a razão pela qual é grande o pensamento 
oriental no qual podemos desistir de nossa esposa e filhos, mas não devemos desistir de nossos pais. 
Entretanto, e quanto às maneiras ocidentais? A parte de baixo é maior. Eles não estão começando a 
partir do topo, mas a partir do fundo, o que significa que eles estão começando a partir do "eu" e 
ficando cada vez maior. Eu estou no centro de tudo. Isto não se refere aos pais. Portanto, Deus tem 
feito um esforço para misturar esses dois pensamentos. (126-250) 

 

O pensamento oriental nos ensina que deveríamos sacrificar nossa família em favor da salvação da 
nação quando ela está em grande perigo. Ao mesmo tempo, ele nos ensina a necessidade de sacrificar 
uma nação para salvar o mundo e o universo. Mas vocês não têm essa instrução na América, não é? 
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O Princípio da Igreja de Unificação introduz a visão do mundo centrando em Deus. Ele sugere a nós o 
caminho de vivermos como indivíduos, famílias e tribos. Mas a regras não vem do Reverendo Moon. 
Elas são o reflexo da Lei Celeste. Se vocês não seguem isto, não podem se inscrever no outro mundo. 
A ordem através da qual a educação se eleva é através das escolas primária e média, colégio, 
faculdade, pós-graduação, e então um curso de doutorado. No mundo espiritual quando Deus pergunta 
a você sobre o que fez em sua vida antes da igreja, você não deve responder que viveu com um esposo 
e filhos. 

Deus perdeu o mundo. Portanto, vocês devem dizer: "Embora eu morei com meu esposo e filhos, eu 
amei Deus e todos os seres humanos, e tentei realizar a vontade de Deus, e viver com Deus. Por isso, 
houve muita perseguição contra minha família." Dizer: "Meu pai morreu de fome vivendo lá, e minha 
mãe foi espancada até a morte enquanto estava testemunhando" é algo do que ter orgulho. Vocês não 
devem se envergonhar destas coisas. Vocês devem saber que as vidas de pessoas despreparadas são a 
mesma coisa que as vozes de ressentimento ao tombar morto. (147-195) 

3) Lições Aprendidas da Oferta de Isaque por Abraão 

O avô Abraão estava vivendo em Ur da Caldéia, sua terra natal. Um dia Deus pediu a ele para ir de um 
lugar estranho para outro. Então Deus o ordenou a dar a si mesmo como uma oferta. Assim, ele seguia 
a Vontade. Mas ele sugeriu isto primeiramente? Ele nem mesmo orou: "Deus, eu já preparei uma mesa 
para o Senhor, então por favor, pode tomá-la?" Ele não pensou sobre isto. Mas Deus veio e disse: 
"Você trabalhou bastante, assim, eu abençoarei você. Me dê uma oferta, e sua descendência será tão 
numerosa quanto as estrelas no céu e a areia no chão." 

Então ele fez isto. Enquanto servia, ele deveria ter cortado o pombo ao meio. Mas ele não o fez, 
porque pensou que isto não era importante. Como ele poderia cortar esse pombo pequeno? Entretanto, 
porque Deus ficou tão zangado? Deus prometeu abençoá-lo, mas depois Ele disse que sua 
descendência seria escravizada por quatrocentos anos. O homem pensava que Deus era o Deus 
verdadeiro? Ele podia ter pensado sobre Deus como Satanás. 

Qual era o grande aspecto de Abraão? Ele tomava as palavras de Deus com seriedade. Quando Deus 
deu a ele uma punição, ele a considerou com muito mais temor do que se tivesse matado a si mesmo, 
por isso o avô Abraão é grande. Devido ao enorme erro que havia cometido, ele teve um grande 
choque, mas ele ainda respeitava Deus. Por isso, quando foi solicitado matar seu próprio filho, ele 
imediatamente decidiu executar isto esperando que pudesse ser perdoado. Devemos saber quão 
deliberadamente ele considerava a ordem de Deus até que se determinasse em segui-la. Portanto, ele 
pôde oferecer seu filho – recebido milagrosamente por uma bênção de Deus na idade de cem anos – 
como um sacrifício. 

Deus o deu, e então o tomou de volta? Pode-se acreditar nisto? Todas essas coisas são uma 
contradição. De acordo com o pensamento humano, isto era uma ordem absolutamente equivocada. 
Até mesmo os pais do mundo decaído não teriam feito isso, se desejam que seus filhos sejam felizes. 
Quanto mais Deus, que certamente não teria feito tal coisa? Aqui está o profundo significado que não 
conhecemos. Geralmente, os seres humanos não podem amar ninguém mais do que a si mesmos. Não 
podemos pensar além de nós mesmos. Embora uma pessoa esteja apaixonada, ela não quer amar 
somente o outro, sem amar também a si mesmo. Tendemos a tirar uma vantagem para nós mesmos, e 
então amar os outros. Os seres humanos não querem fazer nada que negue a eles mesmos. 
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Apesar de tudo, Abraão escolheu o caminho de amor na posição de negar a si mesmo. Que tipo de 
amor ele tentou encontrar? Ele queria encontrar o amor de Deus. Negando a si mesmo, sua tribo e 
familiares, que família e tribo ele encontrou? Devemos saber que foi Abraão que encontrou a família e 
a tribo com as quais Deus pode estar feliz, embora o mundo estivesse contra. A despeito do fato que 
ele deu seu filho como um sacrifício, ele desejava profundamente realizar a tribo e a nação com as 
quais Deus pudesse se agradar. Como este desejo superou qualquer outra condição difícil, ele pôde 
superar o caminho de um andarilho com segurança. 

Precisamos saber que ele somente pôde seguir o caminho, o qual foi direcionado por Deus, 
esquecendo essas dificuldades porque seu desejo era grande e seu coração era sempre forte. (57-295) 

 

Que tipo de pessoas pode ir para o Céu? Qual foi a razão pela qual Abraão se tornou um pai 
espiritual? Abraão ofereceu seu filho como um sacrifício para ser queimado. A razão que ele fez isso 
foi para o benefício de seus descendentes no futuro. Esta era sua motivação. Quão trágico foi quando 
ele ofereceu seu próprio filho pelos filhos do futuro. As pessoas capazes de oferecer seus filhos e 
filhas como sacrifícios pelo futuro, mais do que pelo presente, puxarão o fundamento para o futuro 
certo no presente. Abraão deu seu filho para o mundo do futuro. Ele amou seus filhos e filhas mais do 
que qualquer coisa em seu tempo e no futuro. Mas ele pôde ofereceu seu filho a Deus porque teve o 
coração de amar todos os seres humanos mais do que seu filho. 

4) Ame Seus Filhos e Filhas Tendo o Padrão Ideal de um País 

Seus filhos e filhas são importantes e necessários. Mas quando consideram todos os aspectos, vocês 
não devem viver impensadamente. Vocês deveriam viver uma vida fazendo tudo – respirar, caminhar 
e orar – para o propósito do todo. Quando cumprem isto, vocês podem seguir com a fortuna do céu. 
Todos os membros da Igreja de Unificação devem compreender isto. Vocês fazem tudo o que querem 
e ignoram a vontade de Deus. Vocês acham que isto está certo? Quando vocês fazem as coisas em 
âmbito nacional e mundial com uma atitude zelosa, o Céu pode ser restaurado. O Céu não é feito em 
sua vida por si só. Vocês devem construí-lo por vocês mesmos. (18-215) 

 

Às vezes vocês mostram seus filhos para mim, embora eles nasceram com a minha bênção. É a mesma 
coisa nos países ocidentais. Vocês me telefonam de todos os países, e então dizem: "Pai, por favor, dê 
um nome para meu filho ou filha." Vocês me pedem para dar nomes para seus filhos. Vocês me ligam 
de novo e de novo. Seus tolos! Vocês estão ocupados dando nomes para seus filhos. Vocês não 
deveriam fazer isso. Vocês deveriam amar seus filhos após estarem equipados com as qualificações 
para amar o país. 

Vocês não deveriam amar seus filhos depois de amar Deus? Deus é o Deus de todos os países, e Ele é 
o centro do universo. Como resultado, se vocês o amam, então obtêm a qualificação para amar céu e 
terra. Vocês obtêm uma condição na qual amaram o país, a raça, a tribo, a família e o indivíduo. 
Vocês amam o maior, e se qualificam para isto... Vocês compreendem? 
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Bem, o pai que beija seu bebê com seus lábios tem permissão para fazer isto? Quando beija seu bebê 
recém-nascido, porque ele é bonitinho, você faz isso com a aprovação de Deus? Como um esposo, 
quando você segura sua esposa beijando-a e amando-a, você recebeu aprovação de Deus? Se não 
recebeu, isto é horrível. Coloque freios em suas mãos e seus lábios. Pare! Freios de emergência! Freie! 
E você cai de costas surpreso. Eu estou perguntando, vocês já colocaram seus freios? (125-254) 

 

É minha responsabilidade e também de Deus fazer isto a fim de salvar o mundo. Isto não está certo? 
[Sim] Quando vocês pensam: "Porque os Verdadeiros Pais estão fazendo isso?" vocês devem pensar 
ao mesmo tempo que sua responsabilidade é digerir o mundo, mas não terminaram ainda. Se vocês 
observarem os chimpanzés na África, eles comem piolhos. (Risadas) Pais e mães devem ser melhores 
do que um chimpanzé. Vocês entendem? Pais e mães devem fazer mais do que isso. (129-151) 

5) Você Deveria Considerar a Vontade como a Mais Elevada Importância 

Hoje estamos vivendo para a Vontade e pelo mundo, assim, estamos vivendo por nossa descendência. 
(43-229) 

 

Como você pode se tornar a pessoa em quem Deus confia? O que devemos considerar como a 
primeira coisa para nos tornarmos essa pessoa? Esta é a questão. Você deve ser um bom exemplo 
diante da Vontade e das coisas materiais. Vocês compreendem o que quero dizer? Vocês devem ser 
pessoas que mostram para seus filhos um belo exemplo de como seguir a Vontade. Vocês não 
deveriam se preocupar com coisas materiais mais do que com a Vontade. Vocês devem cuidar da 
Vontade mais do que cuidam de seus filhos. Vocês devem estimar a Vontade mais do que estimam seu 
esposo ou esposa. (41-88) 

 

Os filhos podem notar imediatamente se seus pais são bons ou não. Se vocês avançam firmemente 
para a Vontade, virá o dia que o mundo os reconhecerá. Embora um casal possa morrer, eles devem 
deixar o caminho do céu. Para que existe a família? Embora seja para os filhos, ela deveria existir 
primeiramente para o país e para Deus. Esta é a forma para beneficiar seus filhos no final. Este é o 
único curso no qual seus filhos podem estar juntos com a fortuna de Deus, o mundo e a nação. 
Portanto, embora os filhos tenham problemas de alguma forma, vocês não deveriam assisti-los, mas 
auxiliar Deus, o mundo e a nação. (21-88) 

 

Que tipo de pessoa pode herdar a história? O que os descendentes de futuras gerações deverão ter feito 
a fim de assumi-la? O homem deve ser uma pessoa que vive para o mundo, todos os seres humanos e 
o mundo espiritual. É o princípio que as pessoas que vivem por esses dois mundos podem herdá-los. 
Vocês entendem? 
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Seção 7. Responsabilidade de Pais 

1. Primeiro Você Deveria Ser um Modelo 

Quando vocês podem adorar minha família como a família tipo Abel, e ao mesmo tempo, quando seus 
filhos podem se tornar uma unidade com os meus? Este é o problema. Para fazer isso, vocês devem 
dar a eles a educação do céu. Ensinando-os, vocês primeiramente deveriam ser um exemplo. Vocês 
deveriam primeiramente ser filhos obedientes. Quando vocês mesmos se tornam filhos e filhas 
devotados seguindo as regras do céu, o relacionamento de piedade filial tradicional do céu será 
estabelecido. 

A partir dessa posição, vocês devem ensinar seus filhos e filhas a maneira moral de viver pela 
Vontade, e se tornar súditos leais do Reino Celeste. Vocês devem se tornar os pais que podem segurar 
as mãos de seus filhos deixando-os beber as lágrimas que vocês derramaram, ensinando-os que o país 
no qual estão vivendo não é sua verdadeira nação; ao invés, que eles são um povo sem uma nação, 
mas que há uma nação que eles terão que servir. 

Tal como podem ouvir a respiração de um bebê em seus braços, vocês devem estar perto deles, 
ensinando-os a partir da posição onde eles podem derramar lágrimas preocupando-se sobre o céu junto 
com vocês. Vocês devem ensiná-los a se tornarem filhos e filhas devotados, tal como o pai deles é 
devotado, e serem súditos leais tal como o pai deles tem escrito a história de luta, trabalhando para a 
nação, mesmo diante de grande perseguição. Eu tenho, até agora, feito como absoluto propósito de 
minha vida, me preocupar sobre como posso deixar esta tradição para vocês. (30-113) 

 

Os pais não podem forçar seus filhos a serem devotados, ensinando-os a serem obedientes. O 
pensamento de ser devotado deve vir a partir do coração. Portanto, isto não pode se tornar uma 
realidade do dia para a noite. Isto deve influenciá-los por um longo tempo. O que significa a palavra 
'influência'? Um pai deve demonstrar um bom modelo de si mesmo em sua vida diária para seu filho. 
Você deve ser um especialista em praticar essas coisas. (29-99) 

 

O que vocês dirão para seus filhos? Vocês devem agora ensinar e demonstrar para seus filhos, esposos 
e esposas, como assumir a tradição em seus aspectos oficiais, selecionando de novo o passado. Então 
os próprios filhos... Isto não é algo que eles podem aprender na escola. A fim de herdar a tradição, eles 
devem demonstrar e dar as coisas que aprenderam a partir da escola para seus pais. Vocês 
compreendem? [Sim] Então as flores do amor desabrocharão. Uma família de amor se tornará real. 
(111-257) 

 

Os pais devem ser um bom exemplo seguindo a Vontade. Vocês devem demonstrar aos filhos uma 
vida de fé, com a oração, e o serviço em sua casa tão seriamente como outros cristãos. E vocês devem 
fazê-los compreender quão importante é a cerimônia do juramento. 
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Durante este momento, vocês devem ensinar os filhos como pais de acordo com a Vontade, como 
também ensiná-los como executar a cerimônia. Os pais devem praticar algo primeiro, para o benefício 
de educar os filhos. Os pais devem ser devotados com a Vontade de Deus. Através disto, vocês podem 
fazê-los nunca responder quando vocês falam, e fazê-los respeitá-los. Caso contrário, eles não 
obedecerão seus pais. Quando os filhos olham para os pais centrando na Vontade, e no princípio, eles 
sabem que seus pais ignoram o que a sede orienta e não vivem como ela diz. Mas se eles forçam os 
filhos a viverem seguindo a verdade fundamental, seus filhos sorrirão sobre seus pais. Considerando 
esse tipo de problema, vocês não podem evitar assumir uma nova de realidade. (31-268) 

 

Devemos amar e harmonizar um com o outro e ser capazes de dar e se sacrificar primeiro, fazendo 
desse amor uma regra a se manter. Como o sujeito de amor é Abel, ele o dá para o objeto primeiro. 
Essa é a origem do amor. (66-123) 

 

Qual é a base de viver para ser um bom exemplo? É ser um homem que está buscando encontrar Deus, 
que busca iluminar nossa história, que busca melhorar esta era para tomar parte no desenvolvimento 
do futuro. Eu assumirei a responsabilidade e a carregarei comigo, considerando a realidade. É 
necessário manter a realização alcançada durante determinado tempo como sua própria propriedade na 
história. Vocês devem saber isto claramente. (21-232) 

2. O Papel de uma Mãe 

O que os bebês mais gostam depois de nascer? Naturalmente eles gostam de se alimentar. Eles gostam 
de beber o leite da mãe. Mas eles não estão sempre bebendo leite. Eles não gostam somente de beber 
leite, mas também de observar a mãe. De fato, eles estão bebendo para a finalidade de olhar para a 
mamãe. Portanto, uma mãe não acha que seja um desperdício de tempo amamentar seus bebês. Uma 
relação é criada assim. Uma mãe sente falta de seu bebê porque ela dá a ele infinitamente. Enquanto 
ela dá a ele sua vida e seriedade, ela trata o bebê com uma relação absoluta, assim, ele a obedecerá 
tanto quanto ela o ama. (27-55) 

 

Uma grande mãe educa seus filhos para persistirem em quaisquer posições difíceis que surjam a fim 
de serem boas pessoas que influenciam o mundo. Porque elas conhecem o princípio do céu, a bondade 
das mães nunca fracassa. (13-238) 

 

Embora uma mãe permaneça onde ela está, todos os seus filhos virão para os seus braços. Isto é 
possível no amor. Não importa quais dificuldades os pais tenham, se eles abraçam seus amados filhos 
em seus braços, eles obtêm poder. Eles devem perder poder nas dificuldades, mas eles ficam mais 
fortes. Como resultado, eles sentem alegria nessa ação. Eles estão muito cansados e exaustos, mas 
obtêm força a partir do amor. Se algo é atingido por uma força, tudo isto é destruído. 
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Quando vêem seus filhos e filhas, vocês devem ser mães que podem orar a Deus por eles, para que 
não se tornem pessoas sem sorte e banidas pelos pais. "Deus, eu conheço o coração triste que o Senhor 
sentiu quando perdeu Adão e Eva, assim, por favor, nunca permita que estes filhos sejam como eles. 
Como esses filhos não podem indenizar, se eles devem ser perdoados, por favor, permita-me assumir a 
responsabilidade por eles." 

3. O Papel de um Pai 

Esposos devem dizer aos filhos que a mãe deles é uma pessoa que deve ser muito mais  respeitada do 
que qualquer outra esposa dos grandes homens da história. E ela é diferente das outras mães ao amar o 
mundo e o país. Vocês também devem ensiná-los que a mãe deles está vivendo em uma casa pequena 
e pobre, mas que ela é a melhor mãe do mundo. Cada membro da família deve dar toda sua atenção 
para a mãe. Os filhos devem considerar sua mãe como a maior mulher, e cantar uma canção para a 
mãe desejando para ela a bênção de Deus. O esposo também deve oferecer uma fervorosa oração por 
sua esposa. Quando essas coisas são feitas, uma nova tradição histórica se tornará uma realidade. 
Vocês compreendem? (37-69) 

 

O esposo que tem uma esposa que ama os filhos dela deveria ser grato a ela. (134-315) 

 

Quem tem  a responsabilidade de criá-los e protegê-los? Um pai deve fazer isso. (29-95) 
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Capítulo 4 – Responsabilidade de Pais 

Seção 1. Pais Existem por Seus Filhos 

Para que nascem os pais? Eles nascem pelos filhos! Esta é exatamente a coisa certa a dizer. (128-298) 

 

Devemos estabelecer a família, mesmo se isto significa sacrificar o indivíduo. Os filhos e filhas devem 
viver, mesmo se isto significa ter que sacrificar os pais. Os pais estão dispostos a arriscar suas vidas a 
fim de deixar seus filhos viverem. É uma lei celeste que os pais se sacrifiquem por seus filhos mais do 
que os filhos se sacrificam por seus pais. Os pais devem deixar seus filhos vivos. Se eles não podem 
manter seus filhos vivos, então seu caminho como pais estará bloqueado. E também os filhos precisam 
de familiares. Vocês também devem se sacrificar por seus familiares. Uma família que vive assim será 
respeitada como uma família boa pelas pessoas que vivem nessa vizinhança. (27-352) 

 

Então porque uma mãe e um pai existem? Para quem eles existem? O pai existe para a mãe e a mãe 
existe para o pai? Se vocês têm a denominação de pai e mãe, isto significa que já têm filhos. Se vocês 
não têm, isso é contra a ordem do universo. Vocês compreendem? Este é um princípio absoluto. 
Então, para quem o pai e a mãe existem? [Por seus filhos] O que são filhos? Eles são o objeto número 
um do amor. Não há nada além disso. Assim é como é o amor. Não há amor no indivíduo sozinho. 

Então, na busca por amor, não importa quão grande seja o sujeito, se ele não encontra um objeto, o 
amor não pode existir. Isso não está certo? [Sim] Se você é casado, não importa quão velho seja, 
mesmo se já passou de 70 anos, se não tem filhos, você não pode conhecer o amor paternal pelos 
filhos. Você morrerá sem nunca conhecer o amor paternal para os filhos. Vocês acham que o 
conhecerão ou não o conhecerão? [Não conheceremos] Isto é um ‘não conhecer’ absoluto, ou um ‘não 
conhecer’ relativo? [É um ‘não conhecer’ absoluto] Sim, é um ‘não conhecer’ absoluto. 

Vocês conhecerão o amor paternal se alguém tenta explicá-lo a vocês por milhares ou dezenas de 
milhares de anos? [Não!] Vocês poderiam tentar aprender sobre isto por milhares ou dezenas de 
milhares de anos, mas ainda não o conheceriam. Mesmo quando o bebê está no ventre, vocês ainda 
não o conhecem adequadamente, mas no instante que o bebê nasce, vocês começam a aprender sobre 
o amor paternal. Vocês compreendem? Quando a vaca tem um bezerro, mesmo se ela tenta chutá-lo 
para longe, o bezerro sempre virá para sua mãe. O cordão umbilical fica pendurado atrás dela assim. 
(Demonstra com gestos) Então a mãe se vira e faz isto, e então faz isto. Vocês já viram isso? (Risadas) 
Vocês já viram isso ou não? [Já vimos isto] 

Se testemunham este tipo de cena enquanto estão comendo, vocês acham que podem pegar sua colher 
ou não? Vocês não se sentem tão bem. No início, após o bezerro nascer, a vaca começa a comer a 
coisa que está presa atrás. "Argh!" Vocês não sentem como se quisessem pegar sua colher e comer 
mesmo assim? Porque é assim? Esse tipo de coisa parece revoltante para a pessoa que está perto 
assistindo, mas para a vaca, vocês acham que este é um momento feliz ou um momento triste? [Um 
momento feliz] O que há para ser feliz sobre isso? (Risadas) 
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Então, porque a vaca está feliz? Porque ela teve apenas um bebê e pode ser a possuidora de amor para 
seu bezerrinho recém-nascido. Esse é o motivo pelo qual ela está feliz. Se ela não tem nenhum filhote, 
então não pode experimentar esse tipo de sentimento. Se vocês visitarem um distrito pobre, 
frequentemente podem ver mães tentando vender algumas frutas na beira da estrada. Se seus bebês 
que estão repousando perto a elas, dizem: "Mamãe, estou com fome. Eu quero um pouco de leite!" 
Elas tiram para fora um seio tão grande assim e começam a amamentar seus bebês. (Risadas) Mesmo 
se tem que vender suas frutas para viver e fazer todo o trabalho do lar, quando olha para seu filho, ela 
não se sente infeliz. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim] 

Da mesma forma, é natural para as pessoas que têm a denominação de pais viverem por seus filhos. 
Para quem os pais existem? [Por seus filhos] Isto é dizer que os pais vivem por eles mesmos ou por 
seus filhos? [Por seus filhos] Se existe uma pessoa que diz que os pais vivem para eles mesmos, então 
essa pessoa não é um pai. No futuro, um código de ética adequado será estabelecido. Este será um 
código de ética baseado no princípio. 

Então, como os pais devem ser? Eles devem tentar seu melhor para viver por seus filhos. Este será o 
código de ética número um. Porque isto tem que ser assim? Eu não preciso explicar! Porque isso é o 
que trará alegria para eles. Vocês compreendem? Não porque isto trará infelicidade para eles. Não 
importa quão grande você seja ou quão ótimo você seja, não importa se você tem uma graduação de 
doutorado ou ganhou várias vezes o Prêmio Nobel, você esquecerá de tudo isso quando tiver filhos. 
Esta situação na qual quer viver por seu filho porque ele traz alegria a você é uma situação infeliz? 
[Esta é uma situação feliz] Sim, está é uma situação feliz. (62-215) 

Seção 2. Quando Você Educa Seus Filhos 

Todos os pais ficam felizes quando os filhos e filhas nascem. Mas se eles não cumprem sua 
responsabilidade como pais, os filhos os acusarão e dirão: "Porque vocês me deram nascimento?" Os 
pais têm a responsabilidade de educar seus filhos. Os pais devem auxiliar os filhos a adquirirem todas 
as habilidades necessárias para que possam ir e ser ativos na sociedade. (32-68) 

 

Vocês devem educar seus filhos amando-os mais do que amam a si mesmos. A melhor maneira de 
auxiliar seus filhos a crescerem adequadamente, é que os pais se sacrifiquem por seus filhos e os 
amem mais do que eles amam a si mesmos. Porque vocês amaram seus filhos mais do que amaram a 
si mesmos, é natural que eles herdem seu amor. Seus filhos crescem e se desenvolvem através da 
demonstração que vocês amam eles mais do que amam a si mesmos. 

A fim de uma árvore crescer, ela precisa aumentar sua gama de ação dar e receber, dando mais e 
recebendo mais. É somente desta maneira que ela pode crescer. Da mesma forma, vocês devem educar 
seus filhos com um coração e amor maiores do que esses que vocês têm por si mesmos. E se os pais 
cumprem sua responsabilidade desta maneira, os filhos compreenderão a situação dos pais, e quando 
tiverem seus próprios filhos, eles os educarão da mesma forma. E se isto acontece, então a tristeza dos 
pais será a tristeza deles, a alegria dos pais será a alegria deles, a obra dos pais será a obra deles, e o 
cumprimento da responsabilidade dos pais será o cumprimento da responsabilidade deles. 
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Então sem os pais ordenarem, eles darão um passo adiante para auxiliá-los dizendo que o inimigo dos 
pais será o inimigo deles, que a obra dos pais será a obra deles, que a responsabilidade dos pais será a 
responsabilidade deles e as circunstâncias dos pais serão as circunstâncias deles. Educar esse tipo de 
filhos é o princípio de criação. (29-96) 

 

Após ter uma família e ter filhos e filhas, vocês devem criá-los e então devem educá-los. Isso o que 
devemos fazer na vida. Viver uma vida na qual querem morrer com todas as pessoas amando-as e 
respeitando-as, vocês devem ser a esperança das pessoas. Vocês devem seguir por este caminho. Não 
importa quão talentosos sejam, vocês ainda devem seguir por este caminho. Isso não é assim? [Sim] 

Assim, vocês gostariam de ter um bom esposo ou uma boa esposa, não é? E então vocês gostariam de 
ter bons filhos e filhas, não é? [Sim] O que significa um bom esposo, uma boa esposa, e bons filhos? 
Que tipo de pessoas são eles? A fim de que entrem no eixo bom da humanidade, eles não devem ficar 
endividados economicamente com a família, eles não devem ficar endividados com a vizinhança, eles 
não devem ficam endividados com a nação e não devem ficar endividados com o mundo. Eles devem 
se tornar pessoas que não têm nenhuma dívida com a família, com o país e com o mundo. Se vocês 
pensarem sobre isto, verão que é verdade, não é? [Sim, é verdade] 

Então, o que vocês devem fazer a seguir? Vocês devem ser pessoas que influenciam o pensamento 
deles. Vocês devem ser uma mãe e um pai que podem influenciar seus filhos e filhas, influenciar sua 
vizinhança, influenciar seu país e influenciar o mundo. Vocês entendem? [Sim] (96-106) 

Seção 3. A Responsabilidade dos Pais pelas Vidas de Seus Filhos 

Todas as pessoas nascem após terem passado nove meses no ventre, e elas não precisam de qualquer 
coisa extra. Elas nascem com uma forma perfeita. Nascimento é a transição do abraço dos primeiros 
pais para os segundos pais. Então o que tem que acontecer nesta terra? O bebê tem que se tornar uma 
pessoa verdadeira sob a orientação de seus pais. Vocês provêm seus filhos com a noção do que é o 
homem. O mundo no qual seus pais estão vivendo diz: "Torne-se este tipo de pessoa," e vocês 
fornecem o que é preciso para realizar isto. 

Educação e todas as coisas são fornecidas por seus pais. Seus pais até mesmo fornecem o momento no 
qual vocês nascem. Seus pais fornecem o país e o mundo nos quais vocês estão vivendo. Vocês 
compreendem? [Sim] Eles dão a vocês tudo, como um representante do mundo, do país, da família e 
dos pais, de acordo com o que é certo e adequado. Tudo tem que estar certo. Vocês devem fornecer as 
coisas certas. Por isso estou pedindo para vocês fornecerem coisas boas para seus filhos. O que vocês 
devem fazer depois de concluir isto? Vocês devem conectar tudo isto com o fundamento horizontal 
centrando no amor. Vocês sabem sobre o que estou falando? Estou falando sobre matrimônio. Os pais 
devem assumir responsabilidade por seus filhos até que eles recebam o matrimônio ideal. Então o que 
deve ser feito depois do matrimônio? O que é matrimônio? É a herança do amor de seu pai e sua mãe. 
É a sucessão do amor de seu pai e sua mãe para você. Vocês compreendem? [Sim] Então o que vocês 
devem suceder na sequência? Vocês devem aprender quanto devem amar a si mesmos e quanto devem 
amar os outros. Vocês devem herdar tudo que é instrutivo. É preciso saber quanto seus pais amaram 
vocês e herdar este amor. 
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Depois de receber amor, reconhecendo que tem recebido amor, você deve ser uma pessoa que sabe 
como dar amor. Reconhecendo claramente que tem recebido amor, você se tornará uma pessoa que 
sabe claramente como dar amor. Você se tornará uma pessoa que pode receber completamente e dar 
completamente o amor. Isso significa que você amadureceu em um homem perfeito ou em uma 
mulher perfeita. (107-40) 

 

Vocês nasceram como um homem ou uma mulher. O que acontece a seguir? Eu pergunto a vocês: o 
que acontece a seguir? O que seu futuro reserva? Mulheres devem abrir suas mãos e procurar por algo, 
e os homens devem abrir suas mãos e procurar por algo. Eles fazem isto a fim de encontrar um 
parceiro. Assim, porque os homens nasceram? Eles nasceram para encontrar uma mulher. E porque as 
mulheres nasceram? Elas nasceram para encontrar um homem. 

Então, a partir de seu próprio ponto de vista, seus pais permitiram que você nascesse como um homem 
a fim de encontrar uma mulher... Essa é a motivação de seus pais ao ter você. É a mesma coisa, seus 
pais deram nascimento a você para que pudesse encontrar um homem ou uma mulher. Sua mãe, seu 
pai, e você também, todos querem isto. Todos querem que você se case. Então, o que você deveria 
fazer? Você mesmo deve se tornar uma mãe ou um pai. E o que você deveria fazer quando se torna 
uma mãe ou um pai? O que você precisa? É através disto que você pode ter um amor imutável. 

Seus pais não podem evitar querer isto para você, porque o encontro de um homem e uma mulher 
significa que você pode descobrir pela primeira vez a realidade do amor paternal imutável. Embora 
quando seus filhos se casam certamente significará que seus filhos deixarão os pais, porque eles ainda 
querem isto para seus filhos? É porque esta é a maneira que eles podem reviver uma dimensão mais 
elevada do profundo amor paternal. Isto é possível através de seus filhos se casando e tendo filhos. 
Somente este tipo de amor nunca muda. Vocês entendem? [Sim] (74-17) 

 

O que os filhos devem fazer depois de crescerem? Se o esposo e a esposa se tornam uma unidade, 
sobre o fundamento de terem experimentado o amor de Deus, eles estabelecerão a tradição familiar de 
amor. Eles viverão como esposo e esposa, e terão experimentado todas as diferentes formas de amor e 
estabelecerão a tradição de amor. No primeiro estágio, o indivíduo recebe o amor vertical a partir de 
Deus. E depois que eles se tornam esposo e esposa, eles dão e recebem amor horizontal. Então, depois 
de terem filhos, o amor vertical continua a descer. Através de ter filhos, os pais passam a experimentar 
o amor vertical de Deus por seus filhos. (52-46) 

Seção 4. Educação de Amor a partir dos Pais 

A partir de onde vem o amor? Não há tal coisa como o amor se originar a partir dele mesmo. Amor 
vem a partir do objeto. Vocês devem saber isso. Então, a partir de onde vem o amor? [A partir do 
objeto] Se vocês não têm um parceiro objeto para amar, então não podem experimentar o amor. 

Se você olha para Deus a partir do ponto de vista do homem, Ele está em uma posição relativa. Um 
homem precisa de uma mulher, e pais precisam de filhos. Todos estamos em uma posição relativa. 
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Amor não pode ser realizado sem um parceiro objeto para amar. Isto é o que chamamos na Igreja de 
Unificação: "Amor Objetivo Triplo." Uma pessoa que não tenha experimentado amar três objetos, não 
pode se colocar na posição de dizer que experimentou o amor completo de Deus no lugar Dele. É 
assim como isto funciona. Vocês entendem? [Sim] É o ensinamento do Princípio Divino da Igreja de 
Unificação que da mesma forma que Deus sentiu alegria quando Ele criou Adão e Eva, nós também 
devemos sentir alegria quando temos nossos próprios filhos. 

Deus sentiu tanta alegria quando Ele criou Adão e Eva. Vocês não acham que Ele estaria cheio de 
esperança, dizendo: "Vamos começar a reger o mundo juntos. Nossa família se tornará a família 
central do mundo. Apressem-se e cresçam. Apressem-se e cresçam." Adão e Eva foram educados sob 
a proteção amorosa de Deus que sentiu tanta alegria e satisfação quando Ele viu Seus filhos, e cuja 
única esperança era ver o dia do casamento deles. 

Quem é o melhor amigo? Não é a juventude da vizinhança com cabelo cumprido que são os amigos de 
seus filhos. Seus verdadeiros amigos são seu pai e sua mãe. É assim como deve ser. Vocês devem 
saber disto. Esse é o motivo pelo qual, se tenho a oportunidade, tento levar meus filhos comigo no 
carro, quando vou para Chung-Pyung. Algumas pessoas reclamam sobre mim. Elas dizem: "Essa 
pessoa leva seus filhos com ele sempre e para qualquer lugar que vai." Mas é a forma que deve ser. 
Vocês devem ser pais que seus filhos gostem mais do que seus próprios amigos. Isso não é assim? 
Vocês devem pensar assim. Vocês devem ser o amigo dos amigos e o mestre dos mestres. Quem deve 
ser assim? [Mãe e pai] A mãe e o pai devem ser tornar os melhores amigos e os melhores mestres de 
seus filhos. A mãe e o pai não deveriam fazer seus filhos chorarem. Eles não devem dizer: "Hei, não 
faça isso ou eu vou te bater." Isso não é muito bom. Vocês devem educá-los com amor. "Hei, isso não 
é a coisa certa a fazer, não é? Se você fizer isso, mamãe e papai ficarão tristes, e você não quer isso, 
não é?" Vocês devem educar seus filhos desta maneira. 

Adão e Eva tiveram quaisquer amigos no Jardim do Éden? O único amigo que Adão tinha era Eva, e 
então Deus. Isso não é assim? Deus esperava que Adão e Eva não se tornassem amigos do Arcanjo. O 
Arcanjo era um servo. Mas eles fizeram o tipo de amizade errada e foram arruinados. Assim, os pais 
devem se tornar os maiores mestres dos filhos, seus melhores amigos, e seus mais amados amores. 
Vocês concordam? 

Amor começa a partir de Deus. Então no final, amor familiar é realizado através dos pais. Então 
quando os pais dizem: "As coisas que você gosta não é por causa de você, mas por causa de seus 
pais," os filhos pensarão: "eu tenho medo de pensar o que poderia ter acontecido se meus pais não 
tivessem me educado como eles fizeram, e não tivessem encontrado um bom parceiro objeto para 
mim." Matrimônios baseados em encontros não são bons. Vocês entendem? [Sim] Os pais têm a 
responsabilidade pela educação de amor. Quando os filhos veem seus pais unidos e amando um ao 
outro como pombos arrulhando, eles serão capazes de herdar esse amor. Eles dirão: "Uau. Vendo 
minha mamãe e meu papai amando tanto um ao outro, estou começando a me sentir solitário. Eu 
preciso de um parceiro objeto com quem amar e estar junto, tal como minha mamãe e meu papai." 

Os pais devem educar seus filhos desta maneira. Então os filhos irão fazer o que eles viram seus pais 
fazendo, e o mundo se tornará um mundo do bem, e a história humana se tornará uma história de 
bondade. Isto é o que estamos tentando fazer na Igreja de Unificação. Vocês entendem? [Sim] (57-
119) 
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Seção 5. Os Pais Devem Assumir Responsabilidade de Ensinar a Fé para 
Seus Filhos 

Seus filhos ouvirão o Princípio Divino. Mas não deixem isso parar aí. Se eles ouviram o Princípio 
quando são adolescentes, embora possam aceitar os conteúdos do Princípio, não sabemos quanto isto 
influenciará sua visão da sociedade. Um determinado período de tempo tem que ser ulrtapassado para 
isto acontecer. Eu diria que eles deveriam ao menos passar da idade de vinte anos. Se vocês não se 
preocupam sobre seus filhos e filhas que ouviram o Princípio quando estavam com 15 ou 16 anos de 
idade, vocês descobrirão que quando alcançarem a idade de 20 anos, eles viverão uma vida 
completamente diferente do Princípio. 

A era na qual estamos vivendo atualmente não é mais apenas no nível familiar quando agimos 
centrados em nossa família. Vivemos concentrando mais nas exigências da sociedade onde estamos 
vivendo. Os jovens são muito críticos sobre tudo, e eles não têm interesse em fazer o que deveriam 
fazer; eles preferem fazer o que vem facilmente para eles. Porque esta é a realidade na qual estamos 
hoje, os pais devem ser mais sérios sobre assumir responsabilidade por seus filhos. Os pais deveriam 
discutir o Princípio com seus filhos como seus amigos. Seja uma vez por semana ou uma vez por mês, 
vocês deveriam escolher um assunto conectado com a vida de fé e discuti-lo com seus filhos. Se vocês 
fazem isso, seus filhos serão capazes de aplicar o Princípio que eles aprenderam quando eram 
adolescentes em suas vidas após alcançarem os vinte anos. Vocês devem prover o apoio e a base para 
seus filhos serem capazes de fazer isso. Mas vocês não estão fazendo isto. Vocês não deveriam estar 
satisfeitos apenas por enviar seus para a igreja. Vocês devem estender a educação que eles recebem na 
igreja para o lar também. Mas porque vocês negligenciam em fazer isto, embora eles possam sair da 
igreja inspirados para fazer isto ou aquilo, eles não fazem isto quando chegam em casa. Nossas 
famílias devem ser um modelo para as outras famílias, mas a menos que eduquemos nossos filhos da 
forma certa, então fracassaremos. (31-272) 

Seção 6. Trazer Seus Filhos e Filhas Diante de Deus  

Embora estejam vivendo no mundo satânico, vocês ainda devem permanecer fiéis e manter sua 
integridade na direção do Céu. Você considerou os filhos que está criando como filhos de Deus? Você 
pensou que você e seu parceiro objeto pertencem a Deus? Você pensou que meus pais, meus 
antepassados, minha raça, e meu país, todos pertencem a Deus? As pessoas ignorantes que estão 
vivendo nesta terra não sabem que estão se movendo na direção deste padrão. Tirem alguns momentos 
para pensar sobre isto. O que estou dizendo é verdadeiro ou falso? Vocês compreenderão que o que 
estou dizendo é verdadeiro. (8-85) 

 

Então, para quem vocês acham que as coisas devem pertencer? Vocês devem pensar que elas são do 
pai. Para quem os filhos e filhas devem oferecer todas as coisas? Eles devem oferecer todas as coisas 
para o pai. Filhos e filhas leais que podem assumir o lugar de Jesus deveriam ter sido educados. Se 
vocês devem se tornar um pai, então deveriam utilizar qualquer método que puderem para fazer seus 
filhos e filhas terem o padrão da Igreja de Unificação. Vocês devem fazer isto. (23-322) 
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Vocês devem restaurar suas famílias Caim rapidamente. A pessoa para quem vocês tentam 
testemunhar deve ser um filho ou filha devotado no mundo Caim. Vocês devem ir para o interior, 
vocês devem olhar para todos os lugares para encontrar filhos e filhas devotados para quem podem 
testemunhar. Quando chegar o momento, estas pessoas aparecerão. 

Visto por esta ótica, vocês também têm que trazer suas próprias famílias para a Igreja de Unificação. 
Vocês devem oferecer tudo que possuem incluindo seus filhos e filhas para Deus. Vocês devem 
retorná-los para Deus para que eles possam ser restaurados em nome de Deus... Tudo o que vocês têm 
possuído até agora tem sido manchado por Satanás. Se vocês não retornam todas as coisas para Deus e 
têm tudo isto purificado, e então receber tudo de novo, então vocês não têm nenhum fundamento para 
viver no Reino do Céu na terra. 

Se vocês oferecem tudo para Deus, então o Reino do Céu na terra se espalhará. Vocês entendem o que 
estou dizendo? Centrando na soberania de Deus é como sua própria base para o Reino do Céu é 
criada. Esta é a condição de restauração para restaurar a soberania satânica para a soberania de Deus. 
Vocês entendem o que estou dizendo? Vocês não têm feito isto até agora. Não temos ainda sido 
capazes de limpar este problema. Não temos feito isto. (131-151) 

 

Mesmo aquelas pessoas que têm amor morrerão um dia. Vocês têm que dar o fruto de amor antes de 
morrer. Se não fazem isso, o amor não será capaz de retornar para sua posição adequada. Eu darei a 
vocês um exemplo. Vamos pensar sobre um fruto. Se você semear a semente na estação da primavera, 
as raízes brotam e crescem. A folhas saem, e então as flores desabrocham e depois o fruto vem. O 
dono sente alegria ao ver o fruto. O fruto não é a colheita de um agricultor? 

Com Deus é a mesma coisa. Ele plantou a semente da humanidade. Vocês acham que Ele plantou 
apenas uma semente masculina? Ou uma semente masculina e uma feminina juntas? [Juntas] 
Plantando a semente masculina e a semente feminina juntas, os filhos brotaram raízes e criaram uma 
semente Moon, uma semente Park, e assim por diante. 

À medida que o tronco aumentou, os galhos se espalharam por todo o mundo e as flores 
desabrocharam de acordo com as estações. Houve algumas famílias bem sucedidas e algumas famílias 
não tão bem sucedidas. O verão faz com que as folhas das árvores fracas apareçam esparsas.  

A estação quando as folhas devem ser abundantes é o verão, mas é uma lei natural que as folhas 
devem se tornar poucas no outono. Não é uma coisa ruim que as árvores fiquem sem folhas. Através 
da queda da folhas, o fruto escondido pode amadurecer, o que é um momento de alegria. Vocês 
entendem o que estou dizendo? 

No inverno, não importa quão espessa a neve cubra as árvores, e embora as árvores pareçam mortas, o 
dono que colheu o fruto dessa árvore tem esperança. Ele não está preocupado, e por isso diz para a 
árvore: "Eu colhi este fruto a partir de você, e com ele serei capaz de multiplicar você um milhão de 
vezes, e tornar nosso jardim verde. Eu criarei um pomar onde posso colher muito mais frutos como 
este." 
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Da mesma forma, tem que haver um fruto na rota do amor. O que é esse fruto a partir do ponto de 
vista do homem? [Filhos] Filhos, e o que vocês devem fazer com seus filhos? Vocês devem retorná-
los de volta para a natureza. Eles não são seus filhos e filhas. A humanidade tem uma responsabilidade 
comum de colher o fruto centrado no mestre do universo e multiplicá-lo. Assim, vocês devem colocar 
seus filhos no armazém de seu país. Vocês não devem colocá-los em seu próprio armazém, e mantê-
los para seu próprio uso. Se vocês pensarem sobre isto, será uma boa idéia oferecer o melhor deles 
para uso no jardim do país. É a esperança dos pais que seu filho possa ser uma pessoa importante para 
seu país. Isso não é assim? [Sim] (177-115) 

 

O que você tem que fazer depois de entrar na Igreja de Unificação? Você deve se assemelhar à 
imagem de Deus. Esse será um dia glorioso. E após isso, estou dizendo, vamos nos assemelhar à 
natureza de Adão de Eva. Esta deve ser sua esperança. O que estou realmente dizendo é que vocês 
devem se assemelhar a mim. E de acordo com o quanto vocês se assemelham a mim, Deus 
automaticamente amará – como Ele ama Adão – Seus netos que se assemelham a Ele. Vocês não 
precisam buscar serem amados por Deus. Vocês não podem voltar para este ponto a partir daqui. 
Vocês não podem voltar para este ponto nem mesmo a partir do ponto de Adão. 

Vocês devem atravessar estes três estágios. Porque? Porque o princípio universal exige três estágios. 
Vocês entendem? [Sim] Quando devemos morrer? A pessoa que morre após ter casado seus filhos e 
filhas e visto seus netos se casarem, receberão a glória. Vocês entendem o que estou dizendo? Vocês 
devem saber como amar três gerações. Vocês devem se colocar e sentir as coisas na posição da mãe e 
do pai, na posição do filho e filha e na posição de Deus. Vocês devem ter netos antes de se colocar na 
posição de Deus. 

Porque é assim? Se Deus e Adão e Eva estão em um relacionamento vertical, quem são aqueles que 
nascem para um relacionamento horizontal? Eles são os netos. Isso não está certo? Se Adão se torna 
uma unidade com Deus, a posição original significa seus filhos e filhas. Quando Adão e Eva se tornam 
uma unidade, filhos e filhas nascem. Isto exige três gerações. Vocês enviam seus netos em todas as 
direções. Vocês veem? Em todas as direções... Isso deve começar a partir do terceiro estágio. (96-234) 

Seção 7. A Responsabilidade dos Pais é Pesada 

Vocês já cumpriram sua responsabilidade como um esposo? Estou perguntando, vocês já cumpriram 
sua responsabilidade como um esposo dentro de sua família? Não vamos nem mesmo pensar sobre sua 
responsabilidade na igreja por um momento. Vocês já cumpriram sua responsabilidade com sua 
esposa, seus filhos, sua família e familiares? Vocês devem sentir vergonha. A pessoa que falhou em 
sua responsabilidade e está nesse estado feio, que não volta para a casa de sua mãe e seu pai, sentindo 
grande reprovação, perecerá. Ele é pior do que um porco ou um cachorro. Vocês devem sentir 
vergonha. A pessoa que faz isso tem esperança. A pessoa que tenta evitar isto perecerá. Quando um 
pedaço de pano apodrece, ele se torna como um pedaço de estrume. (126-25) 
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Isto se aplica a vocês também, mas no futuro famílias abençoadas deverão educar bem seus filhos e 
filhas. Eu estou dizendo que vocês devem educá-los bem. Originalmente, vocês deveriam cercar seus 
filhos longe do mundo de hoje. Vocês deveriam criar seus filhos sem deixá-los ter qualquer contato 
com o mundo. Assim é quão importante é a responsabilidade dos pais. Os pais devem utilizar sua 
inteligência para proteger seus filhos. Nossa era deveria ser uma era da linhagem de sangue pura, uma 
linhagem pura de sangue... Esse é o ideal. Seus filhos nascerão inteligentes na proporção de quanto os 
pais amaram um ao outro, dependendo de quanta esperança e amor eles tinham antes de ter o bebê. 
Eles nascerão com uma natureza profunda e bela. Seus filhos devem ser melhores do que vocês, não 
é? Como vocês podem fazê-los nascer melhores do que vocês? Se vocês fizerem apenas o que eu 
estou dizendo. A motivação para estar juntos é amor, e quanto mais vocês como casal amam um ao 
outro, mais puro seu bebê nascerá. (66-227) 

 

Porque estão vivendo na era de transição, vocês devem ser cuidadosos para decidir sobre a direção 
certa a tomar. Onde eu devo ir? Se sou o fruto, então tenho que dar fruto. Eu devo me tornar a semente 
e espalhar raízes, e então devo crescer desta forma e me tornar um tronco e galhos, e espalhar minhas 
raízes, e então florescer. Este é o curso público. Vocês devem saber claramente que, se não podem 
seguir o caminho público conectando o passado, o presente e o futuro, vocês não podem chegar à 
realidade eterna de amor. Vocês entendem? [Sim] A fim de fazer isto, centrando no coração de anseio 
que têm por mim, e como um esposo e uma esposa abençoados, vocês devem aguardar um ao outro 
mais do que me aguardam. Vocês devem aguardar por seus filhos mais do que aguardam por mim. Eu 
tenho a responsabilidade de enxertá-los desta forma. Porque o homem perdeu sua conexão com o 
amor verdadeiro, eu, centrando na Vontade, tenho a missão de capacitá-los a conectarem suas mentes 
e corpos com a realidade de amor. Esse é o motivo pelo qual tenho fazer o que estou fazendo. (141-
74) 

Seção 8. O Que os Pais Devem Deixar para Trás 

1. O que Você Deveria Deixar para Trás? 

O problema é que tipo de vida devo deixar para trás? Alguns de vocês podem estar com mais de 60 
anos, alguns de vocês podem estar com mais de 40 anos, e pode haver pessoas realmente jovens aqui. 
Na posição que estão, que tipo de vida vocês querem deixar para trás? Vocês devem ter a mentalidade 
de se preocupar sobre o futuro desta nação. Vocês devem ser capazes de sentir por si mesmos que tipo 
de missão possuem. Quando vocês, pessoas mais velhas, refletem sobre seu passado, compreenderão 
que não têm nenhum fruto, e provavelmente sentirão que não importa quanto lutaram, vocês não 
alcançarão o nível que estão buscando. 

Mas quanto mais vocês sentem isto, mais compreendem que este não é um momento para se sentirem 
desencorajados. Vocês devem se determinar que em seu curto tempo que resta, vocês devem investir a 
si mesmos mais e mais com todo o seu poder para resolver tudo. Não há nenhuma necessidade de se 
preocuparem que estão velhos, invistam toda a sua vida restante e criem nova determinação, pensando 
sobre como vocês devem investir a si mesmos por seu país e pela história. (35-18) 
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O que vocês deveriam deixar em suas vidas? O que vocês deveriam deixar? Esta é uma grande 
questão. Vocês podem se sentir firmes se colocando na posição onde estão? Mesmo se vocês têm feito 
uma coisa boa, vocês podem se sentir firmes. No último momento de sua vida, vocês devem ser 
capazes de dizer para Deus: "Pai, eu sou um bom filho. Vocês devem se tornar um filho com esse tipo 
de qualificação. Essa pessoa é maior do que os generais invencíveis da história – as figuras que 
mudaram a história humana. (45-265) 

 

O que permanece para sempre? É deixar o padrão de bondade. Eu estou dizendo para as pessoas na 
Igreja de Unificação fazerem isso. Assim, o problema se vocês têm feito, ou não têm feito isto, seguirá 
sempre vocês. Vocês devem saber como ser uma pessoa que sabe como se arrepender, se vocês dão 
um cochilo durante o dia porque estão cansados. Ninguém que tem a atitude errada pode ser feliz. 
Vocês devem compreender isto. (24-31) 

 

Há muitas pessoas no mundo que vivem e comem bem. Há muitos homens simpáticos e mulheres 
belas. Houve muitas pessoas que tiveram a esperança sobre suas regiões, mas nenhuma delas pôde 
influenciar o mundo. No mundo onde as pessoas vivem e comem bem, aqueles que não vivem bem, se 
esforçam para fazê-lo. Vocês entendem? Mesmo se não comem e vivem bem, eles ainda tentam comer 
e viver bem. As pessoas nascem para viver por sua família, por seu país ou viver pelo mundo. 

Qual é o propósito para nascer? O que temos que absolutamente deixar para trás? Escalar a montanha 
Baekdu? Dizer que vocês oraram no topo da montanha mais alta? Não, não é isto. Vocês devem deixar 
algo espiritual que todas as pessoas possam respeitar. Por exemplo, vamos dizer que um patriota foi 
assassinado lutando. Quanto mais triste sua morte, quanto mais desolado e abandonado é o lugar, 
maior valor tem sua morte. Vocês entendem o que estou tentando dizer? O valor é decidido na 
proporção inversa das circunstâncias. As coisas que movem a história não podem ser vistas. Isso não é 
assim? (181-13) 

 

Assim, nossos membros da Igreja de Unificação... eu sou como um espírito livre. Outras pessoas 
dizem que sou grande, mas eu gosto de viver com simplicidade. Eu não gosto de aparências. Eu gosto 
da própria natureza. Mesmo se estou vestindo um terno, eu não cuido se há algum estrume, eu apenas 
sento sem olhar. Eu não limpo o lugar primeiro. Em nossas vidas, pode haver alguma coisa mais 
simples e honesta do que a natureza? Há tantas coisas falsas no mundo. Vocês compreendem? [Sim] 
As pessoas na Igreja de Unificação devem saber que o caminho do amor verdadeiro, a forma de 
adentrar na realidade do amor de Deus não é avançar por si mesmo ou colocar-se na frente. Eu aprendi 
isto experimentando tudo. As pessoas neste mundo que têm muito dinheiro estão esperando deixar 
tudo para seus filhos. Vocês devem primeiramente preparar o que podem deixar para o mundo, e então 
deixar isto para seus filhos. Essa é a forma correta das coisas. Desta forma, todas as coisas podem ser 
conectadas. (130-52) 
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O que vocês deixarão para seus filhos que estão crescendo? A única coisa que vocês podem deixar 
para eles é o fato que podem dizer: "Eu vivi para a nação. Eu vivi para o mundo." Esta é a maior 
herança que podem deixar. Coisas físicas, graduações de mestrado ou doutorado não são importantes. 
"Viva pelo mundo." Isto é o que devem deixar para seus filhos. Vocês devem dizer a eles: "Você 
nasceu como um coreano, mas você não é um coreano. Você é um filho do mundo, por isso deve viver 
para o mundo. Não apenas isso, você deve viver por céu e terra." Isto é cosmosismo. Pessoas que 
ouviram e entenderam esta verdade incrível não devem ser de pouca importância. (29-223) 

2. O Curso de Vida que Devemos Deixar para Trás 

"Qual estrada eu tomarei?" Esta é a pergunta que vocês devem se fazer. Vocês devem compreender 
isto claramente. Alguns de vocês podem orar por seu próprio ambiente físico ou externo. Essas 
pessoas serão varridas como o mundo físico externo. Aquelas pessoas que entraram na Igreja de 
Unificação para seu próprio benefício devem deixá-la. 

Vocês devem se tornar pessoas que podem completar seu destino como um pioneiro para o benefício 
do futuro da humanidade e do mundo, jurando se conectarem ao verdadeiro ideal de Deus. Não há 
nenhum valor em se preocupar sobre quem viu vocês fazendo alguma coisa.  

Quando pensam que isto está nos lugares mais profundos e invisíveis do interior de seu coração, que 
vocês criaram uma ligação com Deus, vocês devem se tornar pessoas que, se alguém vê ou não, ainda 
sim estão dispostas a seguir o caminho sozinhas, derramando suor e sangue para assumirem a 
responsabilidade, e trabalhar bastante para estabelecer esta ligação com Deus. 

O que vocês devem deixar para trás? Não há nenhum pai que deixará como uma herança familiar, uma 
roupa suja e usada que precisa ser jogada fora, para seus amados filhos. Vocês querem deixar uma 
coisa preciosa que criaram através de seu esforço sincero, um tesouro que somente mamãe e papai 
sabem sobre ele. Vocês não querem deixar algo que seja inútil. Isto tem que ser algo que vocês 
queiram manter até o fim. Algo que seja mais valioso do que tudo que vocês possuem ou que 
venderam até agora. Vocês querem deixar esse tipo de tesouro.  

Então o que é este tesouro? O tesouro por si só não é importante. É o amor, a mentalidade e o 
sacrifício que os pais colocaram neste tesouro. Ele representa exatamente o coração dos pais. Ele é 
algo que pode sensibilizar não somente seus próprios pais, mas também Céu e Terra. Quando ele é um 
sacrifício que pode conquistar todos os povos históricos, quando vocês podem incutir este tesouro em 
suas mentes jovens, este é o maior tesouro na história. 

3. Você Deve Seguir Deixando para Trás Filhos e Filhas Verdadeiros 

Mesmo se têm vivido suas vidas investindo todo seu esforço, mesmo se estão para dar seu último 
suspiro, vocês devem deixar a seiva de amor como seu fruto. Vocês devem deixar filhos e filhas. 
Vocês já deixaram este tipo de filho e filha? Vira-latas têm dado nascimento a filhotes vira-latas. E 
vocês querem mostrar seus bebês para mim? Huh! Vocês deveriam se envergonhar. Dar nascimento a 
bebês da forma antiga. (146-25) 
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4. Vamos Seguir Deixando um Túmulo de Amor 

A única coisa que vocês devem deixar a partir de seu coração é o amor original da realidade ideal. 
Centrado nesse amor, devemos realizar a família ideal, a sociedade ideal, o mundo ideal, o Reino do 
Céu na terra baseado no padrão da verdadeira linhagem de sangue e no padrão de amor verdadeiro. 
Quando vocês querem deixar algo, se sua empresa é muito bem sucedida e vocês querem estabelecer 
uma universidade, isto é bom, mas o que devem deixar? Vocês devem deixar um fundamento dos 
resultados de seu amor. Não há nada que se compare a isso. (120-183) 

 

O que eu farei com minha vida? Vamos seguir deixando um túmulo de amor. Essa é a conclusão. 
Vamos seguir deixando um túmulo de amor! Não há nenhum arrependimento se vocês vivem em um 
túmulo de amor. Não importa quão tediosa a vida possa ser vivendo perto de um túmulo, se vocês 
vivem com amor, não há nenhum arrependimento. Vocês entendem? 

Vamos deixar um túmulo de amor quando formos embora! Então ganharemos a vitória eterna da vida. 
Se vocês morrem após terem vivido este tipo de vida, Deus os abençoará. Ele trará Seus filhos e filhas 
para cumprimentar vocês. Então se este é um dedo que nunca teve um anel colocado nele, Deus 
colocará um anel de diamante nele para vocês. Se vocês nunca puderam vestir belas roupas, Deus irá 
vesti-los com as melhores roupas dos reis do Reino dos Céus. Se as pessoas do mundo descobrem 
sobre isto, todas irão querer viver neste túmulo de amor. Algumas coisas trágicas podem continuar 
acontecendo no mundo. Mas vocês podem encontrar extrema felicidade ou extrema tragédia. 

O motivo que eu sei isto é porque tenho vivido desta forma. Vocês entendem o que estou dizendo? 
[Sim] O que devo deixar? [Um túmulo de amor] Não esqueçam isso. Aquelas pessoas, que irão dizer: 
"Eu tentarei viver dessa forma", por favor, levantem suas mãos. Todos vocês levantaram suas mãos! A 
bênção de Deus estará com todos vocês. (97-169) 

 

Tradução: Marcos Alonso 
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