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Amor Verdadeiro 
Volume Um, A Restauração do Amor Verdadeiro 

 Reverendo Sun Myung Moon 

Tradução e Revisão: Marcos Alonso 

Introdução 

O Amor verdadeiro é o tema central dos ensinamentos do Reverendo Sun Myung Moon. É 
também a força diretiva de sua vida. Mas essa coisa não é sua exclusiva posse. O amor 
verdadeiro é o direito inato de todos os homens e mulheres. É o poder essencial de nossa 
existência. Assim as palavras do Reverendo Moon sobre o amor verdadeiro têm valor 
universal e eterno. E seu propósito é nos despertar para isso que já é nossa posse, e nos 
ensinar como substancializá-lo dentro de nós mesmos e em nosso mundo.  

Este é o motivo pelo qual sua mensagem é recebida com o mesmo entusiasmo em todas as 
partes do mundo, não importando qual cultura, raça ou tradição religiosa. O amor 
verdadeiro transcende todas as fronteiras. Ele é a realidade subjacente da vida humana em 
todas as suas manifestações. Portanto, o amor verdadeiro é a chave para a paz mundial e a 
harmonia.  

Mais do que isso, o amor verdadeiro é a fonte de alegria e felicidade. Nesta conjuntura da 
história acreditamos que essas dificuldades perenes estão sendo resolvidas, tais como o 
conflito entre o comunismo e a democracia, ou as barreiras de tempo e espaço nas relações 
globais. Entretanto, o problema de como encontrar felicidade não tem sido resolvido. E 
estas sociedades avançadas, aparentemente vivendo em paz e prosperidade, demonstram 
miseravelmente o fracasso da raça humana em descobrir a fonte da verdadeira alegria na 
vida.  

Alguns oram que a alegria vem solemente a partir da fé em Deus. Mas nenhuma religião 
conseguiu adequadamente combinar o desejo de alegria espiritual com o desejo de alegria 
física. As Religiões trazem às pessoas alguma euforia espiritual, mas isto é sempre breve e 
parcial, porque as realidades da existência física não podem ser ignoradas. Nenhuma 
religião teve completo sucesso em combinar perfeitamente a devoção a Deus com a 
compreensão física completa.  

Outros ensinam que a tecnologia trará felicidade. Mas a facilidade da vida não fornecerá 
nada mais do que prazer sexual, o qual finalmente está reduzido a um prazer sem sentido. 
Milhões de pessoas apreciam as abundantes bênçãos materiais da civilização e vivem 
vidas degradadas cheias de relacionamentos rompidos, perversão sexual, exploração 
alheia, abuso de drogas, depressão e suicídio.  

Claramente, os desejos espirituais e físicos devem ser harmonizados através de um 
princípio mais elevado. Esse princípio é o amor verdadeiro. O ambiente para a plena 
manifestação do amor é a família. Essa verdade não é invenção do Reverendo Moon; ela é 
o princípio de criação original de Deus. Ela nunca mudará.  
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O amor verdadeiro é também o elemento comum para todas as grandes e várias religiões 
da humanidade. Todos os fundadores das grandes religiões falaram com o poder do amor 
verdadeiro, articulando para específicas culturas na história. Agora é a era da cultura 
mundial, de um mundo globalizado. O mensageiro de Deus para esta idade, para as 
pessoas e nações de todas as religiões, é o Reverendo Sun Myung Moon.  

O Reverendo é com certeza um coreano. A Coréia foi considerada até recentemente o 
"reino ermitão", isolado das principais correntes da história. Em uma pequena península 
vive um povo fortemente independente, que continuaram uma tradição dinástica 
irrompível durante mais de 4.000 anos. Dentro desta cultura, várias tradições religiosas 
têm coexistido, tais como Shamanismo, Taoísmo, Budismo, Confucionismo, e atualmente 
o Cristianismo e o Islamismo.   

Cingindo e harmonizando estas tradições religiosas formais tem sido e ainda é a poderosa 
vida de família e clãs. Os coreanos exaltam o relacionamento familiar e de clãs como o 
mais importante elemento constitutivo da vida de bem. Historicamente os coreanos 
também têm um forte senso da realidade do mundo espiritual, e consideram a honra e o 
zelo pelos antepassados que se foram como algo tão importante quanto para as pessoas no 
plano físico.  

Porque Deus escolheria um homem deste lugar tão distante, e aparentemente tão 
insignificante nação, para transmitir Sua mensagem no final do segundo milênio após a 
vinda de Cristo? Do meu ponto de vista, a razão tem a ver tanto com as tradições da 
família coreana quanto com a resistência coreana. Esta resistência, paciência e 
determinação absoluta estão apoiadas sobre a experiência de incontáveis invasões da 
Coréia por grandes poderes estrangeiros. A Coréia repulsou pelo menos uma invasão a 
cada geração pelos últimos 4.000 anos, mas nunca invadiu outra nação. A resistência a tais 
sofrimentos criou uma raça com vigorosa tenacidade, vontade indomável, profunda 
dignidade e senso de identidade pessoal, e uma grande habilidade para desfrutar a vida, 
centrado na família e na amizade. Também a cultura coreana é a única como um ponto de 
encontro de diversas religiões. Os coreanos aderem a várias crenças com grande fervor e, 
contudo não estão em conflito por causa da religião. A forte tradição coreana de piedade 
filial e patriotismo tem mantido a nação unida por séculos.  

Ao dizer isto, eu gostaria de afirmar que o Reverendo Moon não é um coreano. Através do 
poder do amor verdadeiro, através de sua imutável determinação para salvar o mundo 
desde que ele tinha dezesseis anos, o Reverendo Moon fala além de suas origens culturais, 
com um amor absolutamente centrado em Deus por todas as pessoas, não importando qual 
raça, nação ou religião. Quando se encontra com ele, qualquer pessoa sabe que está 
encontrando um homem universal, um homem para todas as estações, um “homem 
renascentista” contemporâneo. Através de qual poder o Reverendo Moon atingiu isto? 
Nenhum outro poder além do amor verdadeiro.   

Eu convido você a vasculhar séria e pensativamente nas páginas deste livro. Você 
encontrará um homem de surpreendente amplitude de fé e pensamento, profundo e 
simples, imutável e sagaz, sofisticado e engraçado. Ele fala do quarto e de negócios 
internacionais com igual elegância, e se conectando a estes assuntos, como eles estão 
conectados com a existência humana. Você ficará fascinado, desafiado, surpreso e, além 
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de tudo isto, inspirado com um novo nível de entendimento do coração de Deus, e como é 
a relação do homem com Deus.  

É nosso desejo sincero que todas as pessoas possam ler as palavras do Reverendo Moon 
no coreano original. Até então, entretanto, recebemos o conteúdo parcial, uma 
representação inadequada da mensagem do Reverendo Moon. Este livro está distante de 
sua fonte por intermédio de um intérprete, um tradutor e um revisor. Para receber o 
conteúdo interno das palavras, o leitor é incentivado a aplicar em sua vida, com uma 
atitude pura e de oração.  

Eu estendo meus agradecimentos e elogios para aqueles responsáveis pela compilação 
deste livro: Dr. Tyler Hendricks, Jonathan Gullery, Annie Iparraguirre, Suzanne Inglis, 
Kaye Allen e Richard Ramras. Eu oro para que você leitor possa descobrir que o amor 
verdadeiro falado e escrito é uma mera reflexão dessa realidade maior: o amor verdadeiro 
em nossas vidas, vindo de Deus. Com este amor verdadeiro – que é seu próprio conhecer 
plenamente – continuemos adiante para o rápido estabelecimento do Reino de Deus nesta 
terra.  

Reverendo James A. Baughman  

Presidente da Igreja de Unificação da América  

New York  

Dia dos Filhos, 1989  
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Amor Verdadeiro 
Volume Um, A Restauração do Amor Verdadeiro 

 Reverendo Sun Myung Moon 

Capítulo 1 
Adão e Eva 

Adão e Eva caíram ainda como um casal de noivos. Portanto, a restauração não pode ser 
feita por uma pessoa sozinha; a salvação não pode ser cumprida por um homem sozinho. 
Nem também uma mulher pode ir sozinha para o céu. Portanto, um homem e uma mulher 
devem resolver o problema.  

Restauração e Bênção 2-2-69 

Adão e Eva deveriam ter sido os primeiros progenitores da humanidade, os primeiros 
Verdadeiros Pais, mas ao invés eles se tornaram pecaminosos falsos pais. Eles não tiveram 
uma verdadeira tradição de amor centrada em Deus para transmitir a seus filhos. Eles 
deveriam ter estabelecido a tradição de verdadeiro homem e verdadeira mulher vivendo 
como irmão e irmã, então a tradição de verdadeiro esposo e verdadeira esposa, e 
verdadeiro pai e verdadeira mãe, e assim verdadeiros filhos. Existiu na terra a família que 
cumpriu o desejo de Deus? Não.  

A menos que essa tradição floresça na terra, não haverá tribo ou nação centrada em Deus. 
Até que surja o homem que pode estabelecer o padrão e ser um modelo, o restante do 
mundo não pode ser corrigido. Não podemos mudar da falsidade para a verdade do dia 
para a noite; vocês devem ir para o mundo satânico e demonstrar o amor verdadeiro, e 
somente assim se recupera o original. Esta é uma grandiosa boa fortuna que a tribo tem e a 
qual está verdadeiramente centrada em Deus. Este é o sonho de Deus por todo este tempo 
de estabelecer a tradição do amor na terra. Para tornar isto realidade, Ele enviará o 
Messias.  

Os Verdadeiros Pais são o protótipo da família de Deus; Eles aperfeiçoaram as posições de 
irmão e irmã, esposo e esposa, pais, e finalmente avós. Adão e Eva deveriam ter 
conduzido sua tribo, e então, uma nação tipo Adão e um mundo tipo Adão teria sido 
formado. Tudo isso começa em um ponto. Vocês já ouviram isso antes? Hoje há todos os 
tipos de religiões, mas elas nunca alcançaram este conceito. O pecado trouxe a destruição 
de tudo isso.  

Missão dos Verdadeiros Pais 20-4-80 

A palavra chave é Deus Pai. Mesmo no tempo de Adão e Eva, Deus era invisível, mas 
Adão e Eva foram criados para serem a forma visível de Deus. Eles eram como o corpo de 
Deus, e Deus era como sua mente. No mundo espiritual tanto Adão quanto Eva teriam sido 
a forma visível de Deus. Deus criou o homem para que Ele pudesse manifestar-Se em uma 
forma visível; Ele queria ter uma forma para se comunicar. Segundo, Deus criou o homem 
para cumprir o amor. Deus é nosso Pai. O homem é o templo de Deus, e dentro do templo 
reside uma mente a qual é um microcosmo do infinito Deus.  
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Caminho Pedregoso de Morte 27-4-80 

Satanás está tentando destruir os descendentes de Adão como indivíduos, famílias, 
sociedades e nações. Isso é exatamente o que está acontecendo na América, onde os 
indivíduos são corruptos, famílias são destruídas, e a sociedade está declinando e a nação 
está seguindo o mesmo curso. Agora os jovens estão tão imorais que até em parques 
públicos eles cometem o pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden. Satanás está tentando 
corrompê-los antes e evitar que eles sejam salvos por aquele que Deus enviou.  

Lar Igreja e Eu 14-12-80 

Vocês sabem com qual idade Adão e Eva caíram? Por volta de 15 ou 16 anos, enquanto 
eram adolescentes: assim, a primeira mulher se tornou mãe por volta dos 16 anos. Esse é o 
motivo pelo qual estamos restaurando a queda no mesmo nível de idade.  

A queda do homem foi iniciada por Adão e Eva, mas foi consumada por Caim e Abel. 
Assim, historicamente, a restauração deve começar com Caim e Abel; esse é o primeiro 
passo no processo de restauração. A partir do nível individual, o processo é elevado para o 
nível familiar, o nível tribal, e assim sucessivamente. Abel está na posição da mente, 
enquanto Caim está na posição do corpo. Qualquer um que está na posição da mente deve 
sofrer mais tribulações do que os outros. Como são determinadas as posições de Caim e 
Abel aos olhos de Deus? Aqueles que querem se sacrificar mais e sofrer mais a fim de 
servir são Abel; aqueles que querem sofrer menos e obter os maiores benefícios são 
sempre Caim, a partir do ponto de vista de Deus.  

Vitória do Lar-Igreja 1-1-82 

O que é que Deus considera bom? No sexto dia da criação, Deus criou Adão e Eva e Ele 
disse: "Isto é muito bom". Ele disse isso porque Adão tinha um rosto bonito ou porque Eva 
era uma linda mulher? Não, Deus disse: "Isto é muito bom", porque através de homens e 
mulheres Ele teria o potencial para o cumprimento de Seu amor. Ele poderia finalmente 
ver a possibilidade desse amor sendo realizado.  

O Mundo Ideal de Adão 1-6-82 

Se Satanás ouve que Adão e Eva estão crescendo, ele tentaria bloquear seu caminho? Com 
todo seu poder ele tentará obstruí-los. O caminho de Deus deve ser estabelecido em uma 
clara direção; eles não podem vagar aqui e ali. Todas as boas forças angelicais tentarão 
apoiá-los, enquanto as forças de Satanás tentarão desviá-los. Mesmo que o caminho esteja 
aberto, se Adão e Eva tiverem conflito, seu caminho será bloqueado enquanto eles tentam 
avançar. Eva poderia dizer: "Porque eu deveria ouvir você?" Adão poderia replicar: "Eu 
sou maior do que você". Mas se Adão pudesse dizer: "De acordo com a vontade de Deus 
está é minha posição, e essa é sua posição, assim neste momento você tem que me ouvir", 
e Eva poderia segui-lo; e assim eles poderiam ultrapassar este obstáculo. A coisa mais 
importante para Adão e Eva assegurarem esta passagem, não era apenas por eles mesmos, 
mas para toda a humanidade poder atravessá-la. Se esse caminho está obstruído, toda a 
humanidade sofrerá. Temos que ter amor absoluto a fim de atingir o amor de Deus. 
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Primeiro devemos amar nosso cônjuge, nossa família, nossa nação e o mundo, e então 
podemos vir ao amor de Deus.  

Quando Adão e Eva atingissem a maturidade, Deus pretendia que o mundo espiritual e o 
mundo físico se tornassem um, centrando no amor de Deus e na humanidade aperfeiçoada. 
É possível para o amor de Deus descer antes do homem e a mulher estarem unidos em 
completa harmonia? Quando a linha horizontal está plenamente formada, a linha vertical 
pode também ser completamente formada, e o amor de Deus iniciará exatamente no 
centro. Se um círculo é desenhado a partir de qualquer ponto que não o centro exato, um 
tipo diferente de círculo resultará. Centrando neste ponto primário, toda a realidade pode 
estar situada adequadamente, e pode completar um mundo. Isso se torna uma realidade 
onde o amor pode residir permanentemente. Deus tinha em mente uma realidade ideal 
onde o amor pode existir livremente.  

O que os olhos se alegrariam ao ver? O que os faria dizer: "Isto é bom?" Primeiro, eles 
queriam ver Adão e Eva vivendo juntos completamente cercados pelo amor de Deus. A 
função de um nariz é cheirar; ele teria a maior alegria ao cheirar uma macieira na florada? 
Não, ele estará mais feliz ao cheirar algo que plenamente refletisse o amor de Deus. 
Verdadeiramente, isto ocorreria quando Adão e Eva estivessem vivendo preenchidos com 
o amor de Deus. Quando pela primeira vez os ouvidos estariam felizes? Os ouvidos de 
Adão seriam felizes pela primeira vez ao ouvirem a resposta de Eva para viver plenamente 
no amor de Deus. O mesmo seria verdade para sua boca, quando ele e Eva 
compartilhassem o alimento e o fizessem juntos no amor de Deus. O sentido do tato seria 
mais feliz quando tocasse algo que estivesse plenamente absorvido no amor de Deus.  

Declaração da Cerimônia de Unidade entre os Mundos Espiritual e Físico 28-3-82 

Quem era Adão? O visível Deus horizontal. Deus no Céu é o Deus vertical, mas Adão era 
o Deus horizontal. A origem criadora é Deus e a origem criada era Adão. Quão 
maravilhoso é isto! Em outras palavras, os seres humanos são co-criadores com Deus.  

Verticalmente, há o Deus sujeito, mas Ele necessita de um Deus objeto. O Deus horizontal 
necessita um companheiro, e Eva é esse companheiro ou parceiro. Outra forma de 
expressar isto é que Deus é o Pai e Mãe da humanidade, as essencialidades duais, e Eva 
representa a maternidade de Deus no nível horizontal enquanto Adão representa a 
paternidade de Deus no nível horizontal. Através do matrimônio, homens e mulheres são 
unidos, ligando o Deus pai e o Deus mãe horizontal com o Deus vertical, criando um lar 
onde toda a essência do universo reside. Este é verdadeiramente o “lar doce lar” onde toda 
criatura pode ser harmonizada. Tal família e tal lar é a semente para o ideal de Deus para o 
universo. Tal lar é o amor-semente para a criação de todas as criaturas. Vocês concordam 
comigo?  

Deus é Meu Lar 25-4-82 

Esta é a única estrada para o céu. Temos que retornar para o estado original no qual Adão, 
Eva e Deus teriam formado uma perfeita trindade e uma união de amor. Eles teriam 
formado um céu aperfeiçoado o qual seria expandido por toda a terra e continuaria até o 
mundo espiritual. Essa era a idéia original. Com essa atitude de amor verdadeiro por todas 
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as coisas, toda a humanidade, o mundo espiritual e Deus, Adão e Eva teriam assumido a 
posição original.  

Raiz Original e Eu 22-5-83 

Deus criou todas as coisas em benefício de Adão e Eva. As flores poderiam ser suas jóias, 
as folhas também poderiam ser suas colheres. Hoje estaríamos tocando as mesmas coisas 
que Adão e Eva haviam tocado no Jardim do Éden: a mesma grama, as mesmas flores, as 
mesmas árvores. Se eu perguntasse às flores se elas viram Adão e Eva no Jardim do Éden, 
elas responderiam: "Não, eu não sou tão antiga, mas pelo menos a avó da avó de minha 
bisavó viu, e eu estou conectada a eles desta forma; há uma linha gigante nos ligando a 
Adão e Eva". E se eu perguntasse às flores o que Adão e Eva lhes disseram, elas 
responderiam: "Eles nos disseram que somos tão lindas!" Assim até mesmo estas flores 
seriam partes do legado de Adão e Eva para nós. A coisa importante é o coração com o 
qual foram criadas aquelas primeiras flores no Jardim do Éden para Adão e Eva. Esse 
mesmo coração imutável tem sido legado, através de gerações, até nós.  

Adão e Eva podem nem ter tido uma casa como Belvedere, mas certamente eles devem ter 
morado em alguma pequena caverna ou outra moradia. Durante o dia, eles apenas 
andavam ao redor, passando o tempo, ou eles estavam ocupados e ativos? Eles não tinham 
nem um momento para estarem ociosos; havia tanto para olhar e explorar: pássaros, rios, 
peixes, rochas, montanhas, frutas, flores, etc. Suponham que eles encontrassem um sapo. 
Que criatura ímpar é um sapo!  

Quando eles tentaram capturá-lo, o sapo imediatamente saltou para a água. Adão pensou: 
"Eu devo aprender a saltar também".  

Eu quero que vocês entendam que Deus deu a Adão e Eva um manual para eles 
aprenderem, e esse manual era a natureza e todas as suas criaturas. Todas as coisas foram 
criadas para serem um manual a partir do qual Adão e Eva poderiam aprender. Mas hoje, 
muitas pessoas se esquecem do benefício de aprender a partir da natureza. Elas não se 
importam com as árvores e a vida das plantas; eles ficam entediados até a morte! Elas não 
tomam conhecimento sobre seus vizinhos; elas apenas ficam em suas casas.  

Devemos cumprir o padrão ideal de amor. O amor de Adão e Eva deveria ter estabelecido 
o padrão de amor para o universo inteiro. Eles eram o núcleo, o centro. Mas houve um 
vácuo através de toda a história. Portanto, devemos estabelecer esse padrão hoje. Vocês 
são aqueles que estabelecem o padrão.  

Prestando atenção à natureza, Adão observou que às vezes o macho vai à frente e a fêmea 
o segue, e outras vezes a fêmea vai à frente e o macho a segue. Mas onde quer que eles 
olhassem, sempre observavam esse macho e fêmea de alguma forma cooperando. Quando 
o macho encontra bom alimento, ele sinaliza para a fêmea se juntar a ele na refeição. Adão 
e Eva inventaram sinais para utilizarem um com o outro, ou aprenderam das outras 
criaturas? Cada manhã, os pássaros chamam um ao outro; o pássaro macho sinaliza e a 
fêmea responde em harmonia. Realmente, Adão e Eva aprenderam a partir da natureza; a 
natureza era seu melhor professor.  
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O Dia de Todas as Coisas 21-6-82 

A queda do homem ocorreu entre o primeiro homem e a primeira mulher; vamos olhar 
mais de perto como isso ocorreu. Adão e Eva caíram como esposo e esposa, assim essas 
posições são as mais criticas na restauração. Qual é o próximo nível de restauração que é 
mais crítico? É aquele de irmãos e irmãs, ou os filhos.  

Como resultado do que ocorreu no início da história humana, todas as pessoas estão agora 
situadas em algum lugar abaixo da linha da queda. Devemos compreender que as pessoas 
estão constantemente lutando para se elevarem acima desta linha. Todos gostaríamos de 
nos tornar esposo e esposa e irmãos e irmãs que podem viver acima da linha da queda.  

Satanás dominou primeiro a posição dos pais, então os filhos, os irmãos e irmãs. Portanto 
o processo de restauração está agora centrado no papel dos pais e o relacionamento entre 
esposo e esposa. Uma característica principal do mundo satânico é a inversão ou a ordem 
imprópria. Para Satanás continuar sua dominação, ele deve manter essa ordem errada de 
relacionamentos no mundo.  

Se Deus não pode estabelecer a tradição correta, Ele também não pode estabelecer a 
verdadeira e eterna justiça para todos. Satanás sabe que a providência de restauração de 
Deus está seguindo adiante e assim ele está muito desesperado para manter a ordem 
imprópria dos relacionamentos neste mundo. Satanás está com muito medo de ver a nova e 
correta ordem dos relacionamentos sendo introduzida.  

Em Busca de Nosso Lar 1-7-82 

Quando Deus criou todas as coisas, Ele disse que elas eram boas. Quando Ele criou Adão 
e Eva, Ele os exaltou como muito bons embora Adão e Eva nunca tenham cumprido todo 
o significado de “muito bom”. O que mais atrai Deus: algo bom, ou algo muito bom? É 
claro, algo muito bom.  

Somente após a criação de um homem e uma mulher Deus pôde dizer que Seu trabalho era 
muito bom. Ele deve ter despertado e ficado totalmente emocionado aquele dia. Ele deve 
ter gritado com júbilo, alto o suficiente para o universo inteiro ouvir: "Isto é muito bom!" 

O que inspirou tal resposta? Deus disse: "muito bom!" Quando Ele olhou o rosto de Adão? 
Ou foi Eva que O estimulou tanto? Não! Era a unidade e harmonia de Adão e Eva que 
Deus chamava de suprema bondade. O conteúdo da harmonia e unidade é o amor. Assim a 
história da suprema bondade começou quando o amor entrou na pintura. Adão sozinho não 
era ainda muito bom. Eva, por si mesma, não encontraria o padrão. Mas quando Deus 
unisse os dois e a corrente do amor fluísse entre eles, Ele os exaltaria como muito bons.  

Mundo Original e Mundo Presente 29-5-83 

O Dia de Deus é o dia no qual Deus é encorajado a despertar e ser feliz e estimulado por 
Seus filhos. Adão e Eva começaram a linha da história, multiplicando-se em uma família e 
em um clã; finalmente, nações e um mundo cresceram. Neste momento, há 4,5 bilhões de 
pessoas a partir desse ponto iniciado por duas pessoas. Mas a partir desse ponto inicial, a 
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linha da história esteve dentro da realidade decaída. Todas as coisas do mundo cresceram 
nessa realidade decaída. Isto inclui os Estados Unidos da América e também todos aqui 
hoje.  

As pessoas no mundo secular perseguem o material e os valores mundanos, tais como 
status e riqueza. Mas os membros da Unificação estão procurando fugir desta realidade; o 
que significa que vocês têm que seguir na direção inversa. Vocês devem retornar ao ponto 
inicial original, atravessem o portão e entrem no novo mundo.  

Assim, desde que o mundo está seguindo em uma determinada direção, nós iremos pelo 
caminho oposto. Devemos ultrapassar os níveis de mundo, nação, sociedade, família, e 
finalmente retornar ao núcleo, o qual é Adão e Eva. Passando por esse núcleo e se 
tornando um novo Adão e Eva, cada um de vocês pode entrar na nova realidade.  

Dia de Deus 1984 1-1-84 

Se Adão e Eva não tivessem caído, a humanidade nunca teria experimentado tanta agonia. 
Os filhos apenas teriam que seguir os pais em seu amor e quando o momento chegasse, os 
filhos como sementes aperfeiçoadas viveriam automaticamente em eterna felicidade no 
mundo espiritual. Este era o caminho original para o qual a humanidade foi criada. Assim 
nenhuma religião seria necessária; os difíceis caminhos que devemos seguir agora nunca 
teriam sido necessários.  

O Propósito da vida 1-8-84 

Pensem nisso: Deus criou Adão e Eva para o benefício do amor, e eles eram Suas mais 
amadas e fascinantes criaturas. Onde Deus gostaria de tê-los – no inferno ou no céu? 
Certamente Deus pretendia tê-los no mais elevado trono celestial possível. Vocês acham 
que Deus queria sentar em Seu trono e olhar para Suas criaturas, e dizer: "Adão e Eva, 
vocês estão tão baixos, não se aproximem de mim! Saiam e apenas se inclinem para mim". 
Deus diria isso?  

Não, Deus diria: "Adão e Eva, meus amados, por favor, venham aqui. Sentem à minha 
direita e deixem-Me abraçá-los". Ele gostaria que Adão estivesse do Seu lado direito e Eva 
no Seu lado esquerdo, com perfeita liberdade para circularem em qualquer posição. 
Girando em uma direção, Adão estaria na frente; em outra direção, Eva estaria na frente. 
Eles podem girar em qualquer direção, mas sempre serão um. Não há nenhuma diferença 
real de valor entre Adão e Eva. 

Criação da Terra Natal e o Dia de Deus 1-1-85 

A história foi iniciada na direção errada por Adão, Eva e o arcanjo, como também por 
Caim e Abel. Agora neste momento dos Últimos Dias do mundo, Adão, Eva, Caim e Abel 
são todos inimigos em nível mundial. A aparição das quatro nações primárias 
providenciais é inevitável: A Coréia é a nação Abel; os Estados Unidos é a nação arcanjo 
tipo Abel; e a Alemanha é a nação arcanjo tipo Caim. Originalmente, centrada na segunda 
vinda do Messias, a Inglaterra foi definida para ser a nação Eva, a América estaria na 
posição do filho Abel, e a nação Caim teria sido a França. Entretanto, todas estas coisas 
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foram mudadas por causa da falha da providência nesse tempo. Tudo teve que ser 
reorganizado e assim o Japão se tornou uma nação tipo Eva para a Coréia. A América e a 
Alemanha se tornaram as duas nações arcanjo. Como vocês sabem, a França e a Inglaterra 
têm sido inimigas ao longo da história, e também a França e a Alemanha, e a Alemanha e 
a Inglaterra. Por causa da falha do estabelecimento do cristianismo após a vinda do Senhor 
do Segundo Advento, as quatro nações inimigas – o Japão, os Estados Unidos, a 
Alemanha e a Coréia – estão juntas neste papel histórico.   

Onde deveria ser completada esta unidade? Nos Estados Unidos da América, porque esta é 
a nação cristã central. Portanto, eu trouxe todos os líderes de nossa igreja mundial para a 
América, e junto comigo eles estão servindo esta causa. Aqueles quatro países 
providenciais devem fazer um fundamento unificado como uma só nação.  

Dia da Vitória do Céu 10-4-85 

Deus criou Adão e Eva para serem Seu Rei de amor e Sua Rainha de amor. Quando o 
momento chegasse, o Rei do amor e a Rainha do amor seriam unidos em um, centrado no 
amor de Deus. Centrados no amor verdadeiro, Adão e Eva são como leste e oeste. A 
divisão entre leste e oeste, tal como entre norte e sul, ocorreu por causa da queda.  

Ao menos Adão e Eva viram Deus? Até mesmo quando você entra no mundo espiritual, 
não pode ver Deus. No mundo espiritual, o Deus visível é Jesus Cristo e no mundo futuro, 
os Verdadeiros Pais também estarão nessa posição. Em I Coríntios 3:16, o que se fala 
sobre Deus? (“Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita 
em vós?”) Adão e Eva são a moradia de Deus, um lugar santo, um templo. O coração 
humano está destinado a ser a moradia do amor de Deus. Assim Adão e Eva representam 
uma forma visível de Deus na terra. Deus está destinado a residir dentro deles e através 
deles ter domínio sobre toda a criação.  

Este é o segredo do universo; ninguém na história soube disto. Se não tivesse ocorrido a 
queda, Deus teria amado completamente Adão e Eva. Eles eram o mais sagrado templo e 
moradia para o amor de Deus. Mas Satanás removeu esse lugar mais sagrado. Este foi o 
pior desastre da história. Esse é o motivo do uso errado do amor ser o pecado principal aos 
olhos de Deus; assim lugares como Sodoma e Gomorra, nos quais a imoralidade era 
excessiva, foram destruídas por fogo e enxofre. Hoje a América está recebendo 
indiretamente fogo e enxofre. Quando o Império Romano degenerou até certo ponto, Deus 
permitiu que ele fosse feito em pedaços.  

Se Adão e Eva não tivessem caído, seu relacionamento de amor teria sido santificado e 
teria glorificado Deus. Através de seu amor centrado em Deus, teriam dando nascimento 
aos filhos. Quem teriam sido esses filhos? Eles teriam sido os filhos de Deus, diretamente 
de Sua linhagem, com o próprio sangue de Deus correndo nas veias de uma geração até as 
próximas.  

Dia de Deus 1-1-87 

Por toda a história, maus espíritos têm descido e influenciado as pessoas na terra – às 
vezes em grandes grupos. Antes de Adão e Eva caírem, eles eram capazes de ir a qualquer 
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lugar no mundo espiritual sem serem parados ou incomodados. Se Adão e Eva tivessem 
amadurecido adequadamente e seguido suas vidas, então todos seus descendentes teriam 
obtido o mesmo privilégio. Mas hoje estamos em uma posição diferente porque Adão e 
Eva caíram.  

Por exemplo, esta irmã está sentada diante de mim, mas seus pensamentos estão ocupados 
em sua maior parte com seu passado e com que tipo de relacionamentos ela teve com 
várias pessoas. Muitos pensamentos egocêntricos estão ocorrendo. Todos vocês são assim 
também. Essa é a diferença entre os antepassados decaídos dos não decaídos. Se Adão e 
Eva não tivessem caído e todos fossemos seres humanos originais, coisas diferentes 
passariam através de nossas mentes. 

Liberação do Mundo Espiritual e do Mundo Físico 

e a Unificação do Mundo 22-2-87 

Se Adão e Eva tivessem estabelecido uma família e aperfeiçoado seu amor horizontal, 
Deus teria vindo viver com eles. Deus esperava viver na família de Adão e Eva. O lar 
deles seria a moradia permanente de Deus.  

Se Adão e Eva não tivessem caído, não haveria uma multidão de nações na terra; haveria 
apenas uma nação. A conclusão inevitável é que o mundo ideal teria sido atingido e que o 
mundo como o conhecemos agora, nunca haveria ocorrido.  

Unificação do Cosmos e a Família Ideal 3-1-87 

A única coisa que Deus queria no Jardim do Éden era o puro e total cumprimento da 
responsabilidade.   

Dia dos Pais e Nosso Caminho 29-3-87 

Porque Adão e Eva falharam em cumprir o ideal de Deus de amor verdadeiro, eles não 
completaram o fundamento de quatro posições centrado em Deus. Todos os problemas e 
calamidades que recaíram sobre a humanidade são atribuídos diretamente a esta falha dos 
primeiros seres humanos. Todas as coisas estavam erradas porque o propósito original da 
criação de Deus não foi realizado.  

Deus criou Adão e Eva para o propósito do cumprimento do amor verdadeiro. Então Adão 
e Eva estavam destinados a consumarem esse amor verdadeiro dando nascimento aos 
filhos de Deus. Podemos desenhar um diagrama familiar representando o fundamento de 
quatro posições, com o círculo no topo representando Deus, os dois círculos do meio 
representando Adão e Eva, e o círculo da base representando os filhos. Adão e Eva, tanto 
um como o outro, teriam que alcançar a unidade entre sua mente e seu corpo, se tornando 
um saudável homem e mulher de perfeição. Então eles deviam ser unidos no ponto central 
do amor. Isto é muito importante. Do contrário, a linha vertical que desce a partir de Deus 
não poderia se conectar com eles e este fundamento de quatro posições não poderia ser 
aperfeiçoado.  

Acorde, América 27-6-88 
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Se Adão e Eva se tornassem um, livres da queda e centrados no amor verdadeiro, este belo 
relacionamento teria feito as flores desabrocharem. Quando as flores desabrocham, as 
borboletas podem ficar longe delas? Os pássaros ficariam longe? Não, eles seriam atraídos 
também.   

Nossa Igreja e a Coréia como visto a partir da Providência de Deus 19-2-89 

Que tipo de pais foram Adão e Eva? Sua unidade teria sido a unidade dos aspectos 
masculinos e femininos de Deus. Eles teriam se tornado os antepassados verticais da 
humanidade através de sua unidade, por meio do amor de Deus. Mas por causa da queda 
eles se uniram centrados em algo mal. Eles e seus descendentes foram dominados por 
Satanás. Se Adão e Eva não tivessem caído e tivessem vivido e se unido centrados no 
amor de Deus, a conexão vertical teria sido feita. Também suas diferenças horizontais 
como homem e mulher seriam combinadas em uma única unidade. Nessa base a família, a 
nação e o mundo estariam automaticamente relacionados com essa linha vertical. Assim a 
humanidade teria se expandido, e o homem teria permanecido unido.  

Unidade, O Reino do Céu está à Mão 5-3-89 
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Capítulo 2 - Parte 1 de 4 
Os Verdadeiros Pais 

Outro Dia, um grupo de cerca de 50 pessoas do Japão vieram para a Coréia e visitaram o 
Campo Sagrado em Pusan. Ele fica ao lado direito de um cemitério, em um local 
pedregoso onde não mora ninguém. Nesse local eu construí um pequeno casebre de caixas 
de papelão e barro há muitos anos atrás. Ele estava longe de ser um lugar glorioso, mas 
mesmo quando eu estava dormindo ali, eu estava trilhando o caminho de piedade filial 
diante de Deus como Seu filho. Minha indagação era sobre um profundo padrão interno 
que ninguém havia sido capaz de atingir. Nesse tempo, eu não tinha posses. Eu não tinha 
dinheiro. Eu tinha um cobertor e um rosto mal lavado, assim eu parecia estar sujo, e eu 
vestia uma variação de roupas ocidentais e orientais. Mas onde quer que eu fosse, eu 
falava sobre coisas muito grandiosas, coisas que eram maiores do que um canhão, mais 
explosivas do que uma bomba atômica e assim eram todas, coisas surpreendentes que 
ocorriam.  

Eu tive que suportar tremendas dificuldades por toda minha vida, mas vocês não são 
capazes de entender isto. Isto tomaria quase 50 anos para explicar. Mas minha conclusão é 
que não importa quanto sofrimento você possa experimentar em suas atividades, e não 
importa quanto você seja perseguido em seu ambiente, você deve sempre ser capaz de 
permanecer diante da face de Deus.  
 
Tal como Jesus foi perseguido pelos líderes do Judaísmo, eu fui perseguido pelas igrejas 
estabelecidas aqui, e em meio a isto, eu tive que lutar e restaurar todas as coisas. Em 1945, 
a situação era tal que eu tive que ir para Pyongyang, a capital da Coréia do Norte, no 
campo de Satanás. Eu tive que deixar Seoul e minha terra natal, a qual Deus havia 
abençoado e onde Ele tinha certo fundamento, e ir para o quartel general do inimigo de 
Deus. A menos que eu superasse a condição de acusação de Satanás nesta situação, eu não 
poderia iniciar uma segunda vez. Esta é a razão pela qual eu tive que viver na prisão em 
um país comunista.  

Na prisão eu tive que obter 12 discípulos para restaurar a situação de Jesus, que foi 
completamente abandonado por todos os seus discípulos enquanto ele estava na prisão. 
Desta forma, uma nova história foi capaz de iniciar a partir da prisão. Após cumprir esta 
condição, eu pude retornar para o sul, onde eu ainda teria que suportar todos os tipos de 
acusação e oposição das igrejas estabelecidas. Nós trabalhamos por muitos anos para 
estabelecer um novo movimento capaz de superar todas as igrejas estabelecidas, a fim de 
cumprir a providência de Deus. Esta era a Igreja de Unificação da Coréia.  

Restauração e Bênção 2-2-69 

Se meu pai e minha mãe não gostassem um do outro, e tivessem insistido apenas em suas 
próprias felicidades, eu teria vindo a existir? Minha mãe era muito ativa e meu pai era uma 
pessoa mais estudiosa. Minha mãe intuitivamente decidia o que era bom, enquanto meu 
pai esperava e analisava tudo bem lentamente antes de tomar decisões, assim eles estavam 
sempre em algum conflito sobre decisões. Se eles tivessem ambos o mesmo tipo de atitude 
então eu não teria herdado ambos os elementos em boa proporção. Não há superior ou 
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inferior nisso; o que faz algo mais alto é o fato de que há algo mais baixo, e deve haver 
harmonia entre eles. Se meus pais tivessem se divorciado antes que eu fosse concebido, 
como eles poderiam ter encarado Deus, que os repreenderia por bagunçar Sua 
providência?  

Curso Individual de Vida 20-1-80 

(Falando no Grande Salão do Centro Mundial de Missões) Neste momento o lindo teto 
está reclamando que eu não mencionei quão adorável ele se tornou para este dia.  O lindo 
teto e as molduras fazem aniversário junto comigo porque eles nasceram hoje e eles 
querem um pouco de atenção de nós. Eu posso ouvi-los chamando por mim. Porque vocês 
não dizem: "Feliz aniversário, teto?" Vocês sabem como este salão se parecia antes da 
restauração. Ele foi completamente transformado e eu o desenhei. Eu sei que vocês não 
compreendem isto, mas este local foi santificado e consagrado para este dia. Este é o único 
local que eu desenhei. E não importa quão maior ou quão velho este edifício fique; as 
pessoas do mundo daqui a alguns anos virão vê-lo e lembrar o que eu fiz aqui.  

Nação Ideal de Deus 21-2-80 

Por causa dos Verdadeiros Pais, a verdadeira família, a verdadeira tribo, a verdadeira 
nação e o verdadeiro mundo podem existir. Por causa dos Verdadeiros Pais, todas as 
outras verdadeiras coisas iniciaram e podem ser conectadas. Este é o motivo pelo qual eles 
são tão importantes. Como membros da Unificação, vocês devem aprender isto, mas vocês 
sempre tiveram esse profundo entendimento sobre os Verdadeiros Pais? Apenas 
entendendo isso não fará vocês amarem os Verdadeiros Pais o suficiente; vocês devem 
entender quão desolador e doloroso para a humanidade foi o dia quando os Verdadeiros 
Pais foram perdidos. Somente dessa forma vocês podem entender a verdadeira alegria de 
encontrá-los novamente.  

Devemos saber quão difícil e demorado este curso foi para a humanidade encontrar os 
Verdadeiros Pais novamente. Primeiro vocês devem saber quão triste estava a humanidade 
no início após a perda do amor dos Verdadeiros Pais, então devem saber quão difícil foi 
encontrar os Verdadeiros Pais novamente. Deus tentou perdoar o pesaroso passado, e eu 
tentei perdoá-lo; de agora em diante temos que ajudar a humanidade encontrar os 
Verdadeiros Pais, e então poderá haver um mundo jovial e ideal para todos. Deus, os 
Verdadeiros Pais, e todos vocês estão indo nessa direção. Todas as religiões estarão indo 
nessa direção nesse dia de alegria quando não haverá mais tristeza. Esse dia é agora.  

A Providência de Restauração e Eu 6-4-80 

Há muito tempo atrás eu me ofereci para ser o chofer de Deus, assim eu iniciei na estrada 
do amor na Coréia. De repente eu encontrei uma demonstração de pessoas bloqueando a 
estrada e protestando que eu não deveria ter autorização para trafegar por ela. Eu apenas 
disse para Deus apertar Seu cinto de segurança, e então eu pisei forte no acelerador e o 
carro arrancou!  

Missão dos Verdadeiros Pais 20-4-80 
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Uma memória que eu nunca posso esquecer é meu sofrimento por três anos na prisão norte 
coreana. Eu nunca orei lá, mas porque eu tive um coração de pai, as pessoas me seguiram. 
Eu não posso esquecer as pessoas que me trouxeram pequenos presentes em meio a 
circunstâncias incríveis. Elas poderiam ter apenas um pequeno pedaço de bolo de arroz, 
mas ao invés de comê-los por causa de sua fome, elas o escondiam em suas roupas sujas 
para não ser encontrado pelos inspetores da prisão, e então me traziam. Nenhum dinheiro 
pode comprar esse tipo de atitude tão preciosa, só o amor verdadeiro. Eu não posso 
esquecer essas coisas. Ninguém pode levar embora estas recordações, e elas seguirão até o 
mundo espiritual. A verdadeira bênção é ter belas recordações para levá-las para o mundo 
espiritual pela eternidade. Isto não é para você mesmo, mas pelo todo.  

Liquidação e Bênção 18-5-80 

Em minha jornada em busca deste amor eu encontrei a Mãe e encontrei os filhos que Deus 
nos deu, e eu senti apenas gratidão.  

Caminho do Modelo Original 8-6-80 

Suponham que o conceito da Mãe fosse que, porque eu sou seu esposo eu deveria apenas 
passar um momento agradável com ela e nós cuidaríamos um do outro. Se ela tivesse 
pensado desta forma, o que aconteceria com a providência? Quem tomaria conta de vocês 
e do resto do mundo? Mas a Mãe é o Moonie mais obediente que eu já conheci. Se um dia 
todos me abandonarem, eu sei que ela ainda será minha ardente seguidora.  

Às vezes meus filhos estão em uma posição de reclamar que eu apenas me preocupo com 
os membros, nunca sobre meus filhos, porque eu utilizo muito mais tempo com eles. Mas 
eles compreenderam, um a um, que quando eu faço algo em benefício do mundo é 
realmente para eles também e eles são gratos e têm orgulho. Então eles querem que eu 
faça mais para o mundo. Ye Jin me ama fervorosamente, incondicionalmente, e se unindo 
comigo ela será amada e respeitada pelo resto do mundo. Então o mundo junto comigo 
virá amá-la. Quando vocês compreendem isto, vocês podem pedir por bênção maior? Não 
há bênção maior.  

Nossa Tradição 15-6-80 

Recentemente eu recomendei que um dos irmãos mais velhos da igreja vendesse sua casa 
e ajudasse outro membro da igreja. Então ele começou a reclamar, e eu me determinei que 
nunca diria novamente a mesma coisa a ele. Ele tinha recebido amor, mas isto atingiu um 
ponto onde ele não podia ir. Eu nunca tive qualquer reclamação diante de Deus, não 
importando qual direção Ele me desse. O que quer que Deus me pedisse, eu faria sem 
questionar. Eu certamente não tive nenhuma crítica em mente. Eu sei que muitas pessoas 
reclamariam para Deus, mas Deus nunca pode contar comigo para contestá-lo.  

O Mundo do Bem e do Mal e Minha Indenização 28-9-80 

Às vezes imagino se eu poderia tolerar os desconfortos da gravidez como a Mãe faz, ou se 
fracassaria nesse teste. Às vezes acho que a pele de homens e mulheres deve ser diferente, 
que deve haver alguma força que compensa para fazê-las suportar a gravidez, permitindo 
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as mulheres sustentarem o bebê. Se os cientistas checarem e descobrirem que o que eu 
estou dizendo é verdade, então talvez eu ganhe um Ph.D.! A Mãe está encabulada por ser 
elogiada enquanto ela está presente, mas eu não quero perder a chance de dar o crédito a 
ela.  

Às vezes eu não tenho tido muita consideração pela Mãe, pedindo a ela para vir ou me 
trazer coisas como todos os esposos fazem. Mas ela sempre faz o que eu peço e eu 
esqueço que ela está carregando o filho. Quando ela demora em fazer alguma coisa eu 
lembro que ela não está como há três meses atrás. Às vezes eu fico intransigente, mas a 
Mãe pode dizer uma pequena coisa como: "Pai, você esqueceu minha situação?" e então 
minha intransigência é levada embora. Então eu digo: "Você está certa. Eu quase esqueci". 
Mas mesmo que ela não diga nada, mais tarde eu lembro.  

Deus é da mesma forma. Nós não temos que lembrar Deus sobre quão duro estamos 
trabalhando. Eu simplesmente faço o que Deus me pede sem reclamar, até mesmo se Ele 
me pede para fazer a mesma coisa de novo e de novo. Deus às vezes compreende o quanto 
eu faço, e se esgueira até atrás de mim quando estou distraído para colocar bênçãos no 
meu bolso de trás. Isso é o que Deus tem feito comigo. Quando uma pessoa trabalha duro, 
mas não vem na frente em busca de reconhecimento após tudo estar finalizado, eu tenho o 
desejo de abençoá-lo ainda mais.  

Natal na Visão da Vontade de Deus 25-12-80 

Vocês nunca viram minha mãe. Vocês acham que ela era alta ou baixa? Ela era realmente 
uma mulher feminina ou uma mulher masculina? Eu cresci entre muitos irmãos e irmãs, 
mas entre todos eles minha mãe me amava mais. Mas o filho que ela mais amava nunca 
parava, e estava sempre fazendo perguntas. Se tivéssemos algo agradável para comer eu 
naturalmente perguntaria a ela: "Mãe, quando temos bastante para comer é bom ou não 
trazer comida para as pessoas que precisam?" Eu nunca esperava a resposta porque ambos 
sabíamos qual era a resposta correta, e mais tarde eu traria comida para tais pessoas.  

O que quer que encontrasse em casa, eu daria para quem quer que sentisse que precisava 
mais. Eu até mesmo dava minhas próprias roupas para as outras pessoas. Essa era uma 
coisa que minha mãe não apreciava porque era tão difícil fazer aquelas roupas, mas eu as 
daria da mesma maneira. Vocês podem entender como ela sentia quando seu mais amado 
filho ficava longe por um longo tempo para fazer algum trabalho, ou quando mais tarde 
ele se encontrava na cadeia.  

Freqüentemente eu brincava na vizinhança e podia ver um grande e mau garoto 
maltratando um menino menor. Em um sentido, aquilo não era da minha conta, mas eu 
imediatamente tomei o lado do garoto menor contra o mau garoto, e lutei ao seu lado. O 
garoto maior ficou confuso e surpreso porque eu fiz isso. Eu fazia isso quase diariamente. 
Minha mãe esperava que eu crescesse e que nunca mais fizesse isso novamente, assim ela 
chorava quando eu persistia. Finalmente, ela se determinou que na próxima vez que eu 
voltasse para casa ela não me deixaria sair novamente.  

Eu posso entender os sentimentos de minha mãe. Sempre que eu tinha algo interessante 
falaria para minha mãe sobre isto, e não importava quão cansada ela estava ou quanto 
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trabalho ela tinha para fazer, ela ouviria. Essa é uma recordação viva para mim. Embora 
eu falasse por horas com ela, e seus olhos ardessem, ela perguntava: "E então? E o que 
mais?" Essa era nossa relação.  

Deus sentiria diante dos homens menos do que os sentimentos de minha mãe diante de seu 
filho? Não poderia ser menos. Sendo que os sentimentos de Deus diante de Seus próprios 
filhos vai além de qualquer barreira física ou de tempo, Seu amor sempre está lá.  

Dia de Deus e Minhas Congratulações 1-7-81 

Deus deu uma boa chance para todos com relação ao amor. Se por alguma razão um casal 
está sendo perseguido por sua comunidade, esse tormento realmente os conduzirá a 
estarem mais unidos. O poder de seu amor será mais intenso sob tais circunstâncias. Nesse 
casal há um fogo de amor queimando mais intensamente do que em qualquer outro casal. 
Essa é uma grande verdade entre a Mãe e eu. Vocês sabem que eu tenho sido perseguido 
pela América. Em casa eu direi para a Mãe: "Você é minha aliada. Só você me entende". 
A Mãe dirá: "Pai, você é meu herói, não importa o que outras pessoas digam". Embora ela 
seja só um indivíduo, com as palavras da Mãe eu sou confortado. Nada pode se comparar 
à forma como a Mãe me apóia. Em acréscimo, a Mãe dirá: "é agradável de certa forma que 
o resto do mundo está perseguindo você, porque isto faz você voltar rápido para casa"!  

A Mãe e eu podemos realmente apreciar a perseguição. Nossos filhos nos entendem, e a 
coesão harmoniosa em nosso lar é muito forte. Os filhos têm uma forte convicção de que, 
não importa o que o mundo diz sobre seus pais, eles são os mais maravilhosos campeões 
de Deus. Às vezes eles sentem que não podem suprimir sua raiva pelo mundo, mas por 
outro lado, eles sentem intenso amor por seus pais. Não há nenhum problema em ser 
perseguido.   

Quando vocês olham as coisas do mundo deste ponto de vista do amor, não há nada pelo 
qual vocês não possam ser gratos. Porque eu tenho sido perseguido tanto, Deus abençoou 
minha família mais e mais. A evidência disto é que com o passar dos anos os filhos que 
nasceram de nós são ainda mais brilhantes e proeminentes. Quando eu olho para eles 
agradeço a Deus. Quando Deus tem grandes presentes para entregar, vocês devem 
comprar sacolas maiores e assim Ele pode dar os maiores presentes para vocês. O que são 
esses presentes? Deus quer dar muitos presentes para a Mãe e eu, assim nós teremos mais 
e mais filhos. Deus quer nos dar mais de quarenta filhos, mas sendo que o corpo humano 
tem certas limitações, Deus irá condensar estes presentes em poucos, mas brilhantes filhos.  

Ontem uma idosa mulher coreana que tem me seguido desde que nossa igreja foi 
estabelecida veio para East Garden. Ela costumava vir à igreja três vezes ao dia. Ela disse: 
"Pai, a menos que eu o veja três vezes ao dia, eu fico louca e não posso viver". Quando ela 
veio para East Garden, ela disse: "Minha vida está um inferno porque eu não posso vê-lo 
todos os dias. Esta manhã eu vim vê-lo". Eu nunca demonstrei a ela qualquer favor 
especial no passado; Eu sempre trato todos os membros da mesma maneira. A Mãe estava 
sentada próximo a mim e a senhora disse: "Eu me sinto envergonhada em dizer isto, mas 
eu te amo, Pai". A Mãe foi a primeira a sorrir quando ela disse isso.  

Quem é Deus e quem sou eu 7-25-81 
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A vinda do messias é a maior coisa que aconteceu desde a criação do mundo. Ele trouxe o 
movimento revolucionário de amor verdadeiro pela primeira vez na terra, e é uma 
oportunidade muito preciosa que vale a pena dar tudo a fim de obtê-la. Nos últimos dias 
deverá haver uma religião forte o suficiente para ensinar isto claramente.  

Eu tenho investido minha vida inteira estabelecendo o exemplo e conduzindo isto. Para 
este propósito eu abri mão de minha família, meus filhos, e até mesmo de meu país. Eu fui 
acusado de ser extremado e tomar todas as coisas pelo amor, mas pelo amor de quem? 
Pelo amor de Deus.  

Experiência de Vida na Soberania de Coração 3-5-81 

Vocês podem pensar que podem estar orgulhosos de mim, historicamente falando, mas eu 
não penso dessa maneira. Se eu sentisse orgulho de mim mesmo então eu andaria 
arrogantemente e cheio de ostentação, mas ao invés eu nem mesmo sei a hora de ir para a 
cama ou de comer. A Mãe está sempre tentando me educar para pensar sobre minha saúde 
e minha idade.  

As Coisas que Queremos estar Orgulhosos  7-25-87 

Eu sou muito rigoroso sobre dinheiro gasto por minha família. Mesmo quando a Mãe quer 
comprar algo para a família, eu confiro isto cuidadosamente de antemão. Mas eu digo que 
se ela ver qualquer necessidade dos membros da Igreja, ela deve até pedir dinheiro 
emprestado se necessário para dar-lhes o que eles precisam. Até recentemente, há três anos 
atrás, a Mãe não tinha nenhuma liberdade para gastar qualquer dinheiro. Apenas 
recentemente eu dei a ela essa liberdade. Eu estou implantando a tradição celeste em 
minha família para prevenir que vocês sejam capturados por Satanás.  

Nos dias de meu colégio e faculdade eu fiz um esforço consciente para parecer com um 
mendigo, deixando meu cabelo cumprido, e vestindo roupas velhas compradas em 
brechós. Ao invés de vestir bem para eventos, eu me vestia confortavelmente em casa, mas 
usava trapos quando saia. Eu raramente falava com as pessoas quando saia. Era assim que 
eu vivia quando era jovem. Vocês não podiam ter imaginado isso a menos que eu tivesse 
dito a vocês esta manhã.  

Eu fui ao Harlem do Japão e da Coréia, me misturando com pessoas pobres. Eu nunca me 
misturei com a elite. Eu trabalhei duro em tarefas braçais para pagar a taxa de matrícula 
para pessoas que eram meus amigos. Eu conheço a mentalidade do mundo satânico. 
Ninguém pode me iludir.  

Havia uma garota rica que estava cega por mim. Ela pegava muito dinheiro de seus pais, e 
um dia ela entrou em meu quarto e deixou esse dinheiro em minha gaveta. Eu levei de 
volta para ela esse pacote de dinheiro, sem abri-lo, e disse-lhe que ela deveria aprender 
como a vida deve ser, e que ela não poderia comprar minha mente com dinheiro. O mundo 
não sabe que tipo de experiências pelas quais eu tive que passar a fim de ficar longe disto.  

Histórico Dia dos Filhos 10-28-81 
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Vocês acham que existe uma batalha entre minha mente e meu corpo? Sim, eu tenho a 
mesma batalha que vocês; a única diferença é que minha batalha tem sido vitoriosa. Eu 
conheço a verdade, assim eu persevero através de minhas batalhas.  

Eu tenho sacrificado até minha família, até mesmo a Mãe, em benefício da Unificação. É 
muito raro eu comer uma refeição com meus próprios filhos; eu geralmente como com os 
líderes do movimento de todas as partes do mundo. São estes que sempre estão sentados 
próximos de mim e da Mãe, tomando café da manhã, no almoço, no jantar, não são meus 
filhos que estão lá. Às vezes quando eu estou fazendo uma refeição com os filhos e alguns 
líderes da igreja chegam, eu imediatamente peço para os filhos terminarem sua refeição na 
cozinha e dou seus assentos para os membros. Meus filhos também precisam de Caim para 
entrar no Reino do Céu; eles não podem entrar sem Caim.  

Para o Verdadeiro Pai e a Verdadeira Mãe, há dois tipos de filhos: verdadeiros filhos tipo 
Abel e verdadeiros filhos tipo Caim. Os verdadeiros filhos Abel devem ser capazes de se 
unir com os verdadeiros filhos tipo Caim. Eu tenho trabalhado por eles, em seu lugar, 
cumprindo seu papel para trazer esta unidade; e assim, por essa razão, meus filhos tipo 
Abel devem ser gratos a mim. Por outro lado, os verdadeiros filhos Caim devem se unir 
com os verdadeiros filhos Abel; sem isso, não há lugar para eu ficar. Há dois tipos de 
filhos para Adão; seus filhos diretos e os filhos adotados. A menos que estes filhos se 
unam, o mundo não pode ser restaurado.  

Esta é a razão pela qual, durante 1981, o qual é o ano da consumação final de meu curso 
de 21 anos, eu fui capaz de dar a Bênção para os verdadeiros filhos Abel. Ye Jin Nim foi 
noivada e casada; Hyo Jin Nim ficou noivo. As idades dos filhos variam entre 16 e 21 
anos; de acordo com o ideal original de Deus, este é o período durante o qual Adão e Eva 
estavam destinados a se casarem.  

Às vezes quando eu vou ao banheiro, eu adormeço e a Mãe fica preocupada comigo. 
Mesmo nesta manhã, a Mãe veio bater na porta do banheiro, perguntando: "Pai, o que 
você está fazendo aí?" Eu acordei e respondi: "Nada, nada". É meu credo que eu devo ir 
pelo mais difícil caminho de sofrimento, nunca procurando o caminho mais fácil. Às vezes 
há tarefas miseráveis a serem feitas, e eu quero ser o primeiro a fazê-las sem qualquer 
hesitação.  

Porque eu sigo esta forma de vida? Porque esse é o papel de Abel; ninguém pode 
reivindicar maior sacrifício diante de mim, incluindo os 36 casais abençoados. Eu nunca 
forcei ninguém a seguir um caminho de sacrifício, mas as mentes originais das pessoas 
sabem onde elas estão em relação a mim.  

Vitória do Lar Igreja 1-1-82 

Temos falado sobre um novo início, baseado em uma motivação diferente. Qual é a 
verdadeira motivação, meta e propósito do Reverendo Moon? Qual é a imagem dos 
Verdadeiros Pais? Os Verdadeiros Pais são o núcleo de vibração através do qual todas as 
vibrações do universo podem ser harmonizadas. Toda a criação, todas as pessoas, nações e 
o mundo espiritual necessitam deste núcleo essencial através do qual eles podem ter um 
dar e receber com o universo.                                A Vibração do Amor Verdadeiro 1-30-82 
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Capítulo 2 - Parte 2 de 4 
Os Verdadeiros Pais 

Vocês estão me olhando e imaginando que tipo de vida eu tenho experimentado. Vocês 
acham que eu atravessei minha juventude como vocês? Certamente vocês sabem que eu 
não nasci com 62 anos de idade! O que vocês acham que eu fazia quando eu tinha 17 
anos? Mesmo antes de eu ter recebido a missão de minha vida, eu sempre tive o coração 
de querer ser um amigo das pessoas que sofriam em minha aldeia. Quando eu era um 
garoto, havia um garoto rico e arrogante que sempre recebia um tratamento duro de mim. 
Mas aqueles que eram desafortunados e sofriam eram sempre meus amigos. Se eu ouvisse 
que alguma casa não tinha dinheiro para comprar mantimentos, eu considerava isto uma 
emergência e faria todo o possível para obter algum dinheiro para aquelas pessoas. Até 
que eu tivesse feito isso eu não poderia dormir. Eu queria ser mais do que um amigo; eu 
queria ser alguém que poderia servir e ajudar os outros. Entre a idade de 20 e 30 anos, que 
é considerada o início da juventude, as pessoas normalmente querem se vestir bem, e ter 
experiências prazerosas na vida. Mas eu vivi exatamente de maneira oposta. Eu nunca 
vesti um terno novo; eu sempre comprei roupas usadas em lojas de descontos.  

Meu cabelo nunca parecia limpo e atrativo. Eu estava sempre ocupado cumprindo minha 
missão. Naqueles dias eu falava muito pouco, mesmo que eu soubesse que havia muitas 
coisas valiosas para serem ditas. Eu me determinei a estar em silêncio e parecer bem 
humilde.   

Durante o início de minha juventude eu utilizei todos os dias experimentando as situações 
mais desesperadas e sofridas na vida humana: trabalhando em campos de trabalho forçado, 
minas, pequenas fazendas, docas e até mesmo como mendigo. Eu busquei todos os 
aspectos da vida humana, até mesmo o mundo das prostitutas. Eu estudei todas as misérias 
da vida humana.  

Quando eu era um estudante em Tóquio, eu viajei pela estrada de ferro procurando os 
lugares onde a maioria das pessoas miseráveis viviam. Até mesmo em dias chuvosos eu 
descia do trem e ia me sentar nos bancos ao lado das pessoas com olhares infelizes e fazia 
amizade com elas. Eu sempre pensava comigo mesmo: "E se este homem fosse meu irmão 
mais velho ou meu pai e se ele estava sofrendo era da minha conta, portanto o que eu 
poderia fazer por ele"?  

Eu observava os estudantes na minha universidade. Eles estavam sempre rindo, falando, e 
se comportando muito agitadamente. Eu me comparava com eles e pensava: "Suas risadas 
são sem sentido; isto não tem conteúdo. Mas através de meu silêncio e meditação, 
enquanto eu procurava as soluções para os problemas da vida, toda a humanidade poderia 
encontrar nova esperança no futuro". Eu sabia que a alegria fútil de meus colegas 
estudantes passaria como uma nuvem de fumaça, mas a tristeza e a angústia que eu estava 
compartilhando com as pessoas miseráveis da sociedade trariam um novo futuro para o 
mundo.  

Eu quero que vocês entendam que para obter o título de Verdadeiros Pais é uma tarefa 
muito difícil. A posição dos Verdadeiros Pais existe para o benefício da humanidade. Para 
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se qualificar para estar nesta posição uma pessoa deve ser capaz de satisfazer todas as 
necessidades da humanidade. A primeira qualificação dos Verdadeiros Pais é experimentar 
o sofrimento da humanidade. Esta é a forma como eu utilizei toda minha juventude, indo 
para lugares de pobreza e miséria, visitando as casas de mineiros e trabalhadores. 
Também, eu me familiarizei com pessoas de classe média e pessoas de classe abastada.  

De certa forma, eu era uma pessoa miserável. Eu estava totalmente sozinho; ninguém me 
entendia ou o que eu estava tentando cumprir. Até mesmo meus pais, irmãos e irmãs não 
me compreenderam. É claro, a Mãe está sempre comigo agora, me apoiando 
constantemente, mas mesmo a Mãe não conhece tudo que eu pressinto para o futuro.   

Por toda minha vida, eu tenho sido um pioneiro abrindo um caminho que nunca existiu 
antes, e que ninguém pensou em seguir antes. A fim de seguir este caminho eu tive que 
lutar todos os dias uma batalha solitária de lágrimas e suor. Esse caminho estava cheio de 
dificuldades, mas no topo desse caminho havia perseguição e discriminação. Em minha 
aldeia, mesmo que eu nunca tivesse cometido um crime, as pessoas começaram a imaginar 
sobre mim e eu não podia me mover livremente ou viver minha vida livremente. De modo 
geral, uma pessoa se torna um herói popular quando ele supera em todas as atividades e 
faz ações de bondade para outras pessoas. Mas minha escala de pensamento era muito 
maior do que apenas minha aldeia. Eu estava pensando na nação e no mundo. Por causa 
disso, eu era totalmente mal entendido. As pessoas riam de mim, me apontando com seus 
dedos. Elas não tinham nenhuma idéia de qual era minha verdadeira motivação.  

Minha mãe foi a única que esteve perto de me entender; é claro, mesmo ela não 
entendendo tudo. Às vezes eu revelaria certas coisas para ela. Na maioria das vezes, eu iria 
até o túmulo de meus ancestrais e falaria com eles, revelando-lhes meu coração. Eu 
poderia revelar meus segredos lá, sabendo que todos meus antepassados no mundo 
espiritual estavam em uma posição melhor para entender o que eu estava fazendo.  

Uma vez que eu me empenhei em minha missão de vida, eu encontrei oposição em todos 
os níveis. Minha aldeia se opôs a mim, a sociedade se opôs a mim, e a nação se opôs a 
mim. As mais severas oposições vieram do cristianismo estabelecido. Os ministros e 
anciões das igrejas estavam apontando seus dedos para mim, me acusando de ser um 
herege, dizendo para seus seguidores: "Nem mesmo cheguem perto do Rev. Moon; ele é 
um demônio!" Meus parentes foram maltratados apenas por serem meus parentes. Se eu ia 
para outra aldeia ou para um restaurante, eu não era bem-vindo. Eu não fiz nada errado 
nem cometi qualquer crime. Tudo que eu estava fazendo era perseguir a mais elevada meta 
possível, a qual eles não podiam entender. Mas eu continuei a estabelecer o fundamento 
passo a passo, a despeito de toda a oposição.  

Sob tais circunstâncias, obter um amigo verdadeiro e criar uma pequena organização não 
era fácil. Mas todo o mundo espiritual estava sempre ao meu lado. Nos primeiros tempos 
da Igreja de Unificação ninguém conseguia testemunhar para outras pessoas. Os membros 
vieram para a Igreja através do contato e condução do mundo espiritual. Se vocês 
visitaram a Coréia, provavelmente terão encontrado nossas avós na Igreja. Nenhuma delas 
veio porque alguém as convidou; elas receberam revelações diretamente do mundo 
espiritual e vieram por sua própria iniciativa me procurar.  
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Minha vida inteira pode ser descrita em uma frase: ela tem sido uma vida nas sombras. 
Sempre eu fui mal entendido e perseguido. Eu fui o primeiro Moonie e todos vocês são os 
Moonies contemporâneos. Quando eu olho para vocês eu os invejo muito; vocês são tão 
livres. Comparado com a forma como eu vivi em meus primeiros anos, vocês estão 
literalmente vivendo no Reino do Céu.  

A Vibração do Amor Verdadeiro 1-30-82 

Eu estou trilhando um caminho normal ou anormal? A Mãe tenta trazer-me para próximo 
de uma forma normal de vida. "Pai, você não é mais um jovem", ela diz. "Por favor, não 
faça como se tivesse 20 anos de idade!" A Mãe também tem outros bons conselhos: "Você 
não deveria dar sermões mais longos do que duas horas. Faz mal para seu coração!" 
Quando eu vou além de duas horas, a Mãe sempre dá algum sinal de advertência. Com 
certeza, eu estou vivendo de uma forma anormal!  

Normalmente as pessoas esperam comer três refeições por dia, mas eu não tenho tal 
conceito. Quem escreveu a lei que temos que comer três refeições por dia? Uma refeição 
está OK. Duas refeições estão OK. Nenhuma refeição está OK. Às vezes eu falo por todo 
o dia e na mesa de jantar eu digo: "Este é meu café da manhã." Esse é o tipo de agenda 
que eu tenho. Eu nem mesmo sei se estou tomando café da manhã ou se estou jantando! 
Eu estou sempre com fome quando estou comendo e sempre aprecio a refeição, não 
importa o que ela contenha. Eu acho que é assim que me matenho saudável.   

Todos estão se Dirigindo para Algum Lugar 3-7-82 

Eu posso cuidar de mim mesmo, mas eu gosto de me apoiar e ser protegido pela Mãe; eu 
quero segui-la onde quer que ela vá. Isso é belo. Da mesma forma, a Mãe sempre quer se 
apoiar em mim. Até mesmo quando ela quer ser independente, ela diz que é melhor estar 
apoiada em mim, assim eu tenho mais segurança do que preciso. Isso é belo.  

Na Presença de Deus 4-11-82 

Eu aprendi como me adaptar a qualquer ambiente que eu entre. Por exemplo, se eu for a 
algum lugar onde todos estão bebendo e se alegrando, eu posso me harmonizar com eles 
até mesmo sem beber, apenas mostrando ativamente interessado nas pessoas. Eu posso até 
mesmo falar sobre Deus para eles. Com apenas um copo de Coca Cola, eu posso ficar 
mais intoxicado do que os outros, e eles comentarão: "Que estranho! Você está bebendo 
somente Coca-Cola, mas você está mais alegre do que nós que estamos saboreando nosso 
vinho. Qual é seu segredo?" Eu lhes diria: "Seu paladar está entorpecido pelo vinho, assim 
vocês não podem apreciar quão saboroso é a Coca-Cola. Mas eu realmente desfruto o 
gosto, assim isto me faz intoxicado".  

Se eu for para uma obra de construção, eu sei exatamente como tratar com os 
trabalhadores e como fazer as coisas que eles fazem. Quando você vai para o ambiente dos 
trabalhadores, você deve agir pelas regras deles. Vocês entendem? Em outras palavras, 
onde quer que vocês estejam, podem sempre representar o bem. O universo protege uma 
pessoa harmonizada; ele é até mesmo responsável em proteger tal pessoa.  
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Quando eu vim para os Estados Unidos eu me comportei de uma maneira muito natural e 
nunca fui transtornado por qualquer atmosfera hostil. Quando eu vou para o Japão eu 
nunca considero o passado de inimizade entre a Coréia e o Japão; pelo contrário, eu 
transcendo aqueles sentimentos e me sinto completamente em casa no Japão e amo as 
pessoas japonesas. Quando eu vou para a Alemanha, é a mesma coisa. Qualquer novo 
lugar que eu visito, sempre penso: "Eu estou indo para uma nova estação, como ir da 
primavera para o outono. Eu devo me adaptar às mudanças. Sem problema”. Em outras 
palavras, eu não me sinto como um estranho em nenhum lugar neste universo. Todos em 
qualquer lugar são partes da família e da criação de Deus, e eu posso abraçar as pessoas 
onde quer que eu vá porque eu sei que o universo está me protegendo. Minha 
característica distinta é a habilidade para me ajustar imediatamente a qualquer 
circunstância.  

Um exemplo extremo desta adaptabilidade foi minha resposta ao ser aprisionado nas 
Coréias do Norte e do Sul. Eu não disse para mim mesmo que não deveria estar em tal 
lugar; ao invés, eu me tornei um líder das pessoas não importa onde eu estava. Há sempre 
pessoas para se falar e ensinar sobre Deus, mesmo na cadeia.  

Esta forma harmonizadora de vida não brota de uma perspectiva rasa; esta habilidade de se 
fazer em casa onde quer que eu vá está ancorada à verdade núcleo do universo. Eu 
caminhei através da vida como um sujeito absoluto, assim onde quer que eu fosse um 
objeto automaticamente aparecia. Vocês não acham esta uma maravilhosa forma de vida?  

Eu sei que o núcleo ou a essência do universo é Deus, e Ele funciona exatamente deste 
modo. Reconhecer Deus é reconhecer também o mundo espiritual. O mundo espiritual é a 
realidade sujeito e estamos vivendo na realidade objeto. Eu conheço as regras desse 
mundo sujeito.  

Deus é Meu Repouso 4-25-82 

Sempre a Mãe me pergunta: "Quanto você me ama?" Eu sempre digo a ela que eu não 
posso amá-la mais do que quando nós cumprirmos a edificação do Reino do Céu na terra; 
essa é nossa missão. Minha resposta é sempre a mesma, mesmo para a Mãe. Esse é o 
modo principalístico e eu me conduzirei pelo Princípio.  

Vamos nos Proteger 5-1-82 

Na filosofia oriental, o “crane”1 é um pássaro nobre e sagrado. Desta forma, o nome da 
Mãe, Han, significa “crane”. Assim o “crane” é um símbolo da Mãe.   

A Estrada do Homem Santo e Religioso 5-2-82 

A Mãe apenas retornou do hospital ontem após dar a luz, e isto foi uma dura provação 
para ela. Eu estava ansioso para trazê-la aqui no Serviço Dominical hoje, mas o doutor 
disse que era impossível. Porque eu quero que a Mãe esteja aqui? Eu queria que ela 
demonstrasse um exemplo heróico para todos vocês. Mesmo que ela está muito fraca, 
                            

1 Um pássaro grande da ordem Gruiformes e o Gruidae familiar que têm pernas longas e um pescoço longo 
que estende ao voar. 
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ainda sim a Mãe arranjou para vir aqui e ouvir três ou quatro horas de sermão. Isso é 
verdadeiramente histórico. Quando a Mãe faz isso, como no mundo pode haver esposas e 
esposos na igreja se queixando de suas situações? Esse é o tipo de tradição que eu quero 
estabelecer nesta manhã.   

Vocês acham que Deus me dirá: "Rev. Moon, que esposo cruel você é! Como você pode 
arrastar sua esposa após ela voltar para casa do hospital?" Não, Ele dirá: "Você é 
certamente um esposo maravilhoso. Você verdadeiramente ama sua esposa". Eu sei que 
essa é a forma como Deus vê isso. Que tipo de esposos as mulheres querem? Vocês 
querem um esposo que pensa como eu? Às vezes um esposo pode fazer coisas que 
parecem ser cruéis, mas eles são motivados pelo amor puro, como neste caso.  

Quando vocês se alegram ao nos ver, eu quero que a Mãe receba a mesma alegria e 
reconhecimento que eu recebo de vocês. Quando vocês se alegram ao ver a Mãe, eu na 
verdade quero ser a primeira pessoa que se alegra por ela. Para se tornar esse tipo de 
esposa não é fácil. Geralmente as esposas reclamariam: "Meu esposo não entende as 
mulheres e especialmente suas dificuldades".  

A Mãe e eu agora temos treze filhos. O número 12 era um número bom e talvez vocês 
estejam imaginando porque fomos ter 13. Jesus e os dozes apóstolos juntos somavam 13. 
Agora há doze filhos e um que se tornará como a figura central do grupo. Temos seis 
filhas e sete filhos; seis é um número representativo da terra e o sete representa o céu. A 
Mãe consumou sua missão.   

Eu sempre quero ser um bom exemplo para todos os membros de minha família. Eu 
trabalho duro, sou o último a ir para a cama, levanto cedo pela manhã, e fico muitas noites 
sem dormir meditando. Ninguém em meu lar pode dizer que eu não estou trabalhando o 
suficiente. A Mãe reconhece isso e me diz: "Pai, eu me rendo. Seu padrão é absoluto". Os 
homens devem cumprir o papel de homem com uma dignidade de homem. Ele deve estar 
na posição de educar as mulheres.  

Quando eu estava no campo da prisão na Coréia do Norte, ninguém sabia nada sobre mim. 
Mas cedo ou tarde, as pessoas vieram a me respeitar porque elas viram minhas ações. Os 
policiais da prisão estavam dispostos a tratar os prisioneiros muito duramente, mas eles 
não podiam sempre me tratar dessa forma. Até alguns deles sentiam respeito por mim. Em 
certa ocasião quando eu saia de minha cela, os policiais se inclinaram para mim. É claro 
que nunca pedi que eles fizessem isso. Esse é o tipo de vida que é verdadeiramente 
dramático.   

A Mãe se preocupa com minha saúde e diz: "Pai, você não é mais um jovem. Você deveria 
reduzir o tempo de seus sermões para apenas duas horas". Mas eu sabia que se eu fizesse 
isso, ela diria: "Duas horas é um pouco longo também, assim porque você não faz em uma 
hora e meia?" Então ela sugeriria uma hora, então trinta minutos, e então talvez 15 
minutos. Eu tenho um segredo: sempre que a Mãe dá esse tipo de conselho para uma 
manhã de Domingo, o sermão desse dia será ao menos de quatro horas. Eu não posso 
trabalhar sob pressão de qualquer tipo; eu quero ser totalmente livre. A Mãe me diz: "Eu 
não posso entender você; você é um mistério incrível!" Mas uma vez que eu explanei para 
ela minha lógica sobre esta situação, ela aceitou e consentiu com meu pensamento.  
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Família Abençoada 6-20-82 

Qual característica vocês supõem que a Mãe acha mais atrativa em mim? O que ela 
consideraria meu ponto original mais louvável? Eu gostaria de saber o que vocês pensam! 
Eu bem posso imaginar, mas eu não direi a vocês, porque eu não posso falar por ela a 
menos que ela estivesse aqui.   

Mas eu sei precisamente do que eu gosto sobre a Mãe de A a Z. Vocês acham que eu 
aprecio todas as suas boas características 100%? Não, não ainda. Isso significa que eu 
tenho que continuar fazendo uma busca e mais esforços para entendê-la e estimá-la. Até 
mesmo no momento em que eu morrer, eu não acho que minha busca terá terminado. 
Portanto, não há tempo para estar cansado, porque são tantas coisas para serem 
aprendidas. Da mesma maneira, há muitos aspectos sobre mim que a Mãe ainda tem que 
aprender. Ela está sempre me dizendo: "Pai, como você encontra tantas coisas diferentes 
sobre as quais falar? Eu achava que você teria esgotado as estórias ontem após falar por 
sete horas, mas agora você está dando outro sermão!" Ela está constantemente 
impressionada pela imensidão de meus pensamentos.   

O Dia de Todas as Coisas 6-27-82 

Vocês acham que a Mãe é uma mulher muito afortunada e feliz por estar casada comigo? 
Em certo sentido ela é afortunada, mas há indizível sofrimento porque ela não tem 
nenhuma liberdade. Ela não determina sua própria agenda. Ela não tem liberdade para 
dormir quando quer, mas somente quando eu permito. Não é fácil ser minha esposa. 
Minha vida é absolutamente pública. Ontem, a Mãe não se sentiu muito bem, mas eu disse 
que deveríamos visitar a cidade de Washington, assim ela apenas obedeceu e me seguiu. 
Ela tinha dor de cabeça e se sentia tonta, mas vocês acham que a Mãe dormiu toda a 
manhã? Absolutamente não. Vocês ainda acham que a Mãe é uma mulher feliz?  

A Mãe esteve ali o tempo todo. Estou certo que ela pensou que eu poderia dar uma grande 
mensagem em um tempo mais curto, mas ela sentou e ouviu por horas. Mesmo nesta 
manhã estou certo que ela gostaria que eu desse um sermão curto porque há uma 
comemoração agendada hoje em East Garden. A Mãe está ansiosa pois eu ficarei muito 
cansado. Ela se sente ansiosa quando eu continuo e continuo, mas ainda sim ela obedece e 
se senta calmamente. A Mãe não tem uma vida fácil em todos os aspectos. Vocês podem 
pensar que ela é a pessoa mais feliz sob o sol sem nada para se preocupar, mas este não é o 
caso.  

A Mãe sabe que ela deve seguir minha vontade porque tudo o que eu faço é para a 
salvação e benefício dos outros. Eu acabei de chegar de Gloucester. Após um verão inteiro 
no mar eu estava muito cansado e teria gostado de descansar. Eu poderia ter enviado Bo 
Hi Pak aqui para dar o sermão esta manhã, mas eu vim de qualquer maneira, batendo em 
vocês novamente! Eu vim aqui dar-lhes o leite da vida, quase como o peito espiritual para 
alimentá-los. Quando vocês bebem como um filho, seus olhos e ouvidos, tal como sua 
mente espiritual, se abrem. Onde quer que eu esteja, quando chega o domingo eu quero 
trazer-lhes ressurreição.   

Nova Família Dada por Deus 7-5-82 
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Eu tenho adquirido muitas experiências desde que a Mãe e eu tivemos treze filhos, por 
isso eu posso entender as diferenças entre meninos e meninas. Se acontecer de eu me 
sentir um pouco doente, os meninos expressarão alguma preocupação e repetidamente 
perguntarão: "Como está Pai?" Eles gritarão para mim quando eles me vêem: "Pai, você 
está se sentindo bem?" e então eles se afastarão nunca se aproximando. Entretanto, as 
filhas são diferentes. Elas não irão dizer muito, mas elas farão muitas coisas para tentar me 
fazer sentir melhor, tal como me trazer sucos, massagear meus ombros, e assim por diante.  

No passado, os ricos reis sempre tinham mais mulheres servindo em seus palácios do que 
homens. Porque isso? Simplesmente porque as mulheres criam uma atmosfera mais bela 
do que os homens.  

O ponto importante que estou reforçando é o significado da mulher na família. Se 
fossemos comparar, poderíamos dizer que esses homens são como os ossos e as mulheres 
são como a carne. Mesmo externamente, os homens são mais ósseos e as mulheres são 
mais macias e mais rechonchudas. Dificuldades podem surgir nos matrimônios porque a 
mulher tem tal atitude: "Quando eu me casei, meu esposo tomaria total cuidado comigo". 
Essa é certamente a atitude errada.   

Vocês homens já pararam alguma vez para considerar o que há nas mulheres que vocês 
mais invejam? O que elas têm que vocês desejam ter? Se vocês nunca pensaram sobre isso 
então são homens muito sombrios. Como vocês podem apreciar suas esposas no futuro? 
Vocês dizem: "sensibilidade," "suavidade," e "intuição" – e o que mais? Deixem-me 
responder isso para vocês: as mulheres podem conceber e gerar seus filhos e então 
alimentá-los em seu peito. Essa é a coisa que vocês nunca podem fazer por isso vocês 
devem ser muito invejosos.  

Eu fui muito sutilmente alertado sobre isto recentemente. Eu estava abraçando Jung Jin 
Nim logo depois que a trouxemos para casa do hospital e eu compreendi que ela estava 
muito desconfortável. Por isso eu a dei para a Mãe e ela logo adormeceu, mas ela nunca 
dorme em meus braços! Eu sinto inveja da Mãe.   

Por causa de minha missão, eu não posso ouvir qualquer conselho a menos que eu esteja 
seguro que é o melhor. Eu devo ser o mestre total de minhas atividades, contudo eu me 
encontro de certa forma encantado pela Mãe! Eu sempre quero grudar nela quando ela vai 
a algum lugar. Eu sou grande e a Mãe é uma pessoa pequena, mas há um universo de 
experiências entre nós. Eu amo a Mãe além de todas as coisas que eu devo fazer no futuro 
ou no presente. Meu amor por ela transcende tudo isso. Certamente entre a Mãe e eu há 
complicações e dificuldades que devemos superar, mas através do amor somos sempre 
capazes de fazer isso. A Mãe é aquela que deve iniciar a liderança no relacionamento, não 
eu. Eu tenho muitas responsabilidades diferentes e muito mais para cumprir do que a Mãe 
em âmbito mundial. Entretanto, as mulheres têm um papel mais importante do que os 
homens no relacionamento.  

Em um sentido prático, vocês mulheres geralmente me obedecem melhor do que os 
homens o fazem. Isto não é verdade? Vocês homens sempre sentem o desejo de 
ascenderem para uma posição igual a minha; vocês não se sentem naturais quando estão 
na posição de objeto para comigo. Quando eu falo para vocês e expresso alguma idéia 
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interessante, vocês homens pensam: "Ah, Eu sabia isso também, Pai". Considerando que 
as mulheres apenas se alegram e se lançam na experiência do sermão. Isto não é verdade? 
Isto por si só é a prova de que as mulheres ouvem e me obedecem melhor do que vocês 
homens, certo? O que realmente vocês estão dizendo é que as mulheres são mais puras do 
que vocês.  

O que eu estou tentando lhes ensinar é para se tornarem bons antepassados. De agora em 
diante não deve haver qualquer diferença se vocês podem me ver ou não. Vocês não 
devem precisar de ninguém lhes dizendo o que fazer. Vocês sabem claramente o caminho 
que vocês devem seguir de acordo com o Princípio e não devem mais necessitar de meus 
sermões. Muitas vezes quando Deus tornava claro o que Ele esperava de mim, eu nem 
mesmo orava para dizer a Ele que eu o faria, mas ao invés, eu simplesmente fazia o que 
Ele esperava.  

Muitas pessoas têm trabalhado muito duro, mas eu sempre me determinei a trabalhar mais 
duro do que elas. Eu sempre durmo menos e como menos do que qualquer um de vocês; 
portanto eu não estou em débito para com a América em nada. Eu nunca vesti as roupas 
mais finas. Hoje estou usando os sapatos que tenho vestido por três anos. Eu os comprei 
em uma loja de preços bem baixos.  

Estes tipos de fatos estão confundindo muito as pessoas. Eu não tenho o hábito de estar 
usando gravatas, embora tenha recebido muitas gravatas como presentes. Eu as uso 
somente quando devo dar um sermão ou quando devo usá-las para uma ocasião especial. 
Eu nunca vou a um bom restaurante chinês a menos que eu traga muitos membros comigo. 
Ao contrário, eu sempre vou ao McDonalds. Vocês americanos provavelmente pensam: 
"Ele deve gostar do McDonalds"; mas vocês fazem tudo o que eu gosto de fazer? As 
pessoas ficam curiosas quando vêem uma limusine preta entrando no estacionamento do 
McDonalds. Isto não faz sentido!  

Hoje eu estou vestindo uma elegante calça porque a Mãe insistiu que aquela que tenho 
sempre usado estava tão velha. Eu nunca usei nenhum anel em minhas mãos, embora eu 
poderia se quisesse. Eu certamente não preciso qualquer anel para encontrar com Deus. Eu 
não olho para Belvedere ou East Garden e penso: "Eu possuo isso." Eu não estou 
interessado em possuir uma casa; eu posso fazer minha casa em qualquer local pacífico. 
Entretanto, se eu não tivesse estas coisas externas, as pessoas brancas neste país 
provavelmente não dariam atenção para nós. Desde que sua igreja possui tais locais como 
Belvedere e East Garden e o Reverendo Moon é o líder mundial da organização, as 
pessoas podem chamá-los de "Moonies" com escárnio, mas dentro delas há respeito e até 
mesmo temor. Isto é em grande parte por causa deste fundamento externo que recebemos 
atenção do mundo.  

Não há nada pelo qual eu estou envergonhado, nem há qualquer coisa que eu tema. Esta é 
a atitude correta para perseguir a vontade de Deus no mundo.  

Não é para manter uma grande casa para meu próprio conforto que eu envio vocês para 
fazer restauração material. Muito mais dinheiro é gasto aqui pelo benefício da América do 
que a família americana tem sido capaz de levantar.  
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Devemos encontrar nosso próprio lar? Se determinem que vocês criarão seus lares com 
seus próprios esforços e de sua família. Não dependa de Deus, da Igreja ou da América; 
eles não farão isso por vocês. Vocês são americanos confiantes para fazer isso?  

Em Busca de Nosso Lar 7-11-82 

Vocês acham que eu tenho ensinado muitas coisas a vocês mulheres americanas. Vocês 
amam e confiam em mim, está correto? De agora em diante vocês devem confiantemente 
ser diferentes de todas as mulheres americanas do mundo secular. Pensem sobre isto: se eu 
tivesse sido um tipo de homem que sempre esclarecesse as coisas para minha esposa antes 
de fazê-las, não haveria nenhuma Igreja de Unificação hoje! Estou agora falando de meu 
primeiro casamento. Essa mulher era muito brilhante e capaz. Ela me dizia: "Tudo o que 
você precisa fazer é amar e dar atenção para mim e nosso filho; eu farei você feliz. Apenas 
fique aqui; porque você tem que ir para a Coréia do Norte, então? Você não tem garantia 
que sobreviverá lá!" Entretanto, eu não dei ouvido a ela; eu apenas conversei com Deus e 
obedeci às ordens de Deus. Indo além de Abraão, eu deixei tudo para trás e fui diretamente 
para a Coréia do Norte logo quando Deus me ordenou. Eu nem mesmo fui visitar minha 
terra natal na Coréia do Norte – esse não era o motivo pelo qual Deus me enviou. Eu fui 
para a Coréia do Norte a fim de fazer exatamente o que Deus me ordenou.  

Quando eu vim para os Estados Unidos, havia oposição também. As pessoas diziam para 
mim: "Pai, você tem vitória agora aqui na Coréia. Porque você deve ir para outro país 
estranho e sofrer lá?" Naquele tempo, eu deixei a Mãe para trás e trouxe somente aqueles 
missionários que poderiam traduzir para mim. Assim novamente eu deixei para trás minha 
esposa e filhos e parti para uma terra estrangeira. Minha família sentiu-se infeliz, mas eu 
não dei atenção. A Mãe gostaria de me acompanhar para onde quer que eu fosse, mas eu 
tive que deixá-la. Eu estava vindo para um local semelhante a uma "zona de combate" 
espiritual. Eu tive que ir para todos os cinqüenta estados estabelecendo campos sagrados 
em um período de quarenta dias.  

Desta forma, eu fui capaz de demonstrar meu amor por este país. Eu queria ser capaz de 
dizer: "Eu amo este país mais do que qualquer um, mesmo um americano". No processo 
de dar amor verdadeiro para este país e seu povo, eu incorri em perseguição no nível 
mundial. Embora eu tenha recebido tanta oposição e hostilidade, eu ainda amei esta nação 
com um amor de pai. Portanto, ninguém pode competir com tal amor.  

Vocês se sentem arrependidos por terem dado tanto esforço e tempo fazendo seu trabalho 
para Deus? Neste tempo, vocês devem continuar a trabalhar duro e sofrer junto com seu 
cônjuge e família e vocês se tornarão os sujeitos dos Atos dos Apóstolos do Reino de Deus 
do Completo Testamento. Ainda que trabalhem tão duro que se sintam completamente 
exaustos e não possam seguir adiante, vocês não terão terminado. Vocês receberão a 
verdadeira e interminável admiração de todas as pessoas do futuro, ano após ano.  

Esse é o motivo pelo qual a Mãe e eu temos vivido com o mesmo espírito, ano após ano. A 
Mãe tem dado a luz a tantos filhos e seu corpo não é o mesmo; ela suporta incríveis 
sofrimentos. Entretanto, eu ainda a empurro para estar junto comigo em todos os lugares. 
Vocês se opõem a isso ou aprovam? Vocês aprovam? Isso significa que vocês querem que 
a Mãe sofra ainda mais? Não, mas vocês entendem o Princípio e conhecem as razões pelas 
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quais eu a empurro. Eu estou com mais de 60 anos de idade e eu realmente não tenho que 
trabalhar tão duro como eu faço, mas essa não é a forma que eu quero viver minha vida. 
Eu não posso sentar complacentemente em uma cadeira me reclinando nem mesmo por 
um dia.  

Deus está me dizendo que eu devo facilitar agora, sendo que a idade dos filhos chegou; eu 
poderia apenas oferecer orientação e não trabalhar tão duro. Entretanto, eu não viverei 
dessa forma. Vocês acham que Deus dirá: "Você quebrou a lei; eu pedi para descansar e 
você não descansou, assim eu vou puni-lo"? Não; não há tal lei no reino de Deus. Embora 
Deus possa estar me falando fortemente em frente a todos os anjos no mundo espiritual 
que eu devo facilitar, em Seu interior Ele está cheio de orgulho. Ele está pensando: "O 
Reverendo Moon é realmente meu campeão. Eu estou tão orgulhoso dele".  

A Estação de Colheita da Providência de Deus 9-19-82 
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Capítulo 2 - Parte 3 de 4 
Os Verdadeiros Pais 

A meta de Jesus Cristo era se tornar um homem aperfeiçoado. Os maiores santos seguiram 
esta rota que eles assumiram. Hoje eu estou me esforçando para atingir esta meta de 
perfeição. Sendo que a Mãe é demasiadamente amável e boa, eu preciso de outras 
mulheres para me dar um pouco de dificuldade. Esse é o motivo pelo qual tenho recebido 
dificuldades das mulheres americanas!  

Raça Original de Uma Linhagem 12-1-82 

Eu sempre vou ao Campo Sagrado todos os dias às 5 horas da manhã e às vezes mais cedo. 
Não é fácil para a Mãe, mas ela sempre me acompanha. A Mãe tem seus próprios afazeres; 
ela é apenas uma mulher e que trouxe ao mundo treze brilhantes filhos. Isso é muito 
extraordinário e eu poderia me simpatizar diante da situação dela por essa razão, mas eu 
não me permito fazer isso. Eu digo a ela: "Você tem seus afazeres, mas eu também tenho 
meu próprio sofrimento. Meu caminho é igual e até mesmo mais difícil. Portanto, vamos 
seguir adiante sem hesitação".  

Às vezes eu não me sinto muito bem; Eu tenho dores de cabeça e dores por todo meu 
corpo. Sempre que isso ocorre, eu me empurro mais firme. Normalmente as pessoas 
dizem: "Eu preciso de ao menos duas horas de descanso, talvez um dia inteiro de 
descanso, e estarei bem amanhã". Entretanto, quando eu não me sinto bem eu empurro 
meu corpo e digo: "Mova-se". O que acontece? Eu vejo que essas minhas dores 
desaparecem.  

Esses líderes que vem regularmente à East Garden chegam cedo e ficam até eu subir para 
o quarto. De noite eles podem se sentir muito cansados, mas eles não querem dizer isso. 
Ao invés eles dizem para mim: "Pai, Eu acho que você está muito cansado. Você não quer 
subir e descansar um pouco?" Eu lhes respondo: "Seus trapaceiros! Vai para trás de mim, 
Satanás!" Então eu geralmente fico sem subir as escadas além do usual.  

Normalmente eu subo as escadas para o quarto por volta de uma ou duas horas da manhã, 
mas esse não é o fim do meu dia. Eu me sento em minha escrivaninha e fico escrevendo. 
Frequentemente eu passo a noite inteira nessa cadeira. Às cinco horas da manhã eu venho 
rapidamente para o Salão sagrado para orar.  

Eu posso dormir a qualquer hora e em qualquer lugar. Se eu me sento por apenas cinco 
minutos, vocês me ouviram roncando muito rápido. Meu corpo está sempre cansado, mas 
eu estou ainda o empurrando. Muitos membros pensam: "O corpo do Pai é especial. Seus 
ossos são feitos de aço e sua carne não é realmente como a de todos". Essa é a forma como 
muitas pessoas tentam se justificar.   

O Lar Igreja é Nossa Terra Definitiva 7-1-83 
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A família dos Verdadeiros Pais é o núcleo. A Mãe está sempre ao meu lado direito, mas 
desde que eu represento o universo, eu posso me focar em amá-la todos os minutos do dia? 
Não, ainda não. Porque não? Porque nós ainda estamos vivendo em um ambiente decaído. 
No original mundo não decaído, não nos depararíamos com qualquer resistência ou 
perseguição. Somente quando superamos a realidade de perseguição em nível universal, a 
Mãe e eu poderemos desfrutar de um pleno relacionamento de amor. Eu posso dizer para a 
Mãe que eu a amo com todo meu coração e alma em uma escala universal de um modo 
absoluto apenas quando transcendermos a perseguição universal.  

O mundo Caim está me perseguindo a cada minuto do dia. Mas estando na posição do 
filho mais velho, eu tenho a tarefa de amá-los com meu coração e alma em uma escala 
universal. Mesmo que o filho mais velho cair e assumir uma posição satânica, ainda é uma 
verdade universal que o filho mais velho merece a maior parte do amor de seu pai. A 
menos que ele dê primeiro esse amor de modo incondicional, ele não pode reivindicar o 
segundo filho. Portanto, se o mundo Caim me persegue, ainda sim eu tenho que amá-lo 
com todo meu coração.  

Assim qual é o papel da Mãe? Trazer a unificação entre Caim e Abel e retornar para Adão. 
Esse é o papel de Eva. Sendo que estamos vivendo em um ambiente decaído, eu tenho que 
ser uma pessoa pública. Eu estou me investindo inteiramente pelo benefício do mundo, em 
benefício da providência. Depois de cumpridas todas as condições requeridas, eu devotarei 
toda minha vida e amor à Mãe. Esse mesmo princípio pode ser aplicado para vocês 
membros da Igreja de Unificação. O mundo decaído está em uma posição de Caim – a 
posição do filho mais velho – e vocês estão na posição do segundo filho. Portanto eu devo 
amar primeiramente o filho mais velho, Caim – o mundo fora da igreja – antes de eu poder 
reivindicar o segundo filho. Vocês apanham mais duramente, de certa forma, porque Deus 
deseja amar o mundo sacrificando vocês. Ter que sacrificar vocês é uma tortura para mim. 
Eu tenho que sacrificar Abel a fim de amar o mundo Caim. Pelo mesmo modelo, os 
verdadeiros Pais sacrificam seus próprios filhos pelo benefício de vocês, porque eles estão 
na posição de Abel em relação a vocês que estão na posição de Caim. Portanto, a Mãe e eu 
primeiramente amamos vocês e damos mais atenção a vocês do que para nossos próprios 
filhos. Vocês entendem? Nossos próprios filhos compreendem e aceitam isso.  

Este é um princípio central para seguir. Os líderes da Igreja da Unificação em particular 
devem estar cientes de onde se encontram seus corações. Antes de sua própria família, os 
Verdadeiros Pais e os Verdadeiros Filhos devem vir primeiro. Quando restaurarmos o 
mundo e o mundo inteiro der as boas vindas aos Verdadeiros Pais, aceitando nossa 
ideologia e forma de vida, então poderemos amar nossos próprios filhos e nossa própria 
família. Esta é a forma como a batalha ocorre. Caim e Abel devem se unir antes que 
venham e se ofereçam aos Verdadeiros Pais. Portanto, vocês devem amar os filhos dos 
Verdadeiros Pais, porque somente através deles vocês podem se aproximar dos 
Verdadeiros Pais. Pela mesma razão, as pessoas do mundo devem seguir através de vocês 
a fim de alcançar os Verdadeiros Pais, assim vocês serão seus salvadores. Vocês 
compreendem?  

Realmente, eu não tenho ainda amado meus filhos como fazem muitos papais no mundo. 
Eu tenho sido incapaz de dar-lhes carinho e amor, até mesmo dia sim dia não, porque 
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ainda estamos em um ambiente decaído. Há ainda um grande trabalho a ser feito. A 
missão deve vir primeiro; a batalha deve ser enfrentada.   

Porque o mundo Caim tem a prioridade, eu devo primeiro focar nele. Como eu posso ao 
menos desperdiçar um momento? Eu estou concentrado em amar o mundo Caim e trazê-lo 
para Deus. O papel da Mãe é carregar e suportar o sofrimento de todas as mulheres do 
mundo, do passado e do presente. Na posição de Adão, eu devo abraçar e suplantar todas 
as queixas das mulheres de todo o mundo. Por sua vez, a Mãe tem que digerir e suplantar 
todos os incríveis tormentos internos de Adão. Assim a primeira cruz que a Mãe carrega é 
ter que digerir e abraçar meu sofrimento, o qual é aquele de Adão e de todos os homens do 
mundo. Sua terceira cruz é digerir com amor o sofrimento de todos os filhos do mundo. O 
papel dela é digerir com amor. A Mãe está indenizando o papel das mulheres, homens e 
filhos.   

Então qual é meu papel? Há cruzes da família, da nação e do mundo. A Mãe tem que 
carregar suas três cruzes e me seguir. Eu também tenho que digerir o sofrimento de todos 
os homens, mulheres e filhos na história, em adição às minhas outras três cruzes. A esse 
respeito a Mãe está me seguindo em obediência, sem impor sua vontade. Até a restauração 
universal estar completa, a Mãe não pode dizer uma palavra. O espírito dela é um espírito 
de absoluta obediência. Esta é a batalha na qual estamos engajados.  

Porque estou expondo isto? Porque somos o seu exemplo. Vocês têm papéis como esposo 
e esposa. Vocês mulheres têm um esposo; vocês os têm visto trabalhando com outras 
mulheres como secretárias, parceiras de testemunho ou restauração material, e assim por 
diante. Vocês podem começar a ter dúvidas e imaginar se alguma coisa está indo errado 
com eles. As mulheres nunca devem alimentar esse tipo de dúvida. Vocês devem confiar 
em seus esposos tal como confiam em Deus.  

Da mesma forma, vocês homens devem confiar em suas esposas. Vocês devem ser 
capazes de digerir tudo, tendo sabedoria e amor tão profundos quanto o oceano. Vocês 
devem ser capazes de engolir, digerir e enterrar tudo e qualquer coisa.  

Realmente, o espírito da Mãe é de total confiança. Essa é a razão de sua grandeza. Eu 
sempre insisto que ela atenda todas as funções públicas porque, enquanto o universo está 
sendo restaurado, nosso destino é presidido como um par.   

O Caminho que Deus está Perseguindo 1-23-83 

Eu quero que vocês entendam que o pensamento de Deus é tão amplo e profundo porque 
Ele é Deus. Portanto Jesus, como o filho de Deus, podia fazer o tipo de declarações que 
ele fez. E quanto ao Reverendo Moon? Há alguém que tenha sido mais perseguido e mal 
entendido do que eu? Stalin e Mao têm sido criticados por assassinar tantas pessoas. 
Mesmo não tendo nunca tocado em uma vida, eu sou mais acusado do que Stalin, Mao ou 
qualquer outro. Ao invés de matar os inimigos, eu tenho apenas que perdoá-los e amá-los. 
Por sua vez, eu tenho incessantemente sido acusado. De fato, foi minha estratégia que se 
as pessoas não me criticam ou me amaldiçoam, eu os cutucarei até que eles o façam. 
"Prossiga" eu digo. "Vá em frente e me amaldiçoe!"  
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O fato de que eu sou criticado pela mídia de notícias e pela sociedade não significa que 
estou fazendo qualquer coisa má. Eu estou sendo atacado por fazer coisas boas, como 
afastar os viciados das drogas e os transformar em patriotas, jovens saudáveis e 
determinados. Meu trabalho está criando tormentas, mas isto é para o bem. É impossível 
que jovens como vocês que não ouvem os pais, os professores, tios e tias, ou amigos, mas 
que seguem a lei do próprio indivíduo, venham até mim e não sejam de algum modo 
esclarecidos e transformados como vocês em dedicados homens e mulheres com metas 
definidas. As pessoas apenas não podem imaginar que uma coisa assim está acontecendo.   

De acordo com estes critérios, vocês me entendem como um homem bom ou alguém mal? 
Vocês podem pensar que eu sou cruel com vocês, mas realmente eu sou ainda mais cruel 
comigo mesmo. Eu sou o líder da Igreja de Unificação, mas se eu durmo duas horas e 
meia à noite ao invés de duas, eu sinto que devo me arrepender aos olhos de Deus. Se eu 
empurro os membros tão duramente, como eu posso dormir confortavelmente?  

Quando eu permaneço em East Garden, eu quero vestir a mesma roupa de baixo, a mesma 
camisa e calça por vários dias ou mais. Às vezes eu não me preocupo em trocar a roupa de 
baixo por uma semana inteira, mas a Mãe reclama. Eu continuo dizendo que posso vesti-
las outro dia. Às vezes as coisas se tornam sujas e eu as viro do avesso para vesti-las de 
novo. Vocês acham que eu faço isso porque não há máquina de lavar em East Garden ou 
porque eu não tenho roupas extras? Não, eu faço isso porque estou pensando em vocês. 
Quando eu tomo banho à noite, a Mãe muito silenciosamente pega a roupa suja e a coloca 
na lavanderia. Então, quando ela está olhando para outra coisa, eu venho e pego a roupa de 
baixo da lavanderia e a visto novamente! Eu faço isso porque minha mente está sempre 
com vocês.  

Eu sei que os que restauram material nem sempre tem a chance de comer refeições 
regulares e lavar frequentemente suas roupas de baixo, assim eu quero estar unido com 
eles. Às vezes eu deixo de fazer uma refeição; eu não visto uma camisa limpa todos os 
dias. Eu não quero fazer qualquer coisa se os membros não a estão fazendo também. Eu 
me sinto mais feliz e mais confortável vivendo desta maneira. Eu também sei que quando 
vocês membros passam através de sofrimentos mentais e físicos, vocês pensam na Mãe e 
eu em East Garden. Minha mente vai até vocês, e eu os apóio em pensamento. Mesmo que 
meu corpo possa estar estacionário em East Garden, minha mente tem constante dar e 
receber com todos os membros – não somente aqui, mas por todo o mundo.   

Um missionário morreu recentemente. Suas últimas palavras foram que ele sentia muito de 
não poder sair de sua cama e se inclinar para o Pai antes de sua morte. "Por favor, peçam 
ao Pai e a Mãe que me perdoem", ele disse: "Eu quero fazer uma inclinação final para o 
Pai, mas eu não posso". Como eu poderia não estar conectado com tais membros? Até 
mesmo em espírito eu os amo, penso neles, trabalho mais intensamente, e sofro com eles 
lado a lado. Meu corpo físico é limitado a um único local, mas no mundo do pensamento 
eu sou ilimitado; eu posso ir a qualquer lugar. Eu tenho constante dar e receber com todos 
os membros, particularmente aqueles que pensam em mim. Porque eu não quero ser 
conduzido a estar em débito com vocês, eu estou sempre procurando por formas de dar 
mais a vocês. Portanto, quando alguém chama meu nome, eu estarei lá.  
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Além do espaço e do tempo, estou conduzindo o movimento por todo o mundo. Muitas 
pessoas estão recebendo instruções de mim através de sonhos, visões e vozes. Eu me 
manifesto em todos os tipos de formas e dando aos membros exatamente as respostas 
diretas. Há milhões e milhões desses fenômenos por todo o mundo.  

Eu fico em East Garden, mas isto não me dá alegria. Eu sinto muito por andar em uma 
grande limusine Lincoln, mas quando eu tenho que viajar uma longa distância, é 
necessário por segurança. Ainda sim, eu nunca sinto que tenho o direito para estas coisas. 
O único momento que eu posso dormir bem é quando eu viajo, pois eu durmo no carro. 
Mesmo assim, eu sinto como estando trabalhando porque estou em movimento, mas antes 
de eu cochilar, peço a Deus se posso descansar um pouco. Esse é o único momento que eu 
tenho liberdade de cochilar. Em East Garden, não sinto liberdade para dormir. Eu estou 
sempre me empurrando, assim eu nunca tiro uma soneca em East Garden – somente 
quando estou viajando de carro. Por causa do intenso dar e receber de amor, todos os 
membros da Igreja de Unificação, sem exceção, podem estar verdadeiramente conectados 
comigo. Se vocês pensam intensamente sobre mim, minhas ondas de pensamento se 
combinarão com as suas.  

Com Quem Eu Devo Viver 2-6-83 

É muito importante proteger-se do mal. Não há nenhum desafio sobre o qual eu não tenha 
pensado e planejado sobre as maneiras de superá-los. Eu até mesmo me testei olhando 
para fotos em revistas de belas mulheres e perguntando para mim mesmo o que eu faria se 
uma delas se deitasse em minha cama. "Eu cortaria fora “minha barriga” antes que eu 
fizesse algo", eu decidi. "Quando ela visse a faca, me deixaria rapidamente!" Eu 
considerei como eu lidaria com a tentação de uma linda mulher branca, de uma mulher 
negra, de uma mulher oriental. Eu considerei que qualidades especiais eu conhecia sobre 
tais mulheres que eu poderia utilizar para ajudar-me a resistir às suas investidas. Eu 
compreendi que esta é uma área crítica de tentação porque é como a queda aconteceu.  

Mesmo na idade bem jovem, eu me testava diariamente. Quando eu compreendi esta 
missão de libertar a humanidade, eu pensei muito profundamente porque entendi que se eu 
não pudesse superar tais tentações, eu não poderia ser verdadeiramente confiável. Minha 
missão era liberar Deus e liberar toda a humanidade. No processo eu orei muito para ter 
certeza de que Deus me protegeria e me daria a confiança que eu precisava.  

Às vezes eu era rigoroso com meus olhos: "Eu realmente fui duro com você, não fui?" Eu 
teria dito a eles. Então meus olhos responderiam: "Sim, você foi. Mas agora estamos 
felizes porque você nos preveniu de cometer um erro". Eu persegui meu nariz, mas ele 
disse: "Sim, você realmente me impôs muitas dificuldades; Eu tinha medo na época, mas 
agora estou grato." Eu olhei para minha boca no espelho e disse a ela: "Você realmente 
sentiu fome até que você tivesse 30 anos de idade, não foi"? Minha boca respondeu: "Sim, 
era muito difícil perseverar, mas estou grata que nunca mais terei que passar por isso 
novamente".  

Meus ouvidos ouviram tantas coisas desagradáveis, mas eles me confidenciaram que são 
os ouvidos mais felizes do mundo. Eu toquei peixes fedorentos e espinhosos e tantas 
outras coisas desagradáveis, mas minhas mãos não reclamam por seu infortúnio. Ao invés, 
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elas dizem que são as mãos mais felizes do mundo. Todos os meus membros me dizem: 
"Você é meu verdadeiro mestre!" Vocês são os verdadeiros mestres de seus olhos, 
ouvidos, nariz, boca e membros? Todas as partes de seu corpo se tornam uma verdadeira 
parte de seu ser? Se não, vocês precisam orar mais.   

Não há nada mais importante que cumprir sua missão. Sua missão é tudo. Vocês devem 
compreender que não é sua nação que os impede e a perseguição que segura vocês. Suas 
reais limitações são internas.  É a falta de confiança ao invés da perseguição que restringe 
vocês. De fato, se vocês fixam um padrão muito alto para vocês mesmos e se esforçam 
para vivê-lo, o mundo irá parar de persegui-los!  

Eu tenho confiança absoluta, assim eu nunca sou abalado não importa que tipo de 
perseguição venha em meu caminho. Eu permaneço firme como uma rocha. Portanto, a 
perseguição se desvanecerá. Eu posso aplicar os princípios da disciplina interna que eu 
aperfeiçoei para situações externas. Assim que eu estou fortalecido internamente, eu me 
defenderei da difamação externa, da perseguição e da invasão.  

Missão e Oração 6-12-83 

Sabemos claramente como Adão e Eva caíram ao longo de seu caminho para sua meta. A 
fim de corrigir a falha deles, vocês devem entender o que estou falando hoje. Vocês acham 
que eu também tenho seguido esta estrada do Princípio ou eu sou uma exceção por causa 
de um poder especial de Deus? Eu tenho que ser a primeira pessoa que segue este 
caminho. Satanás sabe claramente o que é preciso para Deus vir estar neste mundo; 
portanto, todas as suas forças foram mobilizadas para bloquear os Verdadeiros Pais de 
alcançarem toda a forma de Deus. Ele sabia que se os Verdadeiros Pais não fossem 
estabelecidos, ele teria sido capaz de reinar sem interferência para sempre.  

As forças de Satanás tentaram de tudo para impedir os Verdadeiros Pais de atingir a 
unidade, se esforçando para bloquear cada etapa que eles tinham que galgar. Assim o mais 
intenso momento de perseguição e esforço por parte de Satanás está centrado nesse Dia da 
Vitória do Céu. Satanás sempre tenta trabalhar através de uma pessoa da família direta – a 
pessoa mais perto de você – a fim de atingi-lo. A família inteira deve alcançar a unidade e 
ninguém deve estar fora dessa unidade.   

Até mesmo a Mãe, por ela mesma, não entendia o que eu estava fazendo. Tudo o que ela 
tinha que fazer era ter absoluta confiança em mim e seguir minha direção. Esta condição 
era muito significativa para a Mãe. Se ela fosse capaz de me apoiar através de todas as 
tentativas, ela também era capaz de obter a vitória comigo. O que quer que eu fosse capaz 
de cumprir era igualmente compartilhado com a Mãe porque ela me fez o sucesso que eu 
era. Vocês, os filhos, têm a mesma responsabilidade que a Mãe: simplesmente apoiar o 
Verdadeiro Pai.  

Porque vocês precisam de mim? Eu sou um modelo, um exemplo para vocês. Eu sou o 
único que pode mostrar-lhes como andar por cada nível e ser vitoriosos e assim vocês 
podem estar unidos em um nível mais alto. Porque os primeiros pais se tornaram presas de 
Satanás, e, portanto se tornaram os falsos pais, somente os Verdadeiros Pais podem trazer 
a unidade de Deus.  
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Não há ninguém que saiba o verdadeiro significado da providência da Igreja de 
Unificação, incluindo todos os líderes da igreja. Eles estão na mesma posição que todos 
vocês com respeito a isso. Ninguém além dos Verdadeiros Pais sabe. A posição do Pai e 
da Mãe é tal qual a de Adão e Eva no Jardim do Éden. Não havia ninguém mais para 
escutar, exceto o arcanjo que os conduziu de forma indevida. Os Verdadeiros Pais não 
podem ouvir ninguém neste tempo ou discutir sobre as coisas. Vocês entendem? Muitos 
membros americanos pensam que eu ouço os líderes coreanos ou japoneses em East 
Garden e que eu sou influenciado por eles, mas isso está errado.   

Os líderes americanos tentaram me dizer: "Os americanos pensam de uma forma diferente. 
Isso não vai funcionar na América". Deixe-me perguntar-lhes: O Jardim do Éden é na 
América ou em qualquer lugar perto do Céu? Neste tempo, o verdadeiro homem e a 
verdadeira mulher têm que fazer um casal e forjar o caminho vertical. Todos os demais 
devem seguir esse caminho vertical, e então fazer o caminho horizontal. Este é o caminho 
do Princípio. Vocês entendem?  

Dia da Vitória do Céu 10-4-85 

Nós fomos concebidos e nascemos do amor de nossos pais. O amor paternal é o ponto 
inicial de vida para todos. Assim o que vem primeiro, o amor ou a vida? Sim, o amor vem 
primeiro. O amor traz a união a qual traz a criação. Hoje a maioria dos teólogos estão 
confusos sobre o propósito básico da criação de Deus. Eles falam sobre a criação sem 
entendimento de seu propósito. Para a maioria, a teologia convencional é para ver Deus 
como o Criador Todo-Poderoso e o homem como Sua criatura, sem a capacidade de tornar 
os dois uma única coisa. Eles pensam que Deus e o homem devem permanecer separados 
e que há pouca coisa em comum entre os dois. Eles falam sobre Deus, mas não vêem Deus 
como uma necessidade absoluta na vida diária do homem, e assim eles não podem 
entender um ideal absoluto.   

O amor é a fonte da criação, a fonte da vida. Vocês foram concebidos no amor de seu pai e 
mãe; vocês nasceram como um bebê e cresceram no amor de seus pais. Eles mudaram sua 
rotina e alimentaram vocês todos os dias, e isso é toda a expressão do amor dos pais.  

A Mãe teve muitos bebês e frequentemente, quando eles estavam prontos para nascer, eles 
faziam muitos "exercícios" dentro do ventre, chutando e socando. Isso causava muito 
desconforto para a Mãe e em muitas noites ela simplesmente não podia dormir. Mas eu 
nunca a vi reclamando e dizendo para o bebê: "Pare com isso! É minha vez de descansar 
agora". Mesmo ela não podendo dormir por uma noite inteira e apenas podendo se sentar 
em uma cadeira, ela sentia alegria pela vida se movendo dentro dela. Ela sempre olhava 
adiante para o nascimento. Isso é por causa do amor--essa vida foi concebida e nasceu por 
causa do amor; uma criança é esperada para crescer no amor.  

Recentemente, a Mãe esteve levando os membros de outros países para fazer compras, 
despendendo tempo para escolher coisas para eles vestir. Mesmo estando cansada, ela saiu 
por longos períodos de tempo. Eu fiquei surpreso e impressionado, e pensei sobre quão 
belo isto era. Eventualmente quando a Mãe envelhecer e precisar de uma bengala, eu 
imagino que jovens a seguirão alegremente por todos os lugares, como crianças em uma 
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loja de brinquedos! Que bela cena seria! Ela jamais faria isso por dinheiro – apenas em 
nome do amor.   

Vida Celeste 11-20-83 

Recentemente um dos irmãos mais velhos da igreja me disse: "Pai, você tem trabalhado 
tanto e por tanto tempo; e agora em diante você deve receber glória". Por um momento eu 
considerei essa possibilidade, mas eu me senti muito estranho ao pensar sobre isso. Então 
eu pensei comigo mesmo: "Não, eu provavelmente continuarei a fazer mais e mais". Então 
eu vi que as pessoas estavam pensando sobre si mesmas: "Desde que eu trabalhei tanto 
também, eu devo ter alguma recompensa para mim". Entretanto, essa não é a forma como 
eu penso.   

Ninguém questiona a idéia de que após eu ter trabalhado muito e por tanto tempo pelo 
benefício do mundo, eu mereço reconhecimento. Mas eu imediatamente rejeito tal 
pensamento; todo meu ser pensa que isso é uma atitude errada.  

Muitos coreanos trabalham muito na América por quatro ou cinco anos para que eles 
possam retornar para seu país e ter um tranqüilo repouso. Ao contrário, eu estou agora 
visualizando uma viagem para a Coréia agora porque a Coréia desesperadamente precisa 
de um reavivamento. A nação coreana está sofrendo; há tanto tumulto e o governo não 
sabe o que fazer. Eu irei lá e os inspirarei e então retornarei para a América. Minha viagem 
à Coréia envolverá muito trabalho; ela certamente não será minhas férias. Vocês 
entendem?  

Muitas pessoas dizem para mim: "Você não é mais um jovem assim você deveria seguir 
mais devagar", mas eu não concordo. Agora que eu estou com mais de sessenta anos, 
estou apenas pensando em como eu posso fazer mais. Meu ensinamento para vocês é viver 
em benefício dos outros e começar agora, durante seus anos de juventude. Enquanto vocês 
vivem desta forma, eu sei que vocês conseguirão um padrão elevado até o momento 
quando vocês terão a minha idade. Portanto, eu sempre encorajarei vocês a seguirem pelo 
sofrimento e sacrifício em benefício das outras pessoas. Eu sei de fato que esta é a melhor 
forma de vida.  

Palácio Original de Extrema Felicidade 12-1-83 

Sobre a vitória de minha experiência na prisão, eu posso reivindicar o fundamento para a 
terra natal. A revista “Today's World” recentemente publicou um testemunho do Sr. Chun 
Hwa Pak. Eu o carreguei por 600 milhas do norte para o sul da Coréia. A maioria das 
pessoas não é capaz de suportar nem suas próprias necessidades, mas eu demonstrei a elas 
o exemplo de servir os outros ao carregar o Sr. Pak por essa distância.   

Desde os primeiros tempos, as pessoas estavam me acusando e até mesmo tentando me 
matar. Ao mesmo tempo eu estava ajudando muitas pessoas. Eu sempre tinha fome porque 
eu estava sempre dando minha comida e dinheiro para os outros – para suas despesas de 
escola, para contas de hospital, e assim por diante. Essa é a forma como eu comecei, dos 
níveis tribal e nacional.  



 38

Se o mundo livre e o cristianismo se opuseram ao Reverendo Moon, que tipo de 
indenização eles deveriam pagar? A partir de onde essa indenização seria paga – da 
América, do cristianismo ou de onde? Quem deveria ser o responsável pelo débito em que 
eles incorreram ao rejeitar o Messias? A Igreja de Unificação deve assumir a 
responsabilidade porque vocês estão na posição e Abel. Abel deve pagar a indenização.  

Esta é a razão pela qual, aqueles na segunda posição na Unificação estão sempre na 
posição sacrifical. O Sr. Eu, o último presidente da Igreja de Unificação da Coréia, era o 
segundo dos três primeiros nos 36 casais abençoados. Ele morreu em um hospital, não em 
sua própria residência, cerca de treze anos atrás. Naquele tempo, nosso movimento estava 
enfrentando tremenda oposição das outras igrejas cristãs coreanas, e também do governo.  

Também, de meu matrimônio anterior havia dois filhos. O segundo filho foi martirizado 
em 1970. Ele estava saindo em uma missão de testemunho no verão, como o IOWC, e 
morreu em um acidente de trem. Da família dos Verdadeiros Pais, houve outra filha, 
chamada Hye Jin, que morreu em 1964. Ela era a segunda filha. Nosso segundo filho era 
Heung Jin Nim, que nasceu logo após Hye Jin.  

Eu quero que vocês entendam que esta é a forma da providência do Princípio Divino. Esta 
tem sido a verdade através da história e para nosso movimento também. Desta forma, é 
também verdade para a família dos Verdadeiros Pais. Vocês podem ver por si mesmos que 
o Princípio Divino não é algo que eu criei, mas é o verdadeiro princípio pelo qual a 
história é guiada.  

O Dia da Vitória do Amor é o dia mais significativo em nosso movimento. Vocês devem 
manifestar o amor verdadeiro de Deus em suas ações. Sem um espírito de verdadeiro 
amor, vocês não podem ser dignos deste dia especial. Eu não derramei qualquer lágrima 
sobre a perda de Heung Jin Nim durante todo o funeral. Somente quando o Cel. Pak voltou 
da Coréia e relatou sobre os acontecimentos vitoriosos de lá, é que eu finalmente derramei 
lágrimas por meu filho. Eu sou um homem público e, portanto, devo ser duro comigo 
mesmo.  

Eu sempre falo para a Mãe: "Você é como uma árvore com suas folhas novas no topo. 
Quando vem uma tempestade, aquelas folhas serão sopradas e os galhos balançarão. Mas 
nunca esqueçam que as folhas estão agarradas aos galhos, os galhos estão agarrados ao 
tronco, o qual está agarrado à raiz. Você nunca se separará de sua raiz, não importa quão 
turbulentas sejam as tempestades emocionais que sacuda você. Você não deve ser 
quebrada".  

Através deste evento, a Igreja de Unificação nunca será enfraquecida, mas seguirá em 
frente. Este tão grande sacrifício trará tão grandes vitórias. De agora em diante, centrados 
nos Verdadeiros Pais e sobre a declaração do Dia da Vitória do Amor, nenhuma 
reclamação virá sobre nós. No momento que vocês amam os Verdadeiros Pais mais do que 
amam qualquer outra coisa, vocês superarão Satanás. O poder do amor será sua vindicação 
porque Heung Jin Nim morreu por todos nós e ele abriu a porta para que todos possam se 
outorgados no privilégio do amor.  



 39

Agora sua tarefa é amar os Verdadeiros Pais ainda mais do que Heung Jin Nim amou. Se 
vocês têm isso como seu critério, o poder da morte não existirá mais e Satanás recuará. 
Até agora, Satanás foi capaz de conquistar e controlar o amor, mas de agora em diante, o 
amor será governado por Deus. Este é um grande, grande dia. Vocês compreendem?  

Se vocês ouvem novamente estes pontos, vocês entenderão a profundidade destas 
verdades que estou lhes dizendo. Basicamente estou lhes dizendo que o poder do amor 
pode agora conquistar o poder da morte. Sobre este fundamento, eu declarei o Dia da 
Vitória do Amor. O mundo satânico agora se desintegrará mais rapidamente, mas a 
velocidade será determinada por vocês – quanto mais rápido vocês se movem, mais rápido 
ele se desintegrará. Essa é sua responsabilidade.  

A Necessidade do Dia da Vitória do Amor 1-15-84 
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Capítulo 2 - Parte 4 de 4 
Os Verdadeiros Pais 

Eu ultrapassei com sucesso a colina em todos os níveis – desde o indivíduo passando por 
todos os caminhos até o atual nível mundial. De acordo com o Princípio Divino, os 
segundos filhos e filhas estão na posição de serem sacrificados. Isto foi verdade até mesmo 
para o segundo filho dos Verdadeiros Pais, Heung Jin Nim. Heung Jin Nim era 
verdadeiramente um admirável e atraente jovem. Ele era amado por seus irmãos e irmãs; 
todos eles queriam passar algum tempo com ele. O Pai Celeste nunca teve ao longo de 
toda história humana uma chance de realmente amar um filho verdadeiro, particularmente 
dentro de Seu próprio seio no mundo espiritual. Mas agora Heung Jin Nim está nessa 
posição com Deus, representando o verdadeiro e imaculado filho dos Verdadeiros Pais e 
de Deus.  
 
Se o sacrifício de Heung Jin Nim não fosse feito, qualquer uma de duas calamidades 
poderia ter acontecido. Ou a nação da Coréia poderia ter sofrido um catastrófico 
retrocesso, como uma invasão vinda do Norte; ou eu mesmo poderia ter sido assassinado. 
Desde que uma indenização especial foi paga isso me protegeu no rally de Kwangju na 
Coréia – dia específico do objetivo de Satanás – onde ele bateu então em Heung Jin, na 
mesma exata hora.   

Como um filho, eu fui escolhido pela mão de Deus para conduzir uma missão 
providencial. Como um campeão escolhido por Deus, eu não hesitei. Embora a vida de 
Jesus tenha terminado na idade de 33 anos, o Reverendo Moon avançou em frente até a 
idade de 64 anos. Todo este tempo eu tenho lutado uma elevada batalha contra todos os 
tipos de perigos. Não apenas eu sobrevivi, mas eu também fui vitorioso.  

O ano de 1945 foi uma oportunidade de ouro para o cumprimento da providência de Deus. 
Se o cristianismo coreano tivesse se unido completamente comigo, o início de uma nova 
era, o Reino do Céu na terra, teria seu alvorecer. O cristianismo pagou 2.000 anos de 
indenização e assim se eles tivessem se unido com a providência de Deus em 1945 não 
teria ocorrido nem necessitado de mais sofrimento. Mas sendo que eles não o fizeram, eu 
tive que iniciar novamente do nada e tomar sobre mim todo o sofrimento a fim de 
estabelecer um novo fundamento, passo a passo. Finalmente eu cheguei até o nível 
mundial.  

Vamos Subir a Colina 2-7-84 

O sofrimento e agonia dos Verdadeiros Pais no curso da providência estão além de 
qualquer comparação com esse de qualquer dos Verdadeiros Filhos. Os Verdadeiros Pais 
tiveram que suportar muito mais perseguição e desgosto do que qualquer um. Os 
Verdadeiros Pais têm vivido uma vida inteiramente pública, carregando a responsabilidade 
do universo. Algumas pessoas tiraram vantagem de nós, enquanto nos contavam até 
mesmo mentiras. Tal coisa é incrível.  

A mãe e eu temos sofrido, não porque somos tolos ou fracos e desamparados; somos 
muito inteligentes e sábios, e somos mais fortes e mais duros que qualquer um pode 
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imaginar. Nosso sofrimento simplesmente é por causa de nossa missão. Por seu benefício, 
a fim de legar à vocês a tradição apropriada, nós sofremos. Eu quero dar tudo a vocês e 
pelo benefício da providência. Até mesmo agora eu estou assumindo mais sofrimento, 
assim como vocês podem sentir que têm o direito de abrir suas bocas em reclamação ou 
em benefício próprio?  

Se não houvesse nenhum Verdadeiros Pais, Como ao menos Deus poderia pensar sobre a 
realização de Seus ideais, a restauração, ou qualquer coisa assim? Estes ideais nem mesmo 
teriam a chance de vir para as mentes da humanidade. O escopo de minha missão está 
além de qualquer conceito – trazendo luz para esta escuridão e o mundo caótico. A atitude 
de vocês deve ser de respeito e gratidão.  

Eu estou falando hoje em uma linguagem clara e assim vocês entenderão a clara verdade; 
isto deve dar a vocês a motivação para o arrependimento tal como a obediência. Vocês 
devem ter fé absoluta nos Verdadeiros Pais. Este é o dia de um novo início; todos devem 
começar uma vida nova. Essa nova vida deve começar com arrependimento e dessa forma 
podemos ter nova esperança e nova direção. Enquanto marchamos em frente a partir de 
hoje, este dia brilhará como o mais significativo da história. Dia dos Pais 1984 4-7-84  

Vocês ouviram o canto dos pássaros esta manhã no gramado? Todos se mantenham 
absolutamente em silêncio por alguns momentos para que possamos ouvi-los. O que eles 
estão fazendo lá fora? Eles estão cantando canções de amor uns para os outros. A natureza 
é nosso manual. Quando eu ouço aqueles pássaros, eu me sinto inspirado a cantar uma 
canção de amor para a Mãe.  

O Dia do Amor de Deus 5-20-84 

Se vocês acham que eu estou vivendo confortável em East Garden, vocês estão errados. 
Até mesmo de um ponto de vista secular, eu sou miserável. Todos os dias eu estou 
carregando a cruz dentro de meu coração. Sempre que está um dia chuvoso, eu penso 
sobre nossos membros: "Os membros do MFT (time de restauração material) devem estar 
ensopados hoje. Deus, esteja com eles". Quando está muito frio, eu penso sobre nossos 
membros vivendo nos países da União Soviética, alguns presos e até mesmo prestes a 
serem executados. Todos estes pensamentos são meus constantes fardos.  

Considerando que eu não posso tratar fisicamente com todos os membros ao redor do 
mundo, a Mãe e eu tentamos amar e cuidar daqueles líderes que vem à East Garden, como 
representantes de todos os demais membros. A Mãe pode compra-lhes roupas ou dar-lhes 
algum presente. Nós queremos servir os membros através do servir aos líderes que nos 
visitam. A Mãe e eu sempre discutimos sobre isto e sempre temos o consenso que 
queremos comprar coisas mais agradáveis para os membros do que para nossos próprios 
filhos.  

Portanto, aqueles que têm sido martirizados nos países do Leste Europeu estão terminando 
suas vidas gritando "Mansei" e olhando para East Garden. Eles não reclamam ou sentem 
amargurados ao estarem perdendo suas vidas. Eles são vitoriosos e gratos, mesmo ao 
morrer. Tais pessoas são um grande orgulho para seus antepassados e todos seus 
descendentes.  
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Vocês acham que eu estou estabelecendo a tradição correta? Quando os missionários e 
outros membros da Unificação vêm, eu ansiosamente os convido para visitar East Garden 
comigo e a Mãe, e os alimento com boa comida. Frequentemente eu e a Mãe também os 
levaremos para comprar roupas para eles. Por quê? De um ponto de vista mundial, eu 
estou dando especial atenção para pessoas que são “ninguém” enquanto ignoro os 
“alguém”. Como vocês acham que Deus sente sobre isso – Ele está satisfeito ou 
insatisfeito? Isto é exatamente o que a Bíblia ensina. A pessoa que tenta se exaltar será 
rebaixado. Aquele que tenta se humilhar será exaltado.   

Verdadeiro Caminho de Vida 7-1-84 

Quando há boa comida para comer, todos querem saboreá-la e comer bastante. Nesta 
situação, eu sou sempre o primeiro a colocar o meu garfo. Isto era uma verdade mesmo 
quando eu estava na prisão. Eu pratico este princípio onde quer que eu vá. Quando líderes 
chegam à East Garden para uma visita, eu nunca lhes digo: "Por favor, vão embora porque 
eu preciso descansar". Ao invés, são eles que ficam cansados e finalmente eu fico com 
pena deles e os mando para a cama. Então eu fico até mais tarde. Mesmo que eu possa ir 
para meu quarto, eu não vou dormir.  

Isto é às vezes muito doloroso para a Mãe. Porque minha agenda é tão árdua, é impossível 
para ela se manter comigo. A Mãe passa muito tempo sozinha, mas ela nunca reclama 
porque sabe que tipo de pessoa eu sou. Ela está sempre orgulhosa por mim e ela sempre 
fala bem de mim. Ela nunca tem reclamação, mas ao invés, ela tem gratidão, admiração e 
apoio. A Mãe sabe uma coisa: Eu faço o que faço em benefício dos outros e em benefício 
de Deus, não por mim mesmo.  

Verdadeiro Caminho de Vida 7-1-84 

O mundo inteiro está observando a Igreja de Unificação e o Reverendo e Sra. Moon. 
Muitas pessoas estão curiosas sobre a Sra. Moon e como ela está enfrentando a seqüência 
recente de eventos. Eles também estão imaginando se a Igreja de Unificação agora está 
feita em pedaços e destruída. Mas ao contrário, sob estas circunstâncias difíceis a Igreja de 
Unificação se encontrou mais poderosa. Se a Mãe derrama lágrimas, elas não são as 
lágrimas de tragédia ou derrota; elas são as lágrimas da unidade, lágrimas que trazem 
esperança para o futuro.  

Discurso de Despedida 7-20-84 

Eu nasci para esta missão e tenho perseverado e sofrido para este propósito. Agora o casal 
foi criado, o qual é único em toda a história porque obtivemos a vitória pelo amor 
verdadeiro. Por essa razão, é chamado de Verdadeiros Pais. Os Verdadeiros Pais são 
aqueles que são vitoriosos com o amor verdadeiro.  

O Caminho dos Filhos 11-12-85 

A Mãe, não por qualquer falha dela mesmo, tem sofrido por minha causa. E quanto à 
prisão? Não se pode confiar em ninguém lá. É como o deserto, sem qualquer proteção. A 
Mãe foi para a prisão diariamente, como um relógio funcionando, fazendo chuva ou 
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fazendo sol. A mulher comum desistiria dizendo: "Porque eu deveria fazer isto? Eu fui 
repugnada por meu destino." Sem conhecer o ideal e a providência dos Verdadeiros Pais, 
ela teria uma experiência inteiramente diferente. Vocês acham que ela derramou em 
segredo muitas lágrimas? A Mãe e a família tiveram que conduzir às cinco horas da manhã 
de todos os domingos a cerimônia de Juramento, dolorosamente ciente de que eu estava na 
prisão. Eu estou certo que eles derramaram muitas lágrimas.   

Eu irei contar a vocês uma coisa que experimentei com uma pessoa anos atrás. Eu visitei 
um lugar onde havia um membro que havia decidido deixar a Igreja nesse mesmo dia. 
Aconteceu que eu estava no mesmo avião que essa pessoa. Até esse dia esse membro tinha 
sentido que eu era seu Pai, mas nesse dia, ele decidiu que eu era ninguém. Ele caminhou 
para se sentar atrás de mim no avião, e ele nem mesmo olhou para mim ou teve a mínima 
decência de me cumprimentar e dizer olá. Eu pensei que, mesmo no caso de nós não 
termos compartilhado uma religião ou ensinamento, ao menos em termos de decência 
humana, essa é a maneira de tratar alguém que você conhece? Esse é o produto do 
individualismo aqui na América? Como alguém pode mudar tanto em um dia e criar uma 
muralha? Eu estava realmente pensando sobre isso. Esta não foi a única vez – tem 
ocorrido muito em minha vida. Isto demonstra a potencial feiúra do coração humano.   

Verdadeiros Pais e Eu 6-15-86 

O Reverendo Moon tem fielmente praticado este princípio e por causa dele, muitos 
sacrifícios tem sido impostos à família em East Garden. A Mãe teve um curso de 
sofrimento porque eu muito raramente tenho dado atenção a ela. Da mesma forma, meus 
filhos não têm recebido muita atenção de mim. A vida da Mãe tem sido muito difícil. 
Quando ela era apenas uma jovem garota, ela encontrou com seu gigante esposo. Vocês 
podem imaginar o sofrimento que o coração dela teve que suportar? Ela não tem liberdade 
absoluta. A Mãe tem carregado dentro de si um coração muito pesaroso; ela nunca poderia 
se quer falar sobre isso. Ela sentiu que essa era sua responsabilidade, carregar sua cruz e 
me apoiar. Agora que cumpri tudo em escala mundial, a Mãe amadureceu e se tornou 
verdadeiramente a mãe para o universo.  

Estrada Rumo ao Ideal 9-7-86 

Há leis para se oferecer sacrifícios. Há certas pessoas envolvidas e certas condições que 
devem ser encontradas a fim de um sacrifício se tornar aceitável. Há um período de tempo 
que deve decorrer. Por quarenta anos, o Pai foi a pessoa que ofereceu o sacrifício e ao 
mesmo tempo o próprio Pai era esse sacrifício. O mundo satânico estava bloqueando tudo, 
tentando me fazer falhar. Os distúrbios e obstáculos satânicos eram quase insuperáveis. 
Satanás sabe muito bem que uma vez que o Pai tenha sucesso no cumprimento da 
responsabilidade humana, é o fim. Por essa razão, Satanás tem tentado bloquear todas as 
etapas do jogo, e no absoluto estágio final ele me empurrou para a prisão de Danbury.  

Vocês não têm idéia quão miserável e solitário o Pai tem sido todo este tempo. Mesmo a 
Mãe e os filhos não sabem completamente. Somente Deus e o Pai sabem. Eu não quero 
que vocês estejam em débito comigo. Façam-me estar em débito com vocês. Vocês podem 
se tornar os grandes homens e mulheres campeões, que criarão uma nova história.  
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Lar Igreja Ideal 12-27-86 

Vocês acham que o Pai e a Mãe estão vivendo em um relacionamento de amor perfeito? O 
papel da Mãe é de absoluta obediência e apoio diante do Pai. Há absoluta confiança e 
fidelidade, tal como absoluta pureza; é claro, estas coisas são mútuas. Esse padrão 
absoluto tem sido mantido por ambos. Todos os filhos que virão de tais pais serão de 
extraordinária dimensão na escala mundial. Vocês entendem?  

Dia de Deus 1-1-87 

Agora vocês têm que herdar minha missão. A única diferença entre vocês e os Verdadeiros 
Pais é que quando a Mãe e eu começamos nosso trabalho, não havia nenhum caminho 
aberto. Nós tivemos que ser pioneiros em todos os níveis e encontramos oposição em 
todos os lugares. Mas no caso de vocês, não há nenhuma oposição e a auto-estrada já está 
estabelecida pelos Verdadeiros Pais.  

Dia dos Pais e Nosso Caminho 3-29-87 

(No quadro negro.) Isto representa todas as coisas da criação no universo. No centro está o 
ser humano. No centro do ser humano está a família e no centro da família estão os 
Verdadeiros Pais. A idade do Velho Testamento é representada pela criação; a idade do 
Novo Testamento é a idade dos seres humanos. A família centrada no amor verdadeiro e 
os Verdadeiros Pais são as representações da idade do Completo Testamento. Sua família 
é o microcosmo, onde o universo é moldado. O núcleo central é o casal abençoado, esposo 
e esposa. Os filhos e a família formam o círculo. A tribo, seu lar igreja, se tornam seu 
mundo. Isto representa o universo inteiro.  

Vocês devem ser capazes de oferecer todas as coisas. Essa posição pertence a vocês; suas 
vidas são um sacrifício. Vocês são capazes de dedicar seu relacionamento com seu 
cônjuge e filhos em benefício de causas maiores do amor verdadeiro. Eu tenho andado o 
mesmo caminho e estabelecido o exemplo. Primeiro de tudo, eu não mantenho qualquer 
posse material de coisas que venha para mim. Eu dou tudo em benefício dos outros. Minha 
própria família tem sofrido mais do que qualquer outro. Meus filhos mais velhos são os 
que mais sofreram porque eu quase que totalmente os negligenciei pelo benefício da causa 
mundial. Eu também sacrifiquei meu relacionamento com a Mãe. O sofrimento dela por 
trás dos acontecimentos é incrível. Porque isso? É somente por causa do amor verdadeiro.  

Minha meta não é apenas a família dos Verdadeiros Pais; minha meta é promover o amor 
verdadeiro que será próspero no mundo. A fim de alcançar essa amplitude mundial, eu 
estou disposto a sacrificar tudo que tenho na terra. É claro, eu me sacrifiquei há muito 
tempo atrás. Eu tenho trabalhado de acordo com esta regra e meus esforços não têm sido 
em vão. Eu estabeleci um fundamento humano em nível mundial por isso que agora até 
mesmo os Estados Unidos inevitavelmente ouvirão minha mensagem.  

Vamos Superar o Limite Original 4-1-87 
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Eu conheço somente uma maneira de prosperar – se doar totalmente, absolutamente, até a 
perfeição. Esse é o motivo pelo qual meu "negócio" tem se expandido pelo mundo todo, 
toda vez que eu abri um novo “negócio”.  

Devemos Viver na Terra Natal Original 7-1-87 

Antes de eu ir para o Alasca, eu me preparei por três dias. Eu fui para o Rio Delaware e 
pesquei a fim de me preparar, pensando: "Eu irei competir com todos os 130 professores, e 
eu não posso ser derrotado. Mesmo que eu seja o mais velho, e devo vencê-los." Era muito 
difícil, mas eu fiquei até mais tarde do que qualquer um. Todos os professores foram 
batidos quando retornavam, mas eu nunca fui. Mais tarde, entretanto, eu voltei ao 
Delaware e fiz um tipo de "descondicionamento" de minha intensidade e calor. Esse tipo 
de pescaria é menos intenso do que no Alasca e é bom para descondicionar.  

Quando fico muito cansado de pescar, eu não penso em repousar. Eu descanso sim, mas 
somente através da pesca. Essa é a melhor maneira para descansar. Eu faço de tudo 
enquanto trabalho pela providência. Quando eu sinto: "Ah, eu devo descansar agora," 
então eu falo de uma forma menos intensa. Não obstante, eu continuo a falar. Essa é minha 
idéia de repouso, não tirar umas férias e passar uns dias fora. Essa é uma coisa que vocês 
têm que aprender também.   

Seria difícil para vocês mulheres americanas viverem com esse tipo de esposo, não seria? 
Mas a Mãe é diferente de vocês mulheres americanas. A Mãe não se preocupa com seu 
esposo trabalhando desta maneira. Quando eu não descanso, a Mãe não pode descansar 
também. Quando você vive esta forma de vida pública, nada irá incomodar você. Nem 
mesmo há um momento verdadeiramente triste. Você quase nunca experimenta tristeza.  

Às vezes eu me desculpo com meus próprios membros, minhas próprias mãos, dizendo: 
"Eu sinto muito que eu fiz vocês trabalharem tanto. Eu sei que devo deixá-las descansar, 
mas não estou fazendo isso, me desculpe". Então me desculpo com meus pés, dizendo; 
"Pés, eu sei quão cansados vocês estão ao ficar aqui por tantas horas. Vocês estão 
inchados e eu realmente devo colocá-los para descansar de vez em quando, mas sinto 
muito, eu não posso. Vocês sabem por quê." Eu me desculpo com todas as partes de meu 
corpo. Quem pode odiar tal pessoa? Como poderiam estes membros, esse torso, esse corpo 
para os quais uma pessoa se desculpa todo o tempo, responsabilizá-lo? Vocês entendem?  

Se você quer criticar alguém, você deveria fazê-lo somente após derramar muitas horas de 
lágrimas por ele. Então você poderia dizer: "Você poderia fazer melhor desta forma". Mas 
não antes de derramar lágrimas por ele. Se cada um de nós começarmos a viver assim, 
nossa vida imediatamente se tornará algo valioso.  

Existência Preciosa 7-19-97 

Eu tive um curso miserável nesta terra, mas Deus o apreciará para sempre. Deus me dará 
as boas vindas no ponto central do amor. Eu somente quero dar a vocês o meu amor 
verdadeiro. Eu não quero dinheiro; eu não quero fama. Eu não quero que todos da 
América me sigam. Eu apenas quero estar completamente do lado de Deus.  
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Terra Natal Original e a Soberania do Coração 8-23-87 

Anos atrás, quando eu coloquei pela primeira vez meus pés no aeroporto Kennedy, eu 
pensei sobre a história desta terra. Eu recordei dos índios e dos muitos imigrantes que 
vieram para cá. Eu recordei das muitas pessoas que amaram este país e se sacrificaram 
para seu benefício. Eu queria amá-lo mais do que qualquer outra pessoa. Eu me 
comprometi em investir mais energia, para sacrificar mais por este país do que qualquer 
patriota, incluindo qualquer de seus habitantes originais, os índios. Eu resolvi derramar-me 
até que todo o país transborde. Eu fiz esse juramento diante do céu e terra, e durante 
quinze anos eu o tenho carregado.  

Eu pensei sobre a Guerra da Independência e me coloquei na posição de George 
Washington. A situação de George Washington era às vezes de desespero, mas eu resolvi 
me colocar no mesmo tipo de situação e fazer melhor do que ele fez. Eu senti 
profundamente que se eu não fizesse assim, eu não poderia restaurar este país.  

O Caminho para Crescer 8-30-87 

Olhem este humilde estábulo de cavalos aqui em Belvedere. Porque vocês não pensam que 
deveríamos substituí-lo por um grande templo? Este é o ponto inicial para nossa grande 
prosperidade. Este humilde estábulo não poderia ser trocado pelo palácio de Versalhes na 
França. No futuro, milhões de pessoas virão aqui para sentar, orar e derramar lágrimas 
porque este é o lugar onde o amor verdadeiro foi ensinado pelos Verdadeiros Pais.  

Dia dos Filhos 1988 11-09-88 

Eu tenho sofrido e estabelecido o curso de indenização por toda minha vida. Eu sou 
atraente ou não? Minha esposa teve que sofrer mais do que qualquer outra esposa. A Mãe 
é tão pequena, contudo ela trabalhou tanto e sofreu por minha causa. Quem sofreu mais na 
história para encontrar apenas uma mulher verdadeira?  

O Messias Tribal 2-5-89 

O Pai deixou sua terra natal física há muitas décadas atrás. Eu vivi em muitas prisões. Mas 
quando eu via a luz do sol através das barras da prisão, esta era a mesma luz do sol no 
Japão, na América ou na Coréia e eu sempre sentia grande alegria. Na prisão eu encontrei 
meus inimigos. No Japão, encontrei na prisão pessoas japonesas e pensei: "Mesmo sendo 
meus inimigos eles estão próximos a mim". Através das experiências na prisão o Pai 
aprendeu a amar as pessoas dessa nação.  

Na primavera as montanhas estavam cheias de flores. Isto era tão lindo. Apenas sentar 
encostado em uma árvore na primavera, cochilando, é uma memória inesquecível. As 
coisas básicas que aprendemos estão em nossa terra natal. Enquanto criança você brincou 
e caiu, e quando seu nariz sangrava você corria para casa e era cuidado por sua mãe. Então 
ela limparia seu nariz e lhe confortaria. Quando minha mãe me confortava e eu dizia: 
"Obrigado, mãe," este era um grande sentimento. Eu podia sentir que ela estava orgulhosa 
de mim.   
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Eu tinha muitos irmãos e irmãs e também muitos parentes. Tínhamos muitos belos 
costumes. Por exemplo, quando algum parente se casava e trazia sua noiva para a aldeia, 
por muitos dias os membros da família fariam de tudo de acordo com sua proximidade de 
parentesco para dar-lhes um banquete. Assim por muitos dias eu poderia circular sem 
sentir fome. A hospitalidade e felicidade demonstradas pelas pessoas eram muito belas.   

Quando uma das filhas de minha mãe ia se casar, era como se um ladrão roubasse a filha. 
Ela choraria por dias antes de enviar essa filha para se juntar à família de seu esposo. Era 
como se ela fosse perder sua filha para sempre. Os pais da Igreja de Unificação de hoje 
têm este aspecto também. Vocês podem estar tranqüilos sobre deixar as filhas irem com o 
esposo que o Pai escolhe. Outra coisa que eu não posso esquecer é ter observado minha 
mãe trabalhando. Ela trabalhava tão duro que suas pernas ficavam inchadas. Quando eu 
segurava as pernas dela eu podia sentir como estavam inchadas. Quando eu pressionava 
minhas mãos contra as pernas dela, as marcas permaneciam por um longo tempo. Mas ela 
ainda continuava correndo. Eu era profundamente movido pela devoção dela.  

Em sua terra natal vocês aprendem as coisas básicas da vida, como vestir suas roupas e 
assim por diante. Eu recordo quando minha mãe ralhava comigo, por exemplo, quando eu 
subia em uma árvore. Uma vez ela me bateu bastante, mas depois ela chorou e disse para 
meus irmãos e irmãs que ela sentia muito. Mas eu acho que ela fez o certo. Eu acho que 
quando os pais batiam em vocês, eles sentiam muito mais dor do que vocês. Estes 
incidentes de ter apanhado ou ter se machucado se tornam tão intensos, gravando na 
memória e fazem você se sentir tão sentimental sobre sua infância.  

Eu posso ver agora que as coisas que eu aprendi com minha família, meus parentes e meus 
vizinhos me deram a educação e força para edificar o movimento de Unificação. Vocês 
não podem imaginar quão longo foi para eu retornar para minha terra natal. Este desejo era 
muito forte em mim desde muito cedo quando eu ia para a escola em Seoul. Em minhas 
primeiras férias de verão eu gostaria de ter ido para casa, mas não fui. Eu neguei o desejo 
e propositadamente não fui para casa.  

Quando eu estava na escola nunca comia meu almoço. Eu sentia que não poderia porque 
havia tantos que não tinham recursos para isso. Naquele tempo eu estava ensinando na 
escola dominical de Sobingodong em Seoul onde eles usam ter casas de gelo para a festa 
do gelo do Rio Han. (Sobingo significa "casa de gelo ocidental.") Naqueles dias quando eu 
era um estudante do colégio ensinando na escola dominical, meus discursos eram muito 
mais interessantes do que agora. Quando eu chorava em frente a eles, eles choravam e 
quando eu dizia algo engraçado, eles explodiam em gargalhadas.  

Eu não comia o almoço, mas trazia a comida para as pessoas pobres a fim de compartilhar 
seu sofrimento. Eu não retornei para minha terra natal a fim de que eu pudesse 
compartilhar a solidão das pessoas e de Deus.  

Terra Natal 2-12-89 

Vocês se tornarão modelos do amor de Deus? Todas as mulheres na Igreja de Unificação 
são tão atraídas pelo Pai porque ele é o modelo de um indivíduo. Muitos membros jovens 
são atraídos pelos filhos do Pai. Os membros esperam que algum dia seus filhos se casem 
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com os filhos do Pai assim que eles possam ser conectados. Algum dia todos vocês estarão 
conectados através de seus descendentes à linhagem do Pai. Vocês precisam trabalhar e se 
preparar para esse momento.   

Nossa Igreja e a Coréia vistas a partir da Providência de Deus 2-19-89 

Qual é o relacionamento entre Deus e os Verdadeiros Pais? Eu estou falando sobre isto 
com vocês agora, mas isto tomou toda minha vida para ser descoberto. Eu tive que 
questionar Deus, perguntando: "O que é Você, quem é Você?" e investi toda minha 
energia nisto.  

Onde está Deus? Eu descobri que esse Deus está no amor verdadeiro. O lar de Deus é o 
amor verdadeiro. Deus precisa estabelecer os Verdadeiros Pais que estão conectados com 
Ele através do amor verdadeiro e que se tornam antepassados de uma verdadeira linhagem 
a qual deve ser transmitida através do amor verdadeiro para seus descendentes.  

Satanás conquistou mais de 75 por cento do mundo. O Materialismo e a filosofia 
humanista conquistaram mais de 75 por cento da mente do homem. Os Verdadeiros Pais 
estão investindo o padrão absoluto de amor sem deixar nada para trás a fim de 
naturalmente subjugar Satanás.  

Vamos Liberar Deus 2-26-89 

O amor é a razão pela qual Deus existe, cria e faz todas as coisas. As pessoas que não 
conhecem isto a cerca de Deus não têm real idéia de quem é Deus. Para estabelecer Deus 
como o mestre do mundo, o messias tem que lutar. O pai tem lutado por toda sua vida, 
mas qual é a natureza dessa luta? Eu tive que lutar levando uma surra primeiro e então 
obtendo uma bênção. Esse tem sido sempre o princípio das lutas do Pai – levar uma surra 
e então obter a vitória. 

União, O Reino do Céu está ao Alcance da Mão  
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Capítulo 3 
Os Verdadeiros Filhos 

Eu fiquei fascinado um dia assistindo Kook Jin e Heung Jin brincando com uma 
companhia inteira de soldadinhos de brinquedo. Eles faziam uma guerra de brincadeira e 
estavam tão absortos com seu jogo que eles nem notavam o tempo passar. Eu desejava 
poder brincar assim, e agora talvez eu possa. Se todos vocês trabalham como eu tenho 
trabalhado e suportam o fardo, então eu serei aliviado e serei capaz de brincar como as 
crianças.  

A Providência de Restauração e Eu 4-6-80 

Pela primeira vez eu posso dar alguma atenção para meus próprios filhos. Eu nunca pude 
dar atenção a eles até este momento. Os filhos dos Verdadeiros Pais são os representantes 
de toda a humanidade, e quando eles sofrem ou estão infelizes, significa que a humanidade 
está infeliz. Para preservar o bem-estar deles, eu tenho que zelar pelo bem-estar da 
humanidade. É sua tarefa liberar-me. Vocês me liberarão? Deste modo, quando eu viajo, é 
sempre por missão, e eu sempre tenho líderes ao meu redor, assim eu tenho negligenciado 
meus próprios filhos. Agora eu terei meus próprios filhos e os abraçarei. Quando vocês 
terminarem sua providência de lar-igreja, vocês poderão fazer o mesmo com seus filhos.  

Porque minha esposa e filhos vêm por último? Devemos amar primeiro o mundo Caim. 
Ame primeiro seu inimigo e então ame sua própria família. Fazendo assim você estará 
completamente livre das acusações de Satanás. Não somente Satanás não acusará mais 
você, mas Satanás terá que obedecer-lhe.  

História da Providência Através da 

Restauração por Indenização 2-10-81 

A Mãe também se preocupa quando um dos filhos quer andar de motocicleta ou a cavalo, 
ou atirar com uma arma, pensando que eles possam se machucar. Mas eu acho que eles 
devem fazer essas coisas se quiserem. Se você tem que prender um gangster, você deve ser 
capaz de andar de motocicleta para capturá-lo. Não vale o risco se você está apenas se 
exibindo, mas se você está trabalhando pelo país ou pelo mundo, você não pode evitar 
fazer essas coisas.  

As Coisas das Quais Queremos ter Orgulho 10-25-81 

Eu passo muito pouco tempo com meus próprios filhos em East Garden. Quase todo meu 
tempo é gasto com membros e visitantes da igreja. Às vezes os filhos, sem entender meu 
coração, se sentem muito solitários e me dizem: "Papai, porque você não passa mais 
tempo conosco?" Mas eu sempre respondo para eles: "Se eu dou mais amor para os 36 
casais do que eu dou para vocês, o amor deles e o meu amor se combinarão em um e então 
retornará para vocês muito maior. Portanto, eu não estou negligenciando vocês, mas ao 
invés estou amando vocês muito mais". 

O Mundo Ideal de Adão 6-1-82 
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Eu tenho 13 filhos, e às vezes eu acho que cada um é como um mês. Eu tenho Janeiro, 
Fevereiro, Março, Abril, etc. Há 12, um para cada mês, e o décimo terceiro representa o 
centro.  

Nossa Terra Natal 7-4-82 

Antes que seu filho físico chegue é melhor que vocês comecem a amar os filhos de Caim e 
assim eles amarão seu filho. Eu nunca dei muita atenção para meus próprios filhos; é claro 
que eu os amo, mas eu dou mais atenção para os 36 casais e dou a eles a preferência. 
Mesmo agora eu não sou capaz de dar toda a atenção para meus próprios filhos. Em outras 
palavras meus próprios filhos estão sendo sacrificados em benefício do mundo sem 
mesmo eles entenderem isto. Esse é o motivo pelo qual os membros de todo o mundo 
querem servir e amar os meus filhos. Isto é muito natural.  

Em Busca de Nosso Lar 7-11-82 

Um de meus filhos outro dia falou para a Mãe e para mim: "Porque vocês são 
completamente públicos e os pais de toda a Igreja de Unificação, às vezes eu não posso 
sentir que vocês são meus próprios pais". Nossos filhos francamente às vezes se sentem 
distantes de nós. Eu pensei sobre isso e tenho que admitir que tal coisa deve ser verdade. 
Mesmo se a Mãe diz: "Os filhos estão certos, Pai. Isto não é justo para sua família, por 
isso porque você não se torna mais disponível para atividades de família?”, minha resposta 
seria dizer: "Não, eu não farei isso ainda. Se eu atingir minhas metas, talvez eu seja capaz 
de fazer isso, mas ainda não atingi; portanto, eu não posso permitir-me qualquer outra 
coisa ainda". Vocês entendem?  

E se minha família não me seguisse? Isso não me pararia. Se eu tiver que escolher entre 
abandoná-los e seguir a vontade de Deus, ou o inverso, eu nunca abandonarei a vontade de 
Deus. Eu sei que a única maneira que Deus aprova é que eu seja um homem de família. 
Deus pode dizer ao mundo inteiro: "O Reverendo Moon até mesmo abandonaria sua 
própria família em benefício do cosmos". E sobre isso? Era minha decisão correta? Qual é 
sua decisão? Vocês podem partir ao meio sua decisão neste momento, ou se dirigir 
inteiramente para o propósito final?  

Período de Tempo Emergencial 12-12-82 

Às vezes meus próprios filhos sentem pesar por não ter recebido amor ilimitado e atenção 
da Mãe e de mim; seus corações estavam feridos nestas vezes. Eu sei que eles têm todo o 
direito de se sentirem tristes e reivindicar que eles não recebem suficiente atenção de nós, 
mas o que nós temos feito? Temos trabalhado bastante e sofrido em benefício de todo o 
mundo e humanidade, na maioria das vezes mais do que nossos próprios filhos. Entretanto 
eu não tenho dor em minha consciência. Sendo que eu tenho perseguido objetivos cada 
vez maiores, minha família tem recebido cuidado e proteção.  

O Lar-Igreja é Nossa Terra de Estabelecimento 1-1-83 

Heung Jin Nim estava na posição Abel dentro da família dos Verdadeiros Pais. Ele era o 
mais exemplar filho obediente, com a maior piedade. Ele era o filho que dava mais 
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conforto para a Mãe e eu. Através da tradição cristã, sabemos que a fim de receber maior 
bênção, deve haver a oferta de um sacrifício. Heung Jin Nim foi esse sacrifício diante de 
Deus e do Céu o qual foi oferecido pela humanidade e por nosso movimento.  

Esta manhã eu ofereci um serviço especial, denominado Cerimônia de Unificação, na 
capela do hospital. No fundamento deste precioso sacrifício, nós clamamos pela unidade 
do primeiro, segundo e terceiro Israel – o Judaísmo, o Cristianismo e a Igreja de 
Unificação. Também clamamos pela unidade das nações Adão, Eva e arcanjo, a unificação 
dos Verdadeiros Pais e sua família, os membros da Igreja de Unificação, tal como as raças 
do mundo. Clamamos pela unificação total. Neste momento, a vida de Heung Jin Nim está 
por um fio. Eu estou calmo; aconteça o que acontecer, eu sei que Deus alcançará uma 
vitória em Sua providência em todo o mundo. Como eu disse para a Mãe, a vida de nosso 
filho pode ser oferecida como um sacrifício. Se assim for, que seja um evento incrível no 
qual o melhor sacrifício possível será oferecido para Deus em benefício da humanidade. 
Em troca, paz, harmonia e a unificação da humanidade serão alcançadas.  

Heung Jin Nim era um filho devotado que afetuosamente amava a Mãe e eu. É 
verdadeiramente muito entristecedor vê-lo ferido no hospital. Mas eu sei que não devemos 
nos permitir ficarmos desencorajados ou entristecidos por isso. Deus trará maior vitória 
em benefício da humanidade.   

A coisa importante é que cada um de vocês devem se esforçar para ter sucesso como 
Heung Jin Nim em sua piedade, obediência e amor pelos Verdadeiros Pais. Vocês devem 
sentir vontade de trazer a vitória aos Verdadeiros Pais e edificar a terra natal ao lado deles. 
Isso é mais importante. Heung Jin Nim almejou e orou para ver o dia da criação da terra 
natal. Assim o espírito dele deve ser sucedido por vocês; desta forma, seu sacrifício não 
terá sido em vão.  

O tema deste ano é incomum. Eu estou dando a vocês a missão e a responsabilidade de 
forma que vocês possam sentir profundamente em seus corações que sucederão a Heung 
Jin Nim. Jesus morreu e porque esse homem morreu, a humanidade poderia ser salva. Da 
mesma forma, a vida de Heung Jin Nim pode fazer os espíritos de milhões de pessoas 
voltarem à vida. Essa é a maneira pela qual Deus trabalha.  

Eu estou totalmente sereno, sabendo que nosso destino está nas mãos de Deus. Se Deus 
permitir que Heung Jin Nim se recupere por algum milagre, isso será por Sua grande 
glória. Mas se ele foi escolhido para ser um sacrifício em benefício da humanidade, então 
que a vontade de Deus seja feita. Nós devemos avançar e prosperar para um maior degrau 
apoiados em seu sacrifício. Se Heung Jin Nim se tornar esse sacrifício, ele deverá ser 
enterrado na terra natal. Tudo chegou ao momento decisivo. 

Especificamente neste momento sagrado, estamos consagrando nossas vidas para o mais 
elevado propósito. Devemos seguir em frente para obter a vitória que Deus ordenou. Essa 
é a missão que eu dou a vocês esta manhã.   

Na criação da terra natal, devemos exceder todos os padrões históricos de patriotismo 
porque estamos fazendo isso em benefício de Deus e de Seu país. Há agora na Coréia uma 
movimentação para obter sete milhões de membros.  
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Esta é a mensagem da manhã de Ano Novo; é algo sério e também é um compromisso. 
Vocês devem se tornar o cumprimento desta mensagem, tornando-se soldados Celestiais, 
avançando para a maior vitória no ano de 1984.  

Criação da Terra Natal 1-1-84 

No momento da crucificação de Jesus, havia dois ladrões pendurados em cruzes, um à 
esquerda de Jesus e um à direita. Pelo Princípio Divino, sabemos que aquele da direita 
representava o mundo livre que viria e aquele da esquerda representava o mundo 
comunista. O que estava à esquerda foi desdenhoso e disse: "Se você realmente é o filho 
de Deus, porque você não desce daí e salva a todos nós"? 

No momento do acidente de Heung Jin Nim, dois outros filhos estavam com ele. Eles 
sobreviveram e estão agora em boas condições. Eles estavam trafegando na Rota 9 e um 
grande caminhão estava trafegando no sentido oposto. O motorista do caminhão acionou 
os freios para evitar uma parte de gelo na pista, mas seu reboque derrapou em sua faixa. 
Normalmente tal situação teria causado danos maiores para as pessoas no banco de 
passageiros da frente. Mas Heung Jin Nim teve apenas o tempo suficiente de virar o carro 
de modo que toda a potência do impacto foi em seu lado.   

Quando aqueles dois rapazes, Jin Bok e Jin Gil, saíram do hospital, eles testemunharam 
em lágrimas que Heung Jin Nim havia morrido em benefício deles. Ele poderia ter 
facilmente girado para o outro lado para proteger-se, mas eles relataram que ele 
deliberadamente recebeu o impacto para salvá-los.  

Heung Jin Nim nasceu verdadeiramente para salvar os outros, o que ele fez até mesmo no 
momento de sua morte. Assim o fato de que ele se sacrificou por outros dois rapazes é o 
símbolo de que ele se sacrificou pelo benefício do mundo. Abel está sempre na posição de 
ser um sacrifício e Heung Jin Nim nunca temeria essa possibilidade; de fato ele se 
ofereceu para isto.   

Jesus e os dois ladrões foram todos crucificados; mas no caso de Heung Jin Nim, ele 
morreu e os representantes do mundo sobreviveram saudáveis e fortes. Jin Bok e Jin Gil 
têm frequentemente testificado que Heung Jin estava sempre dizendo: "Eu amo meu pai e 
ele está em perigo. Eu estou na posição de protegê-lo e estou pronto para morrer para fazer 
isso." Estes dois rapazes perderam o próprio pai muitos anos atrás; por causa disso, Heung 
Jin Nim sempre os amava muito e tinha um coração paternal para com eles.  

Porque Heung Jin Nim pavimentou o caminho, agora temos uma ampla porta aberta para 
salvar o comunismo e o mundo livre. Ele sacrificou-se em um fundamento em nível 
nacional pelo benefício do fortalecimento da unidade entre os mundos democrático e 
comunista. O acidente ocorreu no mundo ocidental, mas ele foi enterrado na Coréia; assim 
este corpo está ligando ambos os mundos. Seu corpo retornou para sua terra natal, a qual 
era o fundamento nacional, e ele morreu em benefício do mundo. Sendo que ele estava 
vivendo no vitorioso fundamento nacional e morreu nesse fundamento, ele será capaz de 
viajar em todas as direções a partir do mundo espiritual. Ele será capaz de trabalhar aqui 
no nível nacional e se mover para o nível mundial.  
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O sacrifício de Heung Jin Nim trouxe de volta a situação dos dois ladrões sendo 
crucificado ao lado de Jesus – era sua ressurreição. Mesmo através dos muitos sacrifícios 
que foram feitos por nossos irmãos mais velhos da igreja no passado, tais como o Sr. Eu e 
o Sr. Lee e também meus outros filhos que morreram, eles foram sacrificados apenas em 
nível de igreja. Pela primeira vez, um sacrifício foi feito no nível nacional por Heung Jin 
Nim. Esta é a razão pela qual ele pode se tornar um chefe em comando no mundo 
espiritual e no mundo físico, se movendo livremente em todas as direções.  

Desde que Heung Jin Nim era solteiro, sua morte tem outro significado. Neste momento, o 
mundo espiritual é uma realidade de solteiros e permanecerá assim até que os Verdadeiros 
Pais vão para lá. Ele se tornou o chefe em comando de todos aqueles homens e mulheres 
solteiros no mundo espiritual. Por essa razão, Eu disse para Heung Jin Nim não se 
preocupar sobre ser solteiro. Eu fornecerei a ele um filho adotado aqui na terra. Isso 
significa que ele deverá receber a bênção também.  

Heung Jin Nim assumiu toda culpa pela Igreja de Unificação; ao morrer por esse 
propósito, ele libertou a todos. Portanto, sua contribuição alcançou não apenas nossa 
igreja, mas também o mundo livre e o mundo comunista. Todas essas pessoas irão amar 
Heung Jin Nim. Ele amou o mundo e provou isto se tornando o sacrifício condicional para 
o mundo. Por essa razão, toda a Igreja de Unificação deve também amar o mundo.  

Ele morreu em meu lugar. Portanto, o amor de vocês por ele deve manifestar-se no amor 
de vocês por mim. Antes disso, o mundo espiritual não tem maneira de se conectar com os 
Verdadeiros Pais; mas porque Heung Jin Nim é um representante direto, eles podem agora 
ser conectados. Também, eles podem ser conectados com a Igreja de Unificação porque 
ele morreu também por vocês.  

Aqui na terra, Heung Jin Nim demonstrou o exemplo de amar seus companheiros ao custo 
de sua vida. Da mesma forma, por amor a seu pai, ele morreu em benefício do mundo, 
conhecendo que seu pai poderia continuar a viver em benefício do mundo. Amando Heung 
Jin Nim no mundo espiritual, esses homens e mulheres podem se conectar com os 
Verdadeiros Pais na terra. Portanto, sua entrada nesse mundo foi um grande e alegre dia; 
ele veio como o messias do amor para o mundo espiritual.  

Heung Jin Nim assentou o exemplo pelo martírio para nossa igreja. O mundo espiritual e o 
mundo físico o amarão. A posição dos Verdadeiros Pais tem sido de desejo e alegria em 
contribuir com seu amado filho para o benefício maior do mundo espiritual e o mundo 
físico.  

Deus nunca teve a chance para amar Adão e Eva, que caíram como adolescentes. Agora 
este puro e solteiro filho adolescente foi elevado ao mundo espiritual. Esta é a primeira 
vez que tal presente pôde ser dado para Deus – esse que Deus poderia amar como um filho 
puro. Portanto, eu disse a Deus que não sentiria tristeza por mim mesmo, mas ao invés 
sentiria arrependimento porque quando eu era um adolescente eu não pude amar a Coréia 
o suficiente e que não havia fundamento suficiente naquele tempo. Mas agora, com o 
sacrifício de meu filho pelo mundo, eu tenho cumprido minha responsabilidade pela nação 
da Coréia e pelo mundo. Aquelas coisas que eu mesmo não pude fazer no passado podem 
agora serem recebidas por Deus através do sacrifício de Heung Jin Nim.  
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O mundo espiritual, e os Verdadeiros Pais amam Heung Jin Nim pelo benefício daqueles 
dois passageiros do carro, os quais simbolizam os mundos livre e comunista. Eu tenho 
proclamado que ele obteve a vitória do amor. Eu agora salvarei fisicamente o mundo livre 
e o mundo comunista. Além disso, eu tenho declarado a ressurreição do amor. Desta 
forma, a soberania de morte não tem mais poder.   

Esse é o porquê eu declarei que o funeral de Heung Jin Nim deveria ser inteiramente 
diferente de qualquer outro. Deveria ser uma celebração de alegria, tal como um dia de 
casamento. Além disso, eu declarei o Dia da Vitória do Amor. Eu nem tive tempo de 
pensar em termos de que meu próprio filho havia morrido, mas ao invés, de como esta 
vitória beneficiaria Deus e feriria a soberania de Satanás.  Assim eu me concentrei em 
fazer muitas condições a fim de fazer a declaração desse Dia da Vitória do Amor.  

Ao invés de estar pensando em termos de nosso filho que partiu, a Mãe e eu estávamos 
centrados na providência de Deus. No hospital, eu realizei a Cerimônia de Unificação para 
o benefício global. Eu jurei a Deus que os Verdadeiros Pais permaneceriam realmente 
orgulhosos e que o mundo espiritual inteiro e o mundo físico também reconheceriam os 
Verdadeiros Pais e os elogiariam, devido a esta vitória do amor. O mundo inteiro 
proclamaria aos Verdadeiros Pais: "Vocês são o verdadeiro centro do amor de Deus".  

O Dia da Vitória do Amor é esse dia quando os Verdadeiros Pais alcançaram um novo 
nível e estão marchando sobre o fundamento do sacrifício de Heung Jin Nim. Portanto eu 
disse a Mãe: "Este não é um tempo para derramar lágrimas. Este é realmente um momento 
de glória para Deus e a humanidade. Particularmente no momento do funeral, você não 
está na posição de derramar lágrimas". Eu a preveni que não derramasse lágrimas em 
público; reservadamente, com um amor maternal, ela derramaria muitas lágrimas.  

Às 4 horas da manhã do dia 3 de Janeiro de 1984, Eu declarei o Dia da Vitória do Amor.  

A Necessidade do Dia da Vitória do Amor 1-15-84 

Eu não recebo informações apenas de uma única fonte, mas de diferentes fontes e canais. 
Eu sei que Deus está logo atrás de mim; eu tenho agido tal como se nenhum perigo 
existisse. Quando Heung Jin foi para a Conferência de Mídia de Cartagena e para a 
Conferência de Ciência de Chicago, ele caminhava na minha frente todo o tempo, porque 
ele sabia que não havia ninguém que serviria como uma proteção se um perigo fosse 
iminente. Vocês podem aprender uma lição disto.  

Quem segue o Caminho de Indenização 1-29-84 

Os Verdadeiros Filhos devem sofrer de uma forma diferente de vocês. Onde quer que eles 
vão, seja para a escola ou para uma recreação, eles sempre apanham porque "Esse é um 
filho do Reverendo Moon". E eles sempre estão ouvindo críticas sobre seu próprio pai. 
Mesmo quando vocês ouvem alguma crítica sobre mim e sentem tristeza, isso não é nada 
comparado com a dor sentida pelos Verdadeiros Filhos. Muitas vezes eles são reduzidos 
em lágrimas em sua própria escola por essa razão. Quantas lágrimas vocês derramaram 
por causa das críticas aos Verdadeiros Pais? Quanta agonia e mágoa vocês sentiram por 
isso? Portanto, não importa o que, os Verdadeiros Filhos são espiritualmente maiores do 
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que vocês porque eles estão mais próximos na relação de coração com os Verdadeiros 
Pais.  

Ser o filho ou a filha do Reverendo e Sra. Moon é um fardo tão agonizante que às vezes os 
filhos desejam não estar nessa posição. Esta é a dificuldade deles. Qual deveria ser a 
atitude dos membros da Igreja de Unificação? Ao invés de se afastar e apontar seus dedos 
de acusação para os filhos, vocês deveriam dizer: "Deus, me dê a dor deles para que os 
filhos possam ser liberados. Deixe-os crescer experimentando alegria e felicidade. Deixe-
nos ser aqueles que sofrem em seu lugar". Essa é a forma correta de sentir. Quantas vezes 
vocês consideraram a agonia dos filhos? Se vocês não podem ir além do sofrimento de 
coração deles, seria melhor vocês apenas ficarem em silêncio e tentar fazer qualquer coisa 
que possam para ajudá-los.  

Dia dos Pais 1984 4-1-84 

Aqui na Coréia há membros da Igreja de Unificação desde muito tempo atrás. Nunca 
houve um único instante no qual eu estivesse em débito com eles e por essa razão eu 
certamente me tornei sua figura central. Atualmente, meus próprios filhos vieram ter uma 
nova compreensão sobre mim. Eles eram um tanto cabeças vazias no passado, pensando: 
"Meu papai e mamãe estão sempre cuidando do mundo e dando atenção para os membros 
da Igreja. Porque eles não cuidam de mim?", mas posteriormente eles vieram me dizer: 
"Agora nós podemos entender melhor o porquê de vocês terem feito o que fizeram. Nós 
vemos que vocês verdadeiramente amaram primeiro os filhos do mundo, antes de nos 
amar. Nós amamos vocês por isso e vocês são grandes aos nossos olhos".  

A fim de se tornar um verdadeiro pai e uma verdadeira mãe, a Mãe e eu temos vivido de 
acordo com o Princípio. Antes de amarmos um ao outro ou amarmos nossos próprios 
filhos, nós temos que amar o mundo e estar dispostos a doar toda nossa vida. Isto está 
agora sendo entendido pelos filhos em East Garden. Finalmente, o mundo Caim dirá: "Pai 
e Mãe, vocês deram tanto para nós. Agora nós queremos dar algo para os Verdadeiros 
Filhos. Nós queremos que vocês estejam com eles e façam coisas por eles".  

Se meu modo de vida não tivesse seguido este princípio e se a Igreja de Unificação não 
tivesse sido conduzida assim, então teríamos regredido e não teríamos sobrevivido até 
agora. É apenas por causa deste princípio que tenho sido capaz de prosperar e continuar 
este caminho.  

O propósito do seminário para filhos abençoados não é tratá-los de uma forma especial, 
mas dar a eles 21 dias de oportunidade para praticar o viver em benefício dos outros. Hyo 
Jin recebeu a responsabilidade de conduzir este seminário e eu estou observando bem de 
perto para ver como ele faz. Se ele terá sucesso, isto apenas ocorrerá se ele servir o grupo 
amável e sacrificalmente. Se ele fizer assim, então todos irão amá-lo, respeitá-lo e segui-
lo. Mas se ele se comportar de forma diferente, então não será popular e não terá sucesso.  

Verdadeiro Caminho da Vida 7-1-84 

As mentes de meus filhos são mais excelentes do que a minha ou da mãe deles. Tudo isto 
veio a partir da bênção de Deus. Ele abençoou-os em amor. Incorporando muitas 
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dificuldades ao longo do caminho, os filhos se tornaram a moradia de Deus. Deus 
demonstrou Sua direção para mim abençoando-me com os mais preciosos frutos do amor.  

Hyun Jin está tendo a experiência de montar cavalos por apenas um ano e meio. Mas ao 
olhar um cavalo, ele imediatamente sabe como agradá-lo.  

Recentemente eu trouxe-lhe um bom cavalo, mas que até mesmo medalhistas olímpicos 
não poderiam manuseá-lo. Entretanto, Hyun Jin, que estava apenas com 16 anos, viu o 
cavalo e disse: "Aha, este cavalo tem tais e tais pontos fracos. Ele gosta de tais e tais 
coisas. Quando ele está mesmo que só um pouquinho infeliz, ele fará seu cavaleiro cair". 
Então fazendo coisas que os cavalos gostam, Hyun Jin subia no cavalo e corria feliz. 
Quando eu vi que ele obteve total controle sobre o cavalo, eu lhe trouxe esse cavalo. Hyun 
Jin é um gênio como um jóquei. Se eu tivesse feito coisas más, então meus filhos teriam 
refletido isto. Mas meus filhos até mesmo pensam de uma forma diferente.  

Agora eu sei que, porque me voluntariei em vir através de todo esse sofrimento e neste 
temível turbilhão da vida, Deus me deu filhos como presentes de amor.  

Eu estive na Coréia por seis meses, mas eu nunca liguei para meus filhos. Eu somente 
respondia suas ligações quando a Mãe me passava o telefone. Enquanto no campo de 
batalha, não é minha tradição perguntar: "Vocês e seus filhos estão todos bem?" Eu nem 
mesmo tenho um quarto para estar com meus filhos desde que eu quero dedicar minha 
energia para a vontade de Deus quase todo o tempo que tenho. Embora eu tratasse meus 
filhos desta forma, eles consideram a Mãe e eu incrivelmente preciosos, realmente se 
importando com seus pais. Se eles cometem um erro com a palavra, então não podem 
dormir a noite e logo que amanhece, eles vem se arrepender diante de nós. Tudo isto 
indica que eles nasceram como grandes bênçãos de Deus.  

O Papel das Famílias Abençoadas Internacional 6-1-86 

Se sua determinação está firme, vocês podem seguir em frente sem um ponto de 
divergência não importando que dificuldades possam ter que enfrentar. Eu tenho feito isso 
em minha vida. Olhem meus próprios filhos. Eles vieram para a América apenas porque 
seu papai e sua mamãe vieram para cá; não há outra razão. Eles estão crescendo aqui, 
suportando muita ridicularização desta sociedade. Imaginem a posição dos filhos quando o 
pai deles foi para a prisão.  Pensem sobre isso de um ponto de vista de pai:  

"O que eu dei para meus próprios filhos? Eu estou dando honra para eles?" Agora eles se 
tornaram um alvo ainda maior de ridículo da sociedade e de seus similares.  

Verdadeiros Pais e Eu 6-15-86 

Sempre que a Mãe se senta em casa, todos os filhos querem ir até ela. E não importa para 
os filhos se ela está cansada ou se ela quer estar só; eles apenas querem estar próximos a 
ela e ser abraçados por ela. A Mãe sempre responde a eles quando eles vêm até ela; então, 
ao invés de sentir-se drenada, ela experimenta mais poder. Por causa do dar e receber de 
amor, ela sente mais energia. Isso é o que produz felicidade.  
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A Glória da Vitória 8-31-86 

Com minha vinda para cá e com a criação deste incrível e controverso movimento, todos 
os Verdadeiros Filhos foram expostos à tremenda pressão e sofrimento emocional. 
Quando eles vão para a escola, as outras crianças debocham deles e os agridem: "Esse é o 
filho e a filha do Reverendo Moon. Ah, esses Moonies." Os filhos têm que suportar esse 
tipo de desprezo diário e voltam para casa com o coração pesaroso. Eu sei disso. Isto é 
diferente de sua própria posição ou daquela de seus filhos. Meus filhos têm que carregar 
um extraordinário fardo mental todo o tempo. Minha mensagem para eles sempre é: 
"Olhem para seu pai. Eu estou recebendo perseguição a nível mundial e eu estou 
recebendo isto com boa vontade e alegremente. Vocês não podem assumir esta pequena 
perseguição que vem de sua escola? Isso é realmente muito pequeno comparado com o 
que as pessoas têm feito a mim".  

Entretanto, eu tenho a visão e a experiência para ver muito além do momento presente, 
assim eu nunca me torno desencorajado ou desanimado. Mas no interior das mentes de 
meus filhos, estas experiências são gigantescas porque eles não podem ver além delas. Por 
essa razão, o sofrimento é muito maior, de certa forma. Vocês não sabem sobre estes tipos 
de coisas. Se eu não tivesse vindo para a América, estas coisas não teriam acontecido a 
eles. Mas eu vim aqui para um propósito: em benefício do mundo e por toda a meta 
providencial. Eu nunca me senti desencorajado e nem mesmo um milímetro recuei para 
trás, embora meus próprios filhos e de certo modo estão sobrecarregados e sendo 
sacrificados.  

Estrada Rumo ao Ideal 9-7-86 

Tal como as provas escolares avaliam os estudantes, sua imagem espiritual será seu juiz. 
Eu realizei este padrão no nível individual e tenho estendido a restauração por todas as 
maneiras até o nível global. Todos os membros da Família Verdadeira estão unidos 
comigo. A Mãe e os Verdadeiros Filhos estão seguindo este único princípio que eu 
estabeleci. Essa tradição está estabelecida. Nem mesmo a Mãe e os Verdadeiros Filhos 
podem agir de acordo com seu capricho ou desejo pessoal. Eles também estão seguindo o 
modelo do céu.  

Uma das minhas mais fortes determinações era nunca ser acusado por meus próprios 
filhos. Esse é o motivo pelo qual eu sempre tento me manter à frente deles, trabalhando 
bastante para que eles inevitavelmente sintam humildade e gratidão. Nenhuma rota 
conveniente, nenhuma prática, ou soluções pragmáticas ajudarão vocês a cumprirem o 
curso celeste. Tudo isso não tem nenhuma utilidade.   

A Decisão de Deus e a Nossa 2-1-87 

Não é verdade que, mesmo sendo vocês mais velhos do que os verdadeiros filhos, ainda 
sim vocês consideram eles como seus irmãos e irmãs mais velhos? Hyo Jin é mais jovem 
do que quase todos vocês, mas vocês ainda o chamam de "irmão mais velho Hyo Jin 
Nim." O mesmo é verdadeiro para as irmãs, não importando quão jovens elas são. Vocês 
até mesmo chamam Hyung Jin, que é ainda mais jovem, de seu irmão mais velho. Do 
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mesmo modo ocorre com Jeung Jin, a mais jovem. Vocês ainda a chamam de "minha irmã 
mais velha Jeung Jin Nim".  

É verdadeiramente surpreendente que seu irmão mais velho, Heung Jin Nim, sacrificou-se 
em uma idade tão jovem por vocês. Isto é o oposto dos irmãos mais velhos do mundo, que 
tentam usar seus irmãos mais jovens em benefício próprio. Devemos entender quão difícil 
era inicialmente a posição de Heung Jin. Ele foi para o mundo espiritual; ele não tem mais 
um corpo. Ele trabalhou bastante lá para fazer um fundamento na terra, assim ele poderia 
ensinar vocês. Portanto, vocês devem aprender suas lições a partir dele com grande 
respeito e com uma atenção muito séria.  

Você deve acreditar fortemente que se você está disposto a se sacrificar em benefício da 
humanidade como Heung Jin fez, e então trabalha para sua meta, sua vitória está 
garantida. Que outro resultado você poderia obter? Você deve estar absolutamente 
confiante de que é completamente um com os Verdadeiros Pais.  

Dia dos Filhos 11-21-87 
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Capítulo 4 
Tradição da Família Abençoada 

Após encontrar as pessoas as quais Ele esteve buscando, Deus empreendeu a restauração 
de todas as coisas. O estabelecimento dos Campos Sagrados significa a bênção de todas as 
coisas. Deste modo, 120 Campos Sagrados foram estabelecidos em 40 nações por todo o 
mundo em 1965. Este foi o ponto de retorno de nossa fortuna.  

Restauração e Bênção 2-2-69 

Em 1960 o Sagrado Matrimônio foi realizado e a Mãe foi estabelecida. Assim, em 1960 
minha vitória foi declarada no nível individual. Então comecei meu ministério público e 
dei início aos três cursos de sete anos. Então a providência se moveu para o nível familiar, 
com novas perseguições e ataques. Os primeiros sete anos foi um período de tentativas no 
qual o poder negativo tentou destruir a família, concentrando-se mais na Mãe.  As 
mulheres estavam menosprezando-a e tentaram destruí-la em sua missão. Naqueles dias 
muitos membros receberam revelações e conheciam minha posição. Desde que a Mãe se 
tornou minha noiva, a maioria das mulheres ficou com ciúmes. Mas a Mãe usou minha 
tática e nunca fez reclamações ou acusou alguém, não importando quão injustas as pessoas 
fossem contra ela. Enquanto isso eu silenciosamente conduzi um fundamento familiar, e 
então ao dar a bênção, eu conduzi o fundamento para a tribo.  

Primeiro, os 36 casais foram abençoados. Qual é seu papel? Cada grupo de doze                                                  
de Adão até Noé, mas Cam e Jafé foram também figuras providenciais, significando um 
total de 12 gerações. Falando providencialmente, a geração de Abraão foi estendida 
através de Isaque e Jacó, totalizando novamente 12 gerações. Jacó teve 12 tribos, por isso 
este período incluiu um total de 36 gerações.  

As 12 tribos pretendiam indenizar toda a história providencial até o ponto no qual havia 
terminado em falhas. Jacó pôde fazer a restituição, dando a Deus 12 filhos através dos 
quais restaurava horizontalmente a história providencial. Assim, os 36 casais constituem 
os novos antepassados da humanidade, representando toda a história da providência de 
Deus.  

A história desde Adão até Jacó devia ser restaurada em nível tribal, e a história de Moisés 
até Jesus seguia o mesmo modelo. Moisés era equivalente à Noé em nível tribal. No tempo 
de Noé Deus julgou o mundo pelo dilúvio. Da mesma forma, Moisés veio em nível tribal e 
exerceu o poder de julgamento, como paralelo do curso de Jacó. O papel de Jesus era o de 
segundo Adão. Houve 12 tribos de Israel, e Jesus teve 12 discípulos que aumentaram para 
70 e mais tarde para 120, restaurando aqueles números da história em nível nacional. Os 
120 discípulos representavam as 120 nações, ou todas as pessoas. Entretanto, por causa da 
crucifixão, aquele ideal não foi completamente cumprido. A providência foi prolongada 
por outros 2.000 anos. O trabalho de Jesus foi completado apenas espiritualmente, e não 
restou nenhuma nação central para Deus trabalhar através dela. Portanto, o Segundo 
Advento era necessário, como prometido por Deus. O Senhor deve vir fisicamente como 
também espiritualmente na posição do Terceiro Adão.  
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Quando o Messias vem uma segunda vez, ele está na posição de restaurar horizontalmente 
toda a história que o precedeu, tanto a era do Velho Testamento como a era do Novo 
Testamento, através de sua própria era do Completo Testamento. A fim de restaurar estes 
três níveis, três grupos de 12 famílias foram selecionados. O pilar mais importante na 
edificação do Reino de Deus foi a bênção dos 36 casais, e edificar esse pilar foi muito 
difícil. Com o desenvolvimento da história, o mundo espiritual estava dividido em três 
diferentes níveis. Através da união dos 36 casais sob um só pai, as barreiras entre a era do 
Velho Testamento, a era do Novo Testamento e a era do Completo Testamento podiam ser 
quebradas e elas podiam se tornar uma. Tudo poderia ser combinado através da restituição 
aqui na terra.  

A Igreja de Unificação tem o papel de restaurar toda a história. Deus me deu a autoridade 
para conduzir essa restauração, portanto eu sou responsável pela situação de Adão, a 
situação de Noé e a situação de Jacó. Portanto, os 36 casais foram selecionados para a 
Bênção. Fazendo isso, a tribo do terceiro Israel foi criada, ao redor dos Verdadeiros Pais. 
Esta era a pedra angular do terceiro Israel. Neste caso, embora as pessoas que 
empreenderam a providência possam ser indivíduos, uma família ou uma tribo, tudo teve 
significado e impacto mundial.  

Meu tópico hoje é "Território de Bondade." Como está expandido este território? 
Certamente este começou com o indivíduo, e se ampliou para uma família e tribo, nação e 
mundo, mas como isto foi feito? Através da Bênção. Como construímos o Reino do Céu 
na terra? A família é o alicerce da edificação, e os 36 casais foram as primeiras colunas 
lançadas aqui na terra. A seguir eu abençoei 72 casais, que representavam a tribo; 124 
casais que representavam o nível nacional. Esse fundamento de Bênção foi concluído em 
Julho de 1963.  

Se Jesus pudesse ter cumprido essas Bênçãos após tomar uma noiva para si, ele poderia ter 
edificado o Reino do Céu naquele tempo. Eu recebi muita perseguição por causa da 
Bênção, e tive que organizar as famílias abençoadas sob tremenda oposição. Os pais me 
acusaram de tomar seus filhos e casá-los de minha própria forma. A partir da posição de 
Deus, eu estava reivindicando os filhos de volta para Deus. Mas o mundo não via isso 
desta forma!  

No Jardim do Éden o homem caiu através de decepção e falsidade. Na restauração, as 
pessoas são ressuscitadas à realidade celeste através da palavra de Deus. Na seqüência 124 
casais, 430 casais foram abençoados, representando o nível universal. Isto foi feito no 
4.300º ano da história da Coréia. Os Hebreus sofreram no Egito por 430 anos, então 
fizeram um novo início. Portanto, com a Bênção dos 430 casais, Deus marcou um novo 
início. Os 4300 anos incluíam todo elemento concebível de homens bons e maus. De fato 
434 casais foram abençoados. Os quatro casais extras representavam as pessoas que 
sofreram na prisão, assim abrindo a porta para a ressurreição daqueles no inferno.  

Essa Bênção abriu a porta para todas as nações e raças entrarem no Céu, pois eles 
representavam todos os aspectos da raça humana. Após eles serem abençoados em 1968, 
eu fiz uma turnê mundial e abençoei 43 casais em outras nações. Assim as duas Bênçãos 
estão nas posições de sujeito e objeto.  
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Em 1970, 777 casais foram abençoados, significando formação, crescimento e perfeição. 
Essa Bênção incluiu várias nacionalidades, e através disso o território celeste foi 
expandido. Eu pessoalmente indenizei os níveis individual e familiar, e em 1970 após sete 
anos de que a Bênção havia sido realizada, uma nova providência de indenização em nível 
tribal começou. Em 1971, eu iniciei uma cruzada na qual famílias demonstraram amor 
sacrifical pela nação, deixando seus familiares por três anos para sair e trabalhar em nível 
nacional. Embora eles tivessem recebido famílias de Deus, eles fizeram-nas um sacrifício 
para a restauração da nação. Em 1970, 1971, e 1972 os casais abençoados na Coréia 
sofreram muito, suportando com boa vontade as tribulações e absorvendo aquilo que 
pareciam ser muitas tragédias.  

No fundamento que eles fizeram ao terem suportado a cruz valentemente, eu pude iniciar a 
missão mundial. No segundo curso de sete anos a tribo ofertou-se de uma forma sacrifical 
para o fundamento nacional, e no terceiro curso de sete anos a partir de 1974 em diante, as 
tribos unidas da Igreja de Unificação doaram-se para a restauração nacional.  

Este é o motivo das famílias aqui da América estarem sacrificando suas famílias por sua 
missão. Quando eu disse para as famílias irem para a linha de frente, havia muitos rumores 
sobre separação, mas vocês deviam lembrar nossa missão que é restaurar o mundo. 
Representando a tribo e a nação, devemos nos doar de uma forma sacrifical. Uma vez que 
estabeleçamos esta tradição, as pessoas do mundo desejarão voluntariamente fazer o que 
fazemos.  

Podemos estabelecer uma tradição de sacrifício que pode ser passada de geração a 
geração, e então vocês estarão liberados das acusações de Satanás de que não fizeram nada 
que vale a pena a serviço do mundo. Essa é a mais importante qualificação para se obter a 
vitória. Quando Satanás sabe que não há mais base para acusação, ele terá que nos deixar 
só. Então podemos criar o Reino do Céu na Terra.  

1976 viu culminando a vitória do céu na terra. Durante aquele ano os Moonies estavam em 
todos os lugares nas Manchetes. Eu estive na ofensiva em 30 de abril de 1973, por três 
anos e meio. Naquele dia a América me concedeu residência permanente aqui, e nos 
seguintes três anos e meio eu consumei a restauração em nível mundial. Quando a batalha 
foi vencida em 1976, significando que a restauração de toda a história passada foi 
consumada. Em 18 de setembro de 1976, a histórica vitória no Monumento de Washington 
foi conquistada e então em 4 de outubro de 1976 eu declarei o Dia da Vitória do Céu. Em 
23 de fevereiro de 1977, eu declarei o Ano Um do Reino do Céu na terra.  

O mundo espiritual havia estado enclausurado por todas as idades, mas a vitória do céu 
significou que não haveria mais barreiras. Após a união que foi feita entre a Grã-Bretanha 
e a América como sujeito e objeto, eu entrei na Coréia em 1978 e conduzi uma cerimônia 
especial para demolir todas as barreiras no mundo espiritual. Para esta finalidade eu 
conduzi uma cerimônia especial em 2 de novembro de 1978 na Coréia. Até 23 de fevereiro 
de 1977, a liberação foi dada apenas para as esferas religiosas no mundo espiritual. O 
restante do mundo espiritual havia sempre estado dividido em muitas árvores familiares e 
nacionalidades. No fundamento da unidade religiosa no mundo espiritual, eu pude 
derrubar todas as barreiras entre tribos e nações em 2 de novembro de 1978. Através da 



 62

liberação de minha tribo e conectando o mundo inteiro a isto, uma tribo no céu foi 
formada.  

Agora o mundo inteiro não religioso pode ser unir, significando que não há mais separação 
no mundo espiritual. Todo o mundo espiritual está descendo para trabalhar na terra como 
uma força unificada.  

Território de Bondade 10-14-79 

Porque o Cristianismo falhou em me aceitar em 1945, eu fui encarregado da árdua tarefa 
de estabelecer nosso próprio fundamento após quatorze longos anos de luta. Naquele 
momento eu erigi o fundamento sobre o qual a Mãe e eu podíamos ser instalados como os 
primeiros Verdadeiros Pais na história da humanidade. Em outras palavras, por eu estar 
estabelecido como um baluarte forte o suficiente que a oposição do Cristianismo não 
poderia derrubar; não importando o que, nosso movimento teria força suficiente para 
sustentar-se e ainda seguir adiante.  

Embora a Mãe tivesse sido estabelecida como a Verdadeira Mãe, não podíamos viver 
como uma família feliz imediatamente. Um período de três anos de purificação e 
separação foi necessário, um período no qual a prioridade mais importante era mover-se 
para o próximo estágio da providência. A fim de adentrar no segundo curso de sete anos, 
toda indenização concebível devia ser paga em um nível familiar. Este primeiro curso de 
sete anos foi o período de erigir o fundamento para a instalação da Mãe, e o período no 
qual a Mãe devia ser aperfeiçoada como a Verdadeira Mãe. Era o período de crescimento 
por si mesma da Mãe.  

Como vocês sabem, a queda humana ocorreu no nível de perfeição do estágio de 
crescimento. Portanto, o curso de sete anos que a Mãe e eu atravessamos juntos era o 
período para cruzarmos do estágio de crescimento para o estágio de aperfeiçoamento, o 
período no qual eu restauraria e estabeleceria o Dia dos Pais, o Dia dos Filhos, e o Dia de 
Todas as Coisas. A condição mais importante que a Mãe e eu fizemos durante o curso de 
sete anos era que, não importando quais dificuldades ou obstáculos e sofrimentos viessem 
sobre nós, não reclamaríamos. Nós nem mesmo nos sentiríamos desencorajados, ou 
angustiados ou rebeldes de nenhuma maneira.  

Como vocês podem ver, era o método de Deus utilizar Satanás para dar ao Pai e a Mãe os 
piores tipos de testes e tribulações. Esta é a forma que eu tive que ser endurecido e 
provado para ser os Verdadeiros Pais. Para a Mãe também, Satanás criou incríveis 
situações no primeiro curso de sete anos, uma após a outra, nas quais a Mãe poderia 
facilmente ter dado uma desculpa dizendo, "Pai, você é um marido tão grandioso e eu 
simplesmente não posso segui-lo. Eu não sou merecedora de você, deixe-me fazer as 
malas e partir." Ela poderia muito bem ter feito isso muitas vezes durante aqueles sete 
anos.  

Para fazer as coisas piores, eu não era um marido aprazível. Eu iniciei como o pior tipo de 
marido cruel. Esse foi o padrão que eu estabeleci no início porque essa era a forma que eu 
testei a Mãe, até mais duro do que Satanás. Sabendo que Satanás iria testá-la, eu mesmo a 
testei primeiro. Esse era meu propósito. Embora eu tenha testado ela pior do que Satanás, 
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ainda havia algum propósito por trás que poderia ser entendido por ela. Isto tornou mais 
fácil agüentar os testes de Satanás. Desta forma nos tornamos cada vez mais próximos por 
três anos e meio, e então outros três anos e meio.  

Após aqueles sete anos, nosso fundamento vitorioso provou diante de Deus e diante de 
Satanás que eu era um marido invencível e que a Mãe era uma esposa invencível. Não 
importava quanta dificuldade tivesse o padrão de Satanás, Deus havia justificado dizendo 
que nós havíamos passado no teste. Os muitos outros casais abençoados vieram a conhecer 
que os Verdadeiros Pais haviam estabelecido o verdadeiro padrão, e eles seguiram esse 
padrão através da união deles e servindo uns aos outros sem uma palavra de reclamação. 
Fazendo assim, eles podiam obter o mesmo grau de perfeição.  

Durante o período de sete anos eu abençoei muitos casais, e eles poderiam facilmente ter 
exclamado para mim, principalmente as mulheres, "Eu apenas não entendo você. Que tipo 
de marido é você? Como pode tratar sua esposa assim?" Mas estes casais abençoados que 
superaram o teste sabiam uma coisa: não importava quantas coisas que eu fizesse que eles 
não entendessem, eles ao menos estavam seguros de que eu estava absolutamente 
centralizado em Deus, e o que quer que fosse, eu estava fazendo para Deus. Os 36 casais, 
os 72, os 120, e os 430 casais foram abençoados dentro desse período de sete anos, e eles 
conheciam de uma forma ou de outra que caminho difícil a Mãe e eu andamos. Sendo que 
eles conheciam que tipo de dificuldades teríamos que superar, eles não poderiam reclamar.  

Após essa providência de sete anos finalmente o tempo chegou para se estabelecer o Dia 
de Deus. Somente após o curso de sete anos estar completamente assegurado eu declarei o 
Dia de Deus. A partir do ponto de vista original o Dia de Deus deveria ter realmente 
ocorrido primeiro, e então o Dia dos Pais, o Dia dos Filhos e o Dia de Todas as Coisas. 
Mas por causa da restauração, todas as outras condições deviam estar prontas antes que o 
Dia de Deus pudesse ser estabelecido. Isso foi finalmente feito em primeiro de janeiro de 
1968. Desde que o Dia de Deus foi vitoriosamente declarado em 1968, todas as coisas 
estavam restauradas e a celebração começou com o Dia de Deus. O primeiro curso de sete 
anos foi o tempo no qual os Verdadeiros Pais foram concretamente estabelecidos e sobre 
este fundamento o Dia de Deus, o Dia dos Pais, o Dia dos Filhos e o Dia de Todas as 
Coisas puderam ser restaurados para Deus.  

O segundo curso de sete anos é aquele no qual os casais abençoados tinham que assumir 
um papel maior. Suas responsabilidades eram ensinar ao governo e à nação como tratar as 
famílias da nação. Ao mesmo tempo, como as famílias da nação, eles estavam ensinando 
outras famílias como servir à nação. Este segundo curso de sete anos era o período de total 
mobilização dos casais abençoados. Todos os casais abençoados na Coréia e alguns casais 
abençoados estrangeiros foram mobilizados para erguer a tocha para o segundo curso de 
sete anos, e em 1970 eu ordenei que todos os casais abençoados deixassem seus 
familiares. As esposas assumiram o papel de linha de frente e eu as enviei para outros 
lugares. Por quê? Porque as mulheres tinham que experimentar o que a Verdadeira Mãe 
havia experimentado antes delas. Elas tinham que ir pela mesma rota para aprender sobre 
aquela particular tribulação.   

Todas as mães abençoadas naqueles dias estavam determinadas a marchar e nada podia 
pará-las. Elas decidiram se render e quanto a seus filhos, decidiram deixá-los com alguém 
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para serem cuidados. Neste país vocês têm muitas organizações de bem-estar, mas na 
Coréia não há estas coisas. Portanto elas escreveram breves cartas e deixaram seus filhos 
com seus parentes, sabendo que elas seriam criticadas. Suas cartas diziam, "Eu não estou 
abandonando meu filho. Eu o amo, e eu voltarei em três anos. Por favor, você poderia 
cuidar dele até que eu volte"?  

Vocês podem imaginar o que os pais, sogros e demais pessoas disseram. Eles 
amargamente criticaram aquelas mulheres, me criticaram e criticaram nosso movimento. 
As pessoas diziam, "O Reverendo Moon colocou aqueles casais juntos e agora ele os está 
separando. Ele nem se quer pensou sobre seus filhos. Que tipo de homem cruel ele é?" 
Não havia direção de onde as criticas não viessem. Mas durante aqueles sete anos o único 
grupo de pessoas que inflexivelmente se recusaram em reclamar contra mim eram os 
esposos e esposas da Igreja de Unificação. Eles pareciam vítimas, mas eles receberam com 
boa vontade a missão, e até mesmo os filhos às vezes diziam, "Mamãe e Papai, vão em 
frente e não se preocupem comigo." Como os casais da Igreja de Unificação podiam ser 
tão fortes? Porque havia um exemplo vivo diante deles, a Mãe e eu, que havíamos ido 
através de muito mais tribulações. Comparado com esse sofrimento, os casais abençoados 
sabiam que seu próprio sofrimento era pequeno.  

Os principais membros da Igreja de Unificação sabiam que oposição incrível viria sobre 
eles, mas eles sabiam que a maior acusação e críticas viriam para mim. Eles sentiam-se 
meus protetores, enquanto queriam me resguardar e não deixar meu nome ser manchado. 
Esse é o motivo pelo qual o cerne do fundamento da Igreja de Unificação tem se tornado 
firme e forte. Por isso, o amor de Deus está vindo para minha família e será conectado a 
todas as famílias abençoadas. Essa conexão inseparável entre os Verdadeiros Pais e os 
verdadeiros casais abençoados foi feita sob subjugação e condições adversas.   

Os primeiros seis meses foi o pior período. Por toda a nação havia críticas e publicidade 
negativa. As pessoas sabiam tudo sobre nosso movimento e como nossos jovens casais 
estavam deixando seus próprios filhos e indo para a linha de frente. Com o passar do 
tempo, eles souberam que elas eram missionárias da Igreja de Unificação e então 
perguntavam, "Vocês não são as mulheres que deixaram seus familiares para trás? Porque 
vocês fizeram isso?" "Sim, nós amamos nossos filhos e nós amamos nossos esposos, mas 
nós amamos esta nação, as pessoas do mundo e mais ainda a Deus. Nós queremos 
demonstrar pela experiência mais dolorosa de deixar estes filhos para trás que nós 
queremos salvar esta nação. Nós amamos esta nação e o povo mais do que amamos nossos 
próprios filhos".  

Após um ano essas pessoas que eram negativas começaram a se lamentar juntamente com 
nossas irmãs, orando junto com elas e vindo ajudá-las. Embora sem conhecer os conteúdos 
do Princípio Divino eles queriam estar com elas e as apoiar. Após se passarem dois anos a 
opinião pública era unânime de que se todo o povo coreano amasse seu país tal como os 
membros da Unificação, então realmente a nação seria salva. Além disso, não importando 
quão grande a ameaça comunista se tornasse isto poderia ser parado. Essa era a convicção 
das pessoas.  

E quanto aos filhos que foram deixados para trás? Durante os primeiros dois anos as 
pessoas pensaram que eles seriam um fardo para todos. Os aldeões falavam sobre os filhos 
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dos Moonies dizendo, “Sua mãe e seu pai são loucos.” Dois anos mais tarde o que 
aconteceu? Todos queriam vir ajudar, querendo cuidar dos filhos por alguns dias para 
fazer algo por esse jovem casal antes deles voltarem. Eles se voluntariaram para servir 
essas crianças de alguma forma. Até o governo coreano estava olhando para o que seu 
povo estava fazendo em toda parte deste país.   

Os Cristãos que foram tradicionalmente muito negativos com relação a nosso movimento 
pensaram que teriam uma oportunidade de ouro para criticar a Igreja de Unificação e 
chamar-me de todo tipo de nomes, mas dois anos depois os aldeões e o povo comum se 
levantaram e disseram aos críticos, "Vocês são verdadeiros Cristãos? Nós encontramos 
Deus nos membros da Igreja de Unificação. Eles se levantaram e lutaram por nós. Que 
tipo de Cristãos são vocês"?  

Em outras palavras, durante esses três anos de tribulações a unidade foi feita entre as 
pessoas, e também a unidade entre o governo e o povo foi alcançada através de nossas 
ações heróicas. Fazendo assim, uma condição foi estabelecida; por terem nossos membros 
deixado seus filhos por três anos, todas as outras pessoas reconheceram seu trabalho 
sacrifical e vieram a valorizar e respeitar nosso movimento. Então eles queriam fazer algo 
para ajudar os filhos que foram deixados para trás. Assim, através das crianças uma 
ligação foi feita entre nossos membros e outras igrejas e o povo comum. Isso formou uma 
coalizão para a Bênção de Deus fluir não apenas para a Igreja de Unificação, mas através 
de nós para todas as pessoas, mesmo para os Cristãos negativos e as pessoas que nos 
criticaram.  

Lar-Igreja é a Base do Reino do Céu 1-1-80 

A tradição não é importante para nosso benefício, mas para nossos filhos e netos. Ela 
também é muito importante para a sociedade, e para que os membros da Igreja de 
Unificação que virão. Sem isso eles terão muitas dificuldades. Nós estamos no meio do 
estabelecimento dessa tradição. Eu estava certo que faríamos isso, por isso vocês podem 
dizer que isso é difícil? Se vocês reclamam, imagine que tipo de inimigo você será no 
futuro! Este é um lugar muito afortunado, mas se você não se conduzir corretamente, este 
será um lugar muito amedrontador. Vocês acreditam nisso? Vocês podem continuar 
estabelecendo a tradição nos anos que virão?  

A maioria de vocês sabe que devem se tornar o mais humilde. Da mesma forma, se você 
trabalha duro, deveria sentir que precisa fazer ainda mais. Tal como um feixe de trigo com 
os grãos maduros adquirem peso, o andar humildemente é coisa normal para o homem.   

A Providência deRestauração e Eu 4-6-80 

Nós temos a tradição de que os casais se separam para trabalhar duro, e todo mundo apóia 
essa tradição. Vocês não podem encontrar isso em qualquer outro lugar no mundo.  

A Missão dos Verdadeiros Pais 4-20-80 

Trezentos e sessenta lares representam 360 graus ou todas as direções. Um ano de doze 
meses é um ciclo completo de estações, ou 360 dias de acordo com o calendário lunar. 
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Trezentos e sessenta contém ambos os números doze e três. Os 36 casais representam a 
história inteira da humanidade. Portanto todo o significado está incluído em 360 lares.  

Eu e o Lar-Igreja 72-74-80 

O Dia dos Pais foi estabelecido porque, pela primeira vez na história, Os Verdadeiros Pais 
cumpriram as condições para a proclamação para o mundo; "Nós atingimos o estado 
original de homem e mulher, e somos os pais da humanidade”. Nesse fundamento, muitos 
filhos agora têm proclamado, "Eu escolhi seguir esses Verdadeiros Pais; eu não desejo 
retornar ao mundo no qual o amor é mais falso do que verdadeiro”. A história necessitava 
de um Dia dos Pais e um Dia dos Filhos para fixar o registro e estabelecer o padrão 
apropriado.  

Por causa do Dia dos Filhos, os filhos agora têm a oportunidade de se libertarem do mal, e 
estarem enraizados no amor verdadeiro e pertencem aos Verdadeiros Pais. O Dia dos 
Filhos dá a vocês a oportunidade de anunciar, "Eu estou aqui determinado a restaurar-me 
ao estado original de um filho. Eu amarei meus Verdadeiros Pais mais do que qualquer 
outro na história e até mesmo mais que meus amados pais físicos. Não importa o que 
possa vir contra mim -- mesmo a morte – eu não me separarei deste amor verdadeiro 
encarnado em Deus e nos Verdadeiros Pais”. O Dia dos Filhos é um dia de proclamação 
por parte dos filhos. Sem fazer tal declaração, vocês não podem retornar para a soberania 
dos verdadeiros filhos. Vocês entendem?  

Os Verdadeiros Pais e os verdadeiros filhos devem estar juntos, mas e quanto às 
verdadeiras coisas da criação? Satanás ainda possui as coisas do mundo. Desde que a 
humanidade caiu e criou falsos pais e falsos filhos, todas as coisas têm sofrido sob o 
controle de um falso proprietário. Assim precisamos um dia através do qual todas as coisas 
possam escapar de sua posse atual e encontrar seu caminho de volta para sua verdadeira 
posse.  

Todas as coisas demoraram muito para retornar para seu verdadeiro proprietário. Portanto, 
através da restauração material, podemos restaurá-las. Nós devotamos todo nosso coração 
e amor para restaurar todas as coisas para sua posse de direito, habilitando-as para entrar 
na soberania do amor verdadeiro. Todas as coisas precisam de seu dia de proclamação, de 
modo idêntico ao Dia dos Pais e o Dia dos Filhos. Esse dia foi proclamado três anos após 
o estabelecimento do Dia dos Pais e do Dia dos Filhos. Isto aconteceu exatamente há 21 
anos atrás. Portanto hoje é a 21º comemoração do Dia de Todas as Coisas.   

Se vocês perguntarem aos Verdadeiros Pais o que eles mais fervorosamente desejam, eles 
dirão, “Restaurar nossos filhos e retornar ao estado original do amor de Deus”. Se 
perguntarem a mesma coisa aos verdadeiros filhos, eles responderão, “Como filhos, nosso 
único desejo é estar conectados com os Verdadeiros Pais, viver com eles, e retornar ao 
domínio do amor de Deus”. Os filhos não esperam ir diretamente para Deus sem os pais. 
Sem os Verdadeiros Pais, é impossível se tornar objetos perfeitos para Deus e viver com 
felicidade mesmo estando Ele como seu sujeito. Os filhos necessitam dos pais, ou podem 
agir sem eles? Os pais são absolutamente necessários.   

O Dia de todas as Coisas 6-11-83 
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Em primeiro de fevereiro de 1985, às 3 horas da manhã, eu telefonei para a Mãe em East 
Garden a partir de Danbury e disse, “Ore para a liberação do inferno e a criação de uma 
rodovia do inferno até o céu”. Essa oração em particular dos Verdadeiros Pais – a Mãe em 
East Garden e o Pai em Danbury – conduziu um fundamento histórico para liberar o 
mundo do inferno. A rodovia está agora sendo estabelecida. Por causa disso, todos os bons 
antepassados podem agora descer até o fundo do inferno no mundo espiritual e na terra 
para evangelizar. Antes desta oração, eles estavam bloqueados e não podiam descer aqui 
na terra.   

Reflexão sobre 1986 12-28-86 

Quando o amor verdadeiro de Deus está consumado, chamamos a isso de cumprimento do 
fundamento de quatro posições celeste. Isto é uma seqüência absolutamente clara. O 
fundamento de quatro posições celestial, é o amor de Deus, o amor entre esposo e esposa, 
e então o amor de pais e filhos. Assim, a Igreja de Unificação celebra quatro grandes 
feriados todos os anos: o Dia dos Pais, o Dia dos Filhos, o Dia de Todas as Coisas e o Dia 
de Deus. Nós estamos determinados para a perfeição das pessoas, a perfeição de todas as 
coisas, e a perfeição da alegria de Deus.   

O fundamento de quatro posições celestial é o amor de Deus, o amor entre esposo e 
esposa, e então o amor de pais e filhos. Assim, a Igreja de Unificação celebra quatro 
grandes feriados todos os anos: o Dia dos Pais, o Dia dos Filhos, o Dia de Todas as Coisas 
e o Dia de Deus.  

Dia de Deus 1-1-87 

Após a vinda de um homem como o porta-estandarte, deve haver também uma mulher 
como porta-estandarte. Quem deveria ser essa mulher? Ela absolutamente se molda ao 
modelo que o homem estabeleceu. A Verdadeira Mãe por si mesma realmente não criou o 
molde para a família, a tribo, ou a nação. O caminho a ser cumprido pela Mãe é seguir 
absolutamente a tradição do Verdadeiro Pai, se encaixando perfeitamente nessa tradição e 
se tornando a mulher modelo porta-estandarte.  

Embora se as pernas da Mãe fossem muito longas, estas deveriam ser cortadas para que 
ela pudesse se encaixar no molde. Ela tinha que se encaixar nesse molde de qualquer 
maneira. Vocês poderiam pensar, "Que ditador é o Reverendo Moon!" Mas isso está 
errado porque eu cortei minhas próprias pernas, meus próprios braços, meus próprios 
olhos e orelhas, figurativamente falando, para me encaixar no molde feito por Deus.  

Vocês podem dizer, “O Pai está seguindo este caminho, mas meus pais físicos estão 
seguindo outro caminho, portanto eu posso facilitar através de meu padrão.” Mas, se 
necessário, vocês devem absolutamente se isolar para focar no trabalho primário de se 
encaixar no molde feito por Deus para a perfeição. Este é um padrão absoluto.   

Ainda sua terra natal e seus pais físicos e parentes não fazem parte do mesmo clã dos 
Verdadeiros Pais. Quando vocês voltarem após terem visitado-os, devem jogam o Sal 
Bento em si mesmo e dizem, “Eu estou voltando agora para o modelo da Igreja de 
Unificação do Reverendo Moon. Eu não estou manchado pelas tradições do mundo 
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secular”. Assim estão estabelecendo o padrão do indivíduo viver em benefício da família, 
a família em benefício da tribo, a tribo em benefício da nação, e a nação em benefício do 
mundo. Se não podem completar isso neste mundo, vocês deverão completar isso de 
qualquer maneira no mundo espiritual. Este é seu destino, um comando de Deus.   

Em um matrimônio internacional, se um cônjuge falar inglês e o outro falar alemão, que 
idioma falaria os filhos? Os filhos podem dizer, “Eu tenho que aprender o idioma de 
minha mãe, o qual é alemão, e o idioma de meu pai, que é inglês”. Assim se o filho se 
casar com um japonês, os filhos falarão japonês e inglês. Se houverem 100 netos, eles 
falarão multidões de diferentes idiomas. Seria impossível a comunicação para essa 
família! Vocês necessitam um idioma que é falado em todas as famílias.  

Se você tem vários filhos e um se casa com um coreano, um com japonês, um com chinês, 
um com brasileiro, um com espanhol, um com alemão, e um com africano, todos eles 
teriam que falar através de interpretes. Onde encontrariam todos estes interpretes? Uma 
biblioteca mundial teria que conter livros de centenas de diferentes países – o mesmo livro 
teria que ser impresso em 100 diferentes idiomas! Portanto, em benefício do futuro, a 
solução mais simples seria unificar os idiomas, estabelecendo um idioma como a língua 
mãe.  

Muitos americanos estão pensando, “Uma revolução idiomática assim é impossível”. 
Todos que pensam que uma revolução idiomática é impossível levantem suas mãos, por 
favor. Apenas pessoas individualistas e auto-centralizadas diriam que é “impossível”. Os 
arrogantes perecerão no futuro. Hoje, vocês resolveram aprender a língua materna dos 
Verdadeiros Pais. Por quê? Em benefício da unificação da humanidade e pelo futuro. 
Pensem, “A fim de dar grandes bênçãos para nossos filhos, eu tenho que aprender a língua 
materna da Coréia”.  

O Modelo, e aqueles que são Reconhecidos na História Providencial 3-15-87 

Nós temos tradição. Essa tradição é consistente. Ela não segue de uma maneira sob uma 
circunstância e então muda e segue em outra direção em outro momento. Ela é consistente 
com uma linha reta. O resultado sempre encontrará com a causa. Eles formarão uma 
grande circunferência. Assim, nossa tradição está seguindo nosso sistema de pensamento. 
Estamos realmente conduzindo nossa tradição com esse pensamento. Não estamos 
satisfeitos apenas em pensar desta maneira, mas também devemos fazê-lo.  

Nosso Orgulho 3-22-87 

Como membros da igreja, cada um de nós deve fazer pelo menos um jejum de sete dias. 
Este tempo é uma boa oportunidade para isso. Hoje seria um bom momento para começar. 
Sete dias de jejum realmente representa quarenta dias de jejum de um ponto de vista 
providencial. Se repetimos essa condição por três anos, então soma um total de 120 dias. 
Essa será uma condição muito preciosa, portanto não a tome levianamente.  

Este momento de transição de três anos – este ano, o ano seguinte e o próximo ano – será 
muito significativo. Para aqueles que nunca jejuaram por sete dias desde que entraram na 
igreja, este é o melhor momento para iniciar, seguindo pelos quarenta dias de atividade 
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especial. Se vocês fizerem isso por três anos, servirá bem como sua indenização 
individual.  

Oitenta e quatro é o número básico que devemos restaurar. Isto representa os três 
discípulos principais, os 12 apóstolos, e o 72 discípulos de Jesus. Temos que re-indenizar 
o curso de Jesus. No tempo de Jesus, os 12 apóstolos e os 72 discípulos deveriam ter se 
unido para ajudar Jesus, e assim ele não teria que ir pelo caminho da cruz. Jesus precisava 
fazer esse tipo de fundamento a fim de ir para o Império Romano e mover-se para o nível 
mundial. Jesus não teve essas pessoas para ajudá-lo, por isso ele teve que ir pelo caminho 
da cruz. Agora, é nossa vez de indenizar o que ocorreu no tempo de Jesus. Após isso, 
seremos levantados à posição do terceiro Adão. Vocês entenderam?  

A partir daí vocês podem receber a Bênção. Jesus não pôde receber a Bênção por 2.000 
anos. Receber a Bênção significa ser colocado acima do fundamento de Jesus. Vocês 
podem fazer isso. Esse é ponto de vista do Princípio. Vocês sabem o que isto significa? 
Entretanto, precisamos de 84 filhos espirituais. Se vocês trabalharem por sete anos, 
conseguindo doze por ano, isso seria um membro por mês. Então, pela primeira vez, após 
a posição de Jesus ser restaurada, a posição do terceiro Adão seria completamente re-
indenizada.  

O Lar-igreja veio para ser o cumprimento disto de forma mais fácil. Devemos re-indenizar 
o número 84 através do lar-igreja. Isso é o que eu tenho feito através da bênção dos 3 
casais e dos 36 casais, os 120, os 430, e na bênção dos 777 re-indenizar e renovar esse 
fundamento. Da mesma forma, temos que fazer isso tudo, cada um de nós. Quando 
cumprimos isso, nos tornamos messias não somente nos níveis individual e familiar, mas 
também no nível de clã. Temos que ao menos nos tornar o messias do nível de clã e 
cumprir esse número de 84.  

Eu tenho trabalhado todo este tempo para pagar a indenização para o fundamento em nível 
mundial, mas vocês somente têm que estabelecer o nível de clã. Devemos conectar e re-
indenizar o nível de clã, o nível nacional e o nível mundial. A menos que completem o 
nível de clã, vocês não podem se conectar com o meu fundamento mundial. Vocês 
entendem? Vocês precisam de um fundamento pessoal. Após vocês indenizarem, estarão 
colocados na posição do terceiro Adão, e assim poderão receber a Bênção. Este é o 
Princípio. Há sempre um padrão, uma regra muito rígida. Eu nunca havia enfatizado tanto 
isto antes. Muito além do fim do mundo, devemos continuar isto. Meu próprio clã e 
família irão para um determinado lugar no Céu e vocês não podem segui-los a menos que 
estejam conectados com o fundamento em nível mundial. Vocês não estão nesse tipo de 
nível agora. De agora em diante, vocês têm que fazer esse fundamento.  

Vocês devem restaurar o que ocorreu no tempo de Jesus, fazendo um fundamento. Dessa 
forma podem conectar-se com meu fundamento em nível mundial. Do contrário, não há 
nenhuma maneira.  

Vocês me conhecem bem. Eu sou o fundador da Igreja de Unificação e vocês receberam a 
bênção através de mim. Mas vocês não podem necessariamente me seguir no mundo 
espiritual. Todos os portões estão abertos no mundo espiritual, mas vocês não estão 
fazendo a devida preparação. Vocês não podem se mover. Primeiro de tudo, devem fazer 
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um fundamento de indenização. Esse é o problema. Vocês devem fazer seu fundamento 
em nível de clã, o qual representa o tempo de Jesus. Por causa da falha naquele tempo, a 
história de restauração se prolongou por 2.000 anos. Vocês têm que fazer mais do que o 
fundamento de Jesus. Após isso, vocês podem receber a bênção.   

Esta é uma regra espiritual, não uma regra minha. Eu segui esta regra também. Vocês 
devem se integrar com meu fundamento ao fazer seu próprio fundamento pessoal. Eu sou 
o pai; vocês são os filhos. Os filhos podem automaticamente herdar a propriedade de seus 
pais. Mas vocês não têm o fundamento. Alguns de seus antepassados não querem 
indenizar. Após o fundamento, eu sou seu antepassado. Vocês então receberão a 
propriedade indenizada.  

Centralizados nisso, temos que fazer este sistema de lar-igreja – os 360 lares. O lar-igreja é 
Caim, o nível externo. Então vocês podem restaurar seu clã – o nível interno tipo Abel – 
facilmente. Vocês entendem? Automaticamente, Caim e Abel podem se unir. Isso é o que 
é o lar-igreja.  

A indenização requer um período de tempo condicional e também uma oferta sacrifical. 
Vocês, como as figuras centrais na condição, devem trabalhar por um determinado período 
de tempo e então uma oferta para Deus pode ser feita. Portanto, devem trabalhar mais duro 
a fim de restaurar o lugar de Caim. Satanás não soltará suas reclamações nos membros – 
somente após um sacrifício. Após isso, Satanás liberará vocês. Por isso os membros da 
Igreja de Unificação absolutamente precisam da indenização. Eu conheço a importância da 
indenização, por isso tenho adotado a indenização por toda minha vida. Minha situação 
está em amplitude mundial; sua situação está no fundamento em nível de clã. Se eu não 
tivesse feito o fundamento mundial, então vocês não seriam capazes de fazer o 
fundamento em nível de clã. Eu vim pagar a indenização para fazer esse fundamento.  

Essa é a propriedade dos Verdadeiros Pais. Se quiserem herdar minha propriedade, vocês 
têm que fazer seu fundamento. De outra forma, não podem se conectar com o meu 
fundamento em nível mundial. Precisamos 12 discípulos e mais 72. Juntos, estes somam 
84. Devemos indenizar a falha no tempo de Jesus e tomar de volta o mundo de Satanás. 
Baseado nisso, vocês podem se levantar no fundamento em nível mundial e então podem 
receber a bênção. De outra forma, a bênção não aparece. Portanto precisamos do Lar-
igreja.  

O Lar-igreja significa a restauração do nível Caim. Sobre isso, o nível familiar pode estar 
assentado. Se vocês não alcançam isto, a vitória dos Verdadeiros Pais não significa nada. 
Isto é muito importante.  

 Existência Preciosa 7-19-87 

Vocês precisam desenvolver uma consciência de tradição. Por exemplo, na primeira vez 
que entram em uma sala a cada dia, vocês devem sorrir para os membros da família, mas 
em uma ordem específica. Primeiro vocês sorriem para seu pai, expressando amor e 
respeito; então sorriem para sua mãe; e finalmente para sua esposa. Vocês não sorriem 
para sua esposa e falam com ela primeiro, ignorando e deixando seu pai e sua mãe para 
mais tarde. Os americanos nem mesmo pensam sobre tais coisas, ou pensam? Vocês 
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pensam, “Apenas você e eu. Não precisamos de nossos pais. Não precisamos de filhos até 
que tenhamos planejado tê-los”. Mas tais atitudes não têm lugar. Deus não pode morar em 
tais famílias.   

A forma para Crescer 8-30-87 

O terceiro evento que ocorreu foi a Bênção de 6.516 casais em 30 de outubro de 1988. A 
característica mais impressionante dessa Bênção foi o noivado internacional entre 
coreanos e japoneses. A Coréia e o Japão foram nações inimigas por muito tempo, e as 
feridas emocionais nunca haviam sido curadas. Por esta mistura, os dois países podem se 
tornar um. As tensões emocionais e as lesões estão sendo removidas.  

Esta Bênção foi um enorme evento. Toda a nação da Coréia assistiu. Da mesma forma, o 
governo japonês não podia acreditar no que estava acontecendo.  Até que eles 
entendessem isso, ele ocorreu por toda parte. Os coreanos e japoneses foram noivados em 
99.9 % dos casais. Eles não podiam falar uns com os outros, na maioria; eles apenas 
podiam usar a linguagem dos sinais. A única forma para eles ficarem juntos na multidão 
era ficar de mãos dadas. Na história decaída nunca havia ocorrido tal evento. Somente na 
história de Deus tal coisa poderia ser possível. Outro ponto impressionante é que todos 
aceitaram alegremente e com confiança seu noivado -- 100 %. Isso foi um grande milagre 
e vitória na Coréia.  

A queda do homem trouxe a separação e inimizade entre os indivíduos e desencadeou 
nações inimigas. Esta Bênção aproximou duas nações inimigas através dos casais. Eles 
pertencerão a seus próprios países. Não demorará para que eles pensem sobre si mesmos 
como parte da Coréia ou do Japão. O Reino do Céu é a única nação a qual eles 
pertencerão. Satanás não terá mais negócios com eles. Eles têm um elevado fundamento 
de amor verdadeiro, e desde que Satanás não pode segui-los no caminho do amor 
verdadeiro, ele terá que dizer adeus!  

Dia dos Filhos 9-11-88 

Hoje meu tema é messias tribal. Vocês sabem quão difícil é ser o messias tribal. Vocês 
acham que podem ir pelo caminho do amor verdadeiro sem um líder, sem um guia? O 
curso que vocês têm que seguir é fazer com que seu corpo e sua mente se tornem um, e 
sua família se torne uma. Então podem unir sua tribo.  

A providência do messias tribal pôde somente ser estabelecida após o Pai ter sacrificado a 
família e a tribo pela nação e pelo mundo. Três anos atrás, após o Pai ter pagado 
indenização por 40 anos, o clã Moon pediu para o Pai ser seu líder. Desde que o Pai se 
tornou a cabeça do clã Moon, a providência do messias tribal pôde iniciar. Essa é a base 
para vocês se tornarem messias tribais. Agora é o tempo para voltarem para sua região ou 
para perto de seus familiares que têm se sacrificado em benefício do mundo. Vocês devem 
pedir a eles perdão com lágrimas por não ter dedicado amor a eles durante este tempo e 
nessa forma restaurá-los.  

O Pai abençoou 21.000 casais em todo o mundo. Eles representam o fundamento que 
Jesus não pôde estabelecer. O próprio Jesus não pôde receber a Bênção e estabelecer o 
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fundamento familiar. Mas agora os membros da Igreja de Unificação já estão recebendo a 
Bênção e tendo filhos. Somente se tornando pais é que o messias pode se tornar realmente 
a raiz da humanidade. Somente assim a providência de Deus pode se multiplicar. Agora a 
Igreja de Unificação multiplicou 21.000 casais abençoados.   

Na política coreana há facções regionais, como na facção da província de Kyongsang 
centralizada em Kim Yong-sam, mas na Igreja de Unificação não há facções. As famílias 
abençoadas da Igreja de Unificação representam toda a humanidade. Se no tempo de Jesus 
os seis casais preparados de sua família tivessem se unido, ele não teria que ter seguido 
seu curso público. Ele teria se casado e, baseado na unidade de sua própria família física, a 
nação dos Judeus teria se unido com ele. Agora a unidade da família de Jesus, incluindo a 
família de João Batista, é representada em nível mundial pelas 21.000 famílias 
abençoadas.  

O Messias Tribal 2-5-89 

Todos temos muitas memórias da infância. Desejamos ir para casa. No mundo espiritual 
precisaremos de um museu exibindo os lugares que amamos. É uma experiência linda 
retornar para um lugar que você adorou há muito tempo atrás e encontrá-lo da mesma 
forma, encontrar uma árvore como você lembrava dela.  

Temos que preservar as coisas que permanecem de nosso passado. Na Igreja de 
Unificação, também, devemos fazer o mesmo. Seria melhor para vocês se preservássemos 
a construção da igreja original ou ter lágrimas rolando ao construir uma nova? Qual daria a 
vocês mais prazer? Vocês estariam felizes ao encontrar as coisas com elas eram quando o 
movimento começou. Vocês gostariam de ir para minha terra natal? Mas eu não deixaria 
vocês irem. Se ainda quiserem ir, então eu deixarei. Vocês devem ter tão forte desejo. 
Porque não temos uma igreja museu? Temos que fazer um museu que mostre a história da 
igreja desde o início.  

A Cidade natal 2-12-89 

Vocês estão conectados com minha linhagem? Vocês podem dizer “Sim” por causa da 
Cerimônia do Vinho Sagrado. Vocês são os galhos conectados com o tronco. A parte mais 
bela da bênção dos Verdadeiros Pais é receber o Vinho Sagrado, o qual mudará sua 
linhagem de sangue do lado satânico para a linhagem dos Verdadeiros Pais. Seus filhos se 
tornarão filhos de Deus, em Sua linhagem direta de sangue. Esta bênção intitulará vocês a 
entrar no Reino do Céu.   

Entretanto, vocês têm um trabalho. Desde que sua família é uma família Abel, isso 
significa que precisam de uma família Caim ao seu redor. Vocês devem servir e 
testemunhar para eles. Quando tiverem unido as famílias Abel e Caim, então o pai e a mãe 
podem ser conectados à eles. Os Verdadeiros Pais estão vindo para suas famílias agora e 
vocês são um com eles. Agora o que todos vocês devem fazer é restaurar sua tribo, ou 
seja, as famílias Caim. Esse é o porquê eu anunciei que vocês estão se tornando os messias 
tribais. O retorno para o lar já começou. Jesus queria uma família Abel, e o Senhor do 
Segundo Advento queria a restauração das famílias Caim. Ambos devem ser cumprindo 
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por vocês para que possam se tornar um com os Verdadeiros Pais. Esta é uma 
oportunidade tão incrível.  

Cada família abençoada está colocada na posição de Abel e deve salvar as famílias Caim, 
que significam nossos parentes. O Pai foi pioneiro no caminho vitorioso e agora vocês 
podem estar conectados. Isto criará um mundo unificado. Os Verdadeiros Pais é o Messias 
global. Se vocês se unirem com esta condição, se tornarão os messias tribais, e 
eventualmente messias nacionais.  

O Fim do mundo e nossa Era 3-19-89 

Como o Messias universal, eu tenho o poder para ungi-los como messias tribais. Portanto, 
vocês devem herdar minha messianidade. Como podem fazer isso? Tudo o que vocês têm 
que fazer é retificar as situações do primeiro e do segundo Adão estabelecendo condições 
de indenização. A falha do primeiro Adão é que ele não pôde receber a segunda bênção. 
Vocês foram abençoados, por isso sua posição é maior do que a de Adão. Eu sou como o 
tronco de uma grande árvore. Cada um de vocês deve se tornar uma parte da árvore se 
enxertando nela. Se estiverem enxertados na árvore, então vocês já pagaram a indenização 
pela falha do primeiro Adão. Jesus também não recebeu a Bênção. Ao se unir com o nível 
do terceiro Adão, vocês podem se tornar um messias nacional. Vocês estão agora andando 
no caminho como o messias em nível familiar e nível tribal. Eu estou trabalhando a partir 
da messianidade nacional para a messianidade mundial. Vocês estão seguindo meus 
passos; Satanás não tem nenhuma acusação diante de vocês. Tudo o que vocês têm que 
fazer é se enxertar nesta raiz do terceiro Adão. Toda a humanidade terá uma única raiz.   

A linhagem de Deus seguirá, enquanto a tradição passa de uma geração para a próxima. A 
condição é que vocês devem amar os Verdadeiros Pais mais do que qualquer outro sob o 
sol. De outra forma vocês não podem se tornar um com os Verdadeiros Pais. Quando 
vocês vão para sua terra natal ou para seu lar-igreja no papel de messias tribal, não haverá 
mais perseguição, porque eu paguei a dívida. Sigam meus passos; colham os frutos.  

Onde está minha terra natal? A Coréia do Norte é minha definitiva terra natal; esta é sua 
terra natal também. Agora é a hora da reorganização. O primeiro, o segundo e o terceiro 
Adão, estão todos consumados nos Verdadeiros Pais. Entretanto, eu preciso ter 12 
discípulos restaurados, e então 72, 120 e 430 discípulos. Quando vocês cumprirem seu 
retorno ao lar, uma organização de 12 tribos será feita. Vocês certamente pertencerão a 
certa tribo do céu. Sua raça, cor e nacionalidade não tem importância. O que importa é 
quanto vocês podem receber o apoio do mundo espiritual e verdadeiramente criar sua 
própria tribo espiritual.  

Finalmente todos nós criaremos o Reino do Céu na Terra. Esse é nosso lar na terra. O 
Reino do Céu no mundo espiritual é nosso lar pela eternidade. Como podemos retornar 
para esses lares na terra e no céu? Primeiro, através dos Verdadeiros Pais; segundo, 
através da cidadania; e terceiro através do retorno ao lar. Estas são as três coisas mais 
importantes para vocês adquirirem.   

Verdadeiros Pais e a Soberania de Liberação 4-6-89 
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Capítulo 5 
O Noivado 

“Verdadeiros Pais” não é um título dado apenas para a Mãe e para mim. Vocês todos têm 
que herdar essa linhagem porque terão filhos. Meu poder reside em minha autoridade de 
gerar estas milhares de famílias. Vocês formam casais para serem dignos deste título? 
Vocês estão confiantes de se tornarem dignos? Isto não é uma coisa simples. Vocês têm 
que construir um fundamento, o qual ainda não têm. Eu utilizei quase toda minha vida 
para edificar meu fundamento, mas agora vocês estão encarregados de criá-lo.  

Aqueles que foram noivados, levantem suas mãos. Pensem que com suas próprias mãos 
vocês farão seu fundamento como um indivíduo, e então quando o dia da bênção vem, 
podem realmente estimar seu próprio cônjuge. Durante este tempo vocês devem se tornar 
um homem perfeito com o amor de Deus, e então como um homem de verdade podem 
realmente abraçar e espremer sua noiva. Se vocês estão saturados com o amor e o poder, 
seu cônjuge estará também. Quando os dois geram bilhões de volts, a faísca entre vocês 
será tão tremenda que o mundo inteiro acordará. Vocês em breve se encontrarão nesse 
grande evento histórico, assim devem se preparar para esse dia. Quando isso acontece 
então a providência de Deus terminará em sucesso, e seu trabalho e seu curso de vida terão 
um fim com sucesso também.  

Onde vocês gostariam de formar seus casais para ter seus filhos? Aonde vocês iriam para 
dançar em um dia mais feliz no futuro? Você não gostaria de se alegrar ao retornar para a 
casa de seus próprios pais? Se você coloca os óculos do Princípio então sabe que deveria ir 
para seu próprio lar-igreja para celebrar isto. Você não pode estar sozinho orgulhoso de 
sua família, mas somente em sua área de lar-igreja. Após isso, o que você se tornaria em 
seu lar-igreja? Não apenas os verdadeiros pais da área de Lar-igreja, mas os verdadeiros 
pais para seu próprio clã.  

Quando tiver seu próprio clã, o que você ensinará para eles? Você deve ter material e 
tradição para transmitir a eles. Isso é o que você deve estabelecer em seu lar-igreja. Você 
fará um manual de amor para seu clã em seu lar-igreja. Mesmo que deixe esta terra e vá 
para o mundo espiritual, você terá escrito tudo o que fez. Alguns cristais são grandes e 
outros são pequenos, mas todos eles são da mesma estrutura e claridade – com exceção do 
tamanho. Esta é a relação entre sua família e a minha família.  

Este é o primeiro domingo de Abril, e é quase como o primeiro dia da primavera. A 
primavera é o tempo quando tudo vive novamente. Como a estação da primavera na 
natureza, eu quero que vocês tenham vida jorrando em vocês novamente. Eu quero que 
vocês comecem uma nova vida a partir de agora. Vocês podem ter uma idéia velha sobre 
lar-igreja, mas atire-a longe como uma roupa de inverno e tenham uma nova e brilhante 
idéia sobre o lar-igreja, conhecendo o relacionamento de si mesmo, Deus e a providência.   

A Providência de Restauração e Eu 6-4-80 

Porque eu assumo tão pesada responsabilidade de noivar a todos? Eu não peço dinheiro ou 
cobro taxas como qualquer outro profissional. Todas as críticas vêm para mim, enquanto 



 75

todos os felizes casais sentem que estão com sorte e não são gratos o suficiente aos 
Verdadeiros Pais. Porque eu deveria ser voluntário? Quando estou noivando pessoas eu 
posso ver seus futuros e que tipo de vida elas conduzirão. Algumas pessoas terão tragédias 
em suas vidas, e a fim de prevenir tais tragédias eu devo noivá-las com certo tipo de 
pessoas. Eu não estou apenas olhando horizontalmente para a pessoa, mas também 
verticalmente.  

Eu tenho uma filosofia de buscar equilíbrio no noivado – uma pessoa áspera precisa ser 
equilibrada com alguém suave. Uma pessoa mais fraca e suave precisa de alguém forte. 
Nas máquinas, metais pesados e leves são necessários para complementar um ao outro. As 
pessoas olham apenas a aparência superficial para avaliar outras pessoas, mas uma mulher 
bonita e um homem simpático podem perder tudo e não deixar nada para o futuro. Ao 
noivar as pessoas eu tento fazer uma base permanente. Eu escolho as pessoas a partir de 
um ponto de vista centrado no amor verdadeiro. Às vezes meus métodos parecem 
estranhos, ou como um labirinto, e vocês não podem ver a luz no fim do túnel. Mas se o 
resultado final será o amor verdadeiro, eu seguirei esse caminho.  

Liquidação e Bênção 18-5-80 

Eu ouço frequentemente sobre sua preocupação a respeito de suas noivas, e se após um 
tempo eu não poderia ajudar, mas apenas dou risada. Quando as pessoas me perguntam 
quando o casamento ocorrerá, eu dou risada de novo. Vocês entendem o que estou 
tentando dizer? Vocês estão falando sobre casamento, mas quão longe estão em sua 
preparação? Primeiro vocês devem investigar a tradição a partir da qual você e seu 
cônjuge vêm, e toda vez que é acusado de ambição deve seguir adiante pelo amor 
verdadeiro.  

Nossa Tradição 15-6-80 

O que importa é a origem da semente; vocês não mudam uma vez que nasceram a partir de 
certa semente. Se o homem mais feio vem de uma boa semente, mesmo que ele pareça 
menos desejável, ele é melhor do que o homem bonito que vem de uma má semente. 
Vocês deveriam ser capazes de dizer: "Deus, tudo o que importa é que meu cônjuge é 
alguém que o Senhor pode amar, mesmo que ele ou ela seja a pessoa mais feia do mundo." 
Se Deus sabe que você realmente sente dessa forma, Ele não dará a você uma pessoa feia.  

Lar-Igreja e Eu 12-14-80 

Bilhões de matrimônios ocorrerão no futuro, mas somente algumas pessoas serão 
abençoadas diretamente pelos Verdadeiros Pais. Quando o ultimo casal estiver vivendo na 
terra, eles serão valiosos ou inúteis? Eles serão mais valiosos do que qualquer casal trazido 
como um rei ou uma rainha. Vocês sentem isso? Tal pensamento é realidade, não apenas 
um sonho.   

Natal na Visão da Vontade de Deus 25-12-80 

Quando homens e mulheres se encontram, eles são como dois perfeitos mecanismos que 
se acoplam na face externa. O contato é tão suave que não há qualquer destruição; há 
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completa e total unidade. Isto é o que é seu noivado; um contato celestial. Esta agora é 
uma nova terminologia. Quando você cumprimenta com as mãos a sua noiva, estão tendo 
um contato. Enquanto as duas mãos estão unidas, todos os cinco sentidos estão unidos, e 
faíscas saltam de um para o outro formando um circuito.  

No noivado de outro dia, houve dois tipos de situações. Um irmão negro disse: "Pai, eu 
quero me casar com uma linda mulher branca" Eu perguntei a ele porque ele não me disse: 
"Pai, eu me sentirei verdadeiramente feliz e abençoado até mesmo se você me der um 
macaco." Se sua atitude é assim, meu coração verá que ele merece mais do que a melhor 
mulher. Mas ele começou dizendo que ele queria a mais bonita, a mais educada, mulher 
branca. Então eu imaginei: "Você está procurando por seu próprio benefício? Você está 
tentando fazer sua fortuna na Igreja de Unificação"?  

A Bênção a partir do Ponto de Vista da 

Providência da História 18-1-81 

Aqueles que não falam o mesmo idioma com suas noivas precisam de um intérprete. 
Vocês podem se comunicar com a linguagem dos sinais? Ou a linguagem do amor?Vocês 
ao menos já pensaram sobre se casar com alguém que nem mesmo pode falar? Casar-se 
com um estrangeiro com quem vocês não podem se comunicar é como casar-se com uma 
pessoa boba, e é uma forma dessa pessoa estar tão distante de vocês. Tudo começa com a 
linguagem e a comunicação.   

Esta união com sua noiva é um destino dado por Deus e vocês estão destinados a isto.  

Quem serão os esposos e esposas mais dramáticos? Dois americanos? Dois Europeus? Ou 
duas pessoas que não falam o mesmo idioma? Um casal poderia dizer: "Nós somos o casal 
perfeito. Nós crescemos juntos, falamos o mesmo idioma, e almoçávamos juntos todos os 
dias no colégio. Agora estamos casados e entendemos completamente um ao outro. Esse é 
o motivo pelo qual deveríamos vencer este campeonato." Mas o casal seguinte poderia 
dizer: "Quando nos encontramos nem mesmo pudemos nos cumprimentar um ao outro; 
quando eu digo 'boa noite', ela diz 'bom dia'." Este casal realmente começou em um ponto 
impossível. Qual casal é o vencedor?  

Hoje vocês devem sentir que estão treinando para o campeonato. Quando você diz "bom 
dia" para sua noiva, e ela responde: "O que você disse?" Eu quero que vocês entendam que 
têm o início histórico mais dramático. Nós fazemos coisas que os outros não podem fazer. 
Uma vez que vocês se tornem homens e mulheres que atingem a expectativa de Deus, não 
há nada sob o sol que não possam fazer. Como Deus sentiria quando Ele olha para tal 
casal? Ele se sentiria triste e deprimido ou extasiado com alegria e orgulho? Deus daria 
mais atenção para esses casais?  

Quem é Deus e Quem Sou Eu 25-1-81 

Uma pessoa centrada no ocidente diria: "Sendo que eu tenho olhos azuis, eu quero uma 
esposa com olhos azuis também." Mas a pessoa centrada no mundo diria: "Sendo que eu 
tenho olhos azuis, eu preciso de uma esposa com olhos castanhos – de fato, uma esposa 
que é negra." Os olhos azuis são como a luz do dia e os olhos negros são como a noite. 
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Juntos eles representam um dia completo. As pessoas desenvolvem este tipo de atitude 
dentro da Igreja de Unificação. Os membros pedem por um cônjuge de uma raça ou cor 
diferente a fim de se tornarem pessoas de nível mundial. Seus parentes em casa têm a 
sensação de que alguma coisa momentânea está acontecendo dentro de sua família.  

Eu Sou o Centro do Todo 8-3-81 

O casamento é muito importante no mundo espiritual. Se você diz que seguiu minha 
recomendação ao decidir com quem se casar porque você não sabia qual era a vontade de 
Deus, você terá encontrado uma importante qualificação.  

Experiência de Vida na Soberania de Coração 15-3-81 

Vocês membros que foram finalmente noivados esperarão três anos antes que possam 
viver juntos. É claro que vocês querem ligar um para o outro e segurar na mão, mas têm 
que controlar seus impulsos. Provavelmente todos os dias vocês se perguntam por que têm 
que fazer isso. A razão é que vocês querem ter Deus segurando sua mão primeiro, antes 
que segurem as mãos de seus noivos. Quão seguros vocês estarão se Deus, que é o Ser 
maior, e então os Verdadeiros Pais e finalmente seu noivo ou noiva estão todos segurando 
suas mãos. Se estiverem ligados a Deus e aos Verdadeiros Pais então não precisam nem 
mesmo segurar as mãos de suas noivas; Ele já está segurando todos vocês. Se sua noiva 
não pode trair Deus ou os Verdadeiros Pais, então certamente ela não pode trair você. Essa 
é a segurança que você pode ter. Quando entendem isto, vocês acharão que eu sou muito 
esperto por fazer esta regra.  

Vocês querem um amor excitante, ou um relacionamento morno? Contanto que seja 
excitante, o que mais vocês poderiam querer? Nós sabemos que a lei está destinada a criar 
esposos e esposas perfeitos, e sem isto não haveria esperança de se ter tais pessoas. Quão 
maravilhoso é dizer para sua noiva: "Se você tem tempo para me ligar, então tem mais 
para trabalhar bastante. Durante estes três anos coloquem tudo que vocês têm em sua 
missão." Quão mais fantástico é encorajar um ao outro desta forma. 

Nossa Identidade 1-4-81 

Quando eu encontro pessoas, eu nunca peço se elas podem me ajudar. Ao invés, eu sempre 
verifico como eu posso ajudá-las. Eu estou determinado a ajudar vocês; eu posso ajudar 
vocês na coisa mais fundamental – suas vidas. Vocês acreditam nisso? Eu posso ajudar 
vocês com o amor verdadeiro. Porque eu deveria me preocupar sobre sua bênção? Eu 
poderia apenas dizer-lhes para encontrar o amor por si mesmos, mas eu me preocupo com 
sua vida e amor; essa é a mais suprema ajuda que eu posso dar. Se algumas pessoas estão 
tendo dificuldades com suas noivas, elas podem pensar que eu julguei mal na escolha de 
seu companheiro. Mas vocês vêem apenas o elemento horizontal; eu vejo todo o elemento 
vertical de sua árvore familiar e seus antepassados. Vocês não conhecem essa pessoa 
ainda, assim vocês não experimentaram o verdadeiro valor de sua noiva.  
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Um álamo2 deveria se casar com um álamo, e um pinheiro deveria se casar com um 
pinheiro. Se você colocar um álamo e um pinheiro juntos, entretanto, você tem um 
desastre. Um pinheiro é verde durante as quatro estações, enquanto um álamo deve deixar 
cair suas folhas no outono. Um álamo pode ir contra a natureza e insistir em manter as 
folhas por todo o ano? Da mesma forma, eu vejo sua natureza vertical. Eu posso não dar a 
você um esposo bonito, ou uma pessoa com a qual a vida é fácil, mas eu dou a você o 
presente de amor verdadeiro.  

Dia dos Filhos Histórico 28-10-81 

Vocês têm a aspiração de viver no Reino do Céu; todos estão esperando viver nesse Reino. 
Algumas pessoas têm se queixado: "Minha Noiva não é a pessoa perfeita para mim. Nós 
temos tantos problemas; eu quero romper meu noivado." Mas pensem sobre o Reino do 
Céu e como chegar lá. O caminho para o Céu é o caminho de paciência e perseverança; 
vocês devem ser capazes de amar incondicionalmente e sacrificalmente. Deus está 
tentando ensinar a cada pessoa através de sua noiva uma realidade que ela não poderia 
aprender de nenhuma outra maneira. Vocês devem pensar: "Minha noiva é um presente de 
Deus para ensinar-me como ir para o Céu". Deus está tentando trazer de volta todos os 
pecadores para a posição de Seus próprios verdadeiros filhos. Este é um trabalho que 
parece impossível, se vocês pensarem sobre ele. Vocês podem dizer: "Minha noiva não é 
agradável o suficiente para mim. E ela é demasiadamente baixa; ela é Japonesa." Por 
favor, levantem suas mãos, se vocês já são pessoas perfeitas. Então como vocês podem 
reclamar contra sua noiva?  

Querendo Viver no Reino do Céu 20-12-81 

Alguns de vocês podem estar pensando: "Pai, porque você me deu tal pessoa como minha 
noiva? Você não poderia ter escolhido alguém melhor para mim?" Se acham que é difícil 
amar sua noiva, vocês se tornarão os reis e rainhas do amor se aprenderem a amar tal 
pessoa. Isto é literalmente verdadeiro. Vocês acham que Deus sente que deveriam ter uma 
noiva diferente e trocá-la-á para vocês? Não. Cada um de vocês tem uma realidade infinita 
de amor com a qual se conectar se obtém sucesso em seu relacionamento. Certamente 
Deus quer preenchê-los com tudo o que vocês precisam. Todo noivo deveria pensar que 
sua noiva é mais preciosa do que a realeza e estimá-la como sua rainha, e vice versa. Por 
milhares de anos o potencial da Bênção tem vindo em sua direção; quão terrível seria se 
vocês, conhecendo ou desconhecendo, parassem isso. Não apenas seus antepassados, mas 
também todas as coisas da criação os acusarão se vocês impedirem suas bênçãos de se 
materializar.   

Conclusão Total do Ideal 28-2-82 

Aqueles entre vocês que estão noivados podem responder que irão em frente com seu 
noivo ou noiva. Mas seu noivo ou noiva irá em frente ou recuará? Ele ou ela está se 
movendo com confiança? Ele ou ela está disposto a subir ou a descer? Vocês podem dizer 
que nunca pensaram sobre a questão e que francamente não se importam. Vocês poderiam 
supor que quando estão com seu noivo ou noiva estarão satisfeitos. Mas qual o bem que há 
                            

2 1. Árvore ornamental da família das salicáceas (Populus alba), de flores pequenas e casca rugosa, e que 
fornece madeira alva, leve e macia; álamo. 
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para duas pessoas desconhecidas se encontrarem? Se uma pessoa confusa se une a outra 
também confusa, o que resultará? Elas serão ainda mais confundidas.  

Duas pessoas confusas colidirão uma com a outra. Seus olhos colidirão, suas orelhas, 
bocas e mentes colidirão. Vocês poderiam argumentar que desde que todos vivem dessa 
forma, vocês deveriam também. Talvez vocês pensem que não têm outra escolha. Mas e 
quanto a sua família? Uma vez que estão vivendo conjugalmente, filhos nascerão de vocês 
– e isso é naturalmente automático! Mas seu bebê será capaz de ver reto, ouvir reto, pensar 
reto? Talvez os olhos de seu bebê estarão cruzados ou apenas capazes de olhar em certa 
direção. Se você verdadeiramente compreende a posição que está, você sente um pouco de 
temor e medo. Uma vez que você tem medo disto, não pode apenas desfrutar a vida.  

Alguns Moonies ficam noivos por cinco anos antes de se casarem. Muitos de vocês acham 
que isto é maravilhoso, mas outras pessoas dirão que é loucura. O que vocês acham? Isto é 
verdadeiramente maravilhoso? Vocês dizem Sim, mas não são muito convincentes. 
Alguma coisa os está segurando. Mas quando vocês analisam isto mais adiante, será 
maravilhoso. Por quê? Porque esta é a única maneira que o universo pode ter esperança. 
Esta é a forma apropriada para seguirem. Não é apenas por uns poucos anos que isto 
importa, mas para centenas de milhares de gerações que virão e aprenderão sólidas lições a 
partir da paternidade que estabelecemos exatamente agora. Por isso pensem sobre quão 
maravilhoso isto é. Vocês estão rindo agora e proclamando quão maravilhoso é isto; mas 
quando não estão seguros, é como as nuvens atravessando um claro céu azul.  

Talvez você diga que seu desejo é poder esperar por mais cinco anos, assim você poderia 
fazer mais coisas significativas para o mundo e para a história. Você poderia escolher 
esperar dez anos ao invés de cinco? Quando você pensa sobre quão maravilhoso é isto, 
estará pronto para esperar tanto? Alguns de vocês riem, mas eu gostaria de descobrir o 
porquê de rirem. É porque acham que é maravilhoso ou por alguma outra razão?  

Eu tenho prazer em fazer os americanos sofrerem? Para além de toda dor e frustração que 
vocês atravessam, eu espero ver uma América renascida. Eu quero ver um novo padrão de 
matrimônio na América. Esperar cinco anos não é fácil, mas temos que conquistar isto. Eu 
tenho observado por muitos anos na América os jovens homens e mulheres, e eu não estou 
totalmente satisfeito. Por alguma estranha razão, as pessoas pensam que elas têm a 
liberdade e o direito de se divorciarem. Mas eu sei que o universo não funciona dessa 
forma. Uma vez que você escolhe amar, isto deveria durar para todo o sempre. Esse é o 
valor do amor. Todo valor humano resulta disso.   

Se as pessoas estão observando ou não, vocês devem continuar seus cursos.  

Realmente, o amor se desenvolve melhor quando vocês fazem coisas sem que as pessoas 
estejam atentas. Às vezes vocês vêem um homem e uma mulher se abraçando e se 
beijando na rua e imaginam que tipo de privilégio especial a partir da corte do universo 
eles pensam que têm. Eu digo para vocês não beijarem ou nem mesmo segurarem na mão 
enquanto são noivos porque isto poderia levá-los a algo mais. Mas se estão 
verdadeiramente enraizados no Princípio, é hipoteticamente possível para vocês beijar sem 
que isto seja mal, mas até o momento apropriado, não o faça.  
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Na Presença de Deus 11-4-82 

Quando vocês homens olham para suas noivas, naturalmente desejam tocar a face ou o 
corpo delas? O corpo é designado para ser tocado. Certamente a face de uma pessoa é 
importante, mas a coisa mais importante para uma mulher é que seu cônjuge tenha um 
corpo de homem e vice-versa.  

Um inocente e puro bebê ama sua mãe a despeito de como ela se parece. Mesmo se sua 
mãe é uma corcunda com apenas um olho, o bebê quer estar com sua mamãe. Da mesma 
forma, homens e mulheres deveriam amar um ao outro incondicionalmente; não tentar 
avaliar um ao outro. Da mesma forma como amaram seus pais da posição de filhos – de 
forma pura e sem críticas – vocês devem amar seu cônjuge. Vocês estão confiantes que 
podem fazer isto?  

Quando você dá seu amor pela primeira vez, este é sempre incondicional. Homens e 
mulheres estão destinados a experimentarem a beleza e a pureza do primeiro amor unidos 
para sempre nesse amor. Com esse primeiro amor, não existe qualquer coisa semelhante a 
barreiras de raça ou de cultura. Os adolescentes têm mentes abertas e sensibilidade para 
todas as alegrias, tragédias e belezas da vida. Eles geralmente sentem tudo muito 
profundamente. Mesmo quando eles vêem as folhas caindo no outono, eles se sentem 
tocados por isso.   

Infelizmente aqui na América não há muitas pessoas que preservam seu primeiro amor. A 
maioria de vocês já tem algum tipo de experiência no passado, assim o que podemos 
fazer? Compreendendo a preciosidade desse primeiro amor e entendendo que perderam 
isto sem qualquer razão, vocês deveriam estar mais humildes, arrependidos e fervorosos 
do que antes. A fim de compensar isto, ser mais sacrifical ao amar seu cônjuge, prontos 
para aceitar ele ou ela incondicionalmente. Quando estão humildes e se abrem um para o 
outro, podem compensar a perda de seu primeiro amor.  

Se sua consciência estivesse realmente ativa, vocês não poderiam me dizer: "Eu não tenho 
uma boa noiva; ela não é o tipo que eu queria." Sua mente original deveria estar dizendo: 
"Pai, porque eu sou tão impuro, eu realmente não mereço qualquer pessoa como meu 
cônjuge. Mas sendo que eu tenho que receber este cônjuge como um presente de Deus, Eu 
servirei a ele/ela pelo resto de minha vida. Eu quero merecer esta grande bênção com todo 
meu coração e alma." Aqueles que não têm o privilégio de dar seu primeiro amor para seu 
cônjuge devem estar arrependidos e ao mesmo tempo mais dedicados a Deus e desejando 
compensar. Desta forma vocês podem restaurar seu amor e atingir o mesmo grau do Céu.  

Vocês acham que eu venho aqui apenas para ser um casamenteiro? Não é uma exigência 
obrigatória de Deus que eu faça os seus noivados, mas todos na igreja o querem. Eu me 
tornei uma vítima de minha própria palavra, sendo que eu disse que o indivíduo deve 
sacrificar-se pelo bem maior! É uma palavra incrível, mas eu devo fazê-lo. Porque isto é 
tão difícil? Quando vocês recebem um bom noivado sua tendência é pensar: "Porque eu 
sou superior eu recebi um bom noivado." Por outro lado, aqueles que sentem que não 
receberam um tão grande cônjuge sempre querem me culpar.  
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Qualquer coisa boa se torna seu crédito, mas as dificuldades se tornam minhas faltas. Isso 
é verdadeiro? Talvez eu devesse dizer ao Dr. Durst para noivar os casais? Se eu fizesse 
isso, todo mundo reclamaria!  

Eu lhes contarei meu segredo de fazer noivados: eu não faço seus noivados primeiramente 
olhando para o esposo e a esposa, mas eu vejo através de vocês os seus lindos filhos no 
futuro. Isso é contra o Princípio ou está de acordo com o Princípio? Não importando o 
que, o Princípio persiste aqui na América.  

Família Abençoada 20-6-82 

Resumindo uma longa história, talvez poderíamos dizer sobre sua noiva ter se tornado 
uma mulher grande e gorda, e você imediatamente pensou sobre ela como não mais 
desejável. Mas suponha que ela (ou ele) tenha um coração incrivelmente caloroso e amplo 
de amor puro. Então o que você diria? Por outro lado, muitas mulheres com belas faces 
possuem um amor plano e raso. Através de minha pesquisa eu aprendi que o amor de uma 
mulher feia é mais redondo e possui grande profundidade e nobreza. É mais fácil ficar no 
amor plano, enquanto que o amor esférico é mais difícil de balancear, mas qual tipo de 
amor vocês preferem em seu parceiro? Certamente o amor esférico é melhor. Assim, se 
você acha que seu noivo ou noiva é mais atraente do que você, você está adquirindo 
provavelmente um amor mais plano. Mas se ele ou ela é mais feio do que você, você está 
adquirindo provavelmente um amor mais esférico. Esta regra se aplica tanto para homens 
como para mulheres. Quando aprende a amar um noivo ou noiva a quem você previamente 
repugnou com intensidade, você dará a luz aos melhores dos filhos.  

Não importa quão feio seu noivo ou noiva possa ser, ainda sim ele ou ela é a suprema 
forma da criação e também a mais especial de todas as coisas na natureza. Ele ou ela é a 
coroação de glória da obra prima da criação de Deus. Você pode chamar as coisas da 
criação para cantar uma canção para você e elas seriam incapazes de fazê-lo, mas seu 
noivo ou noiva poderia. Assim, a menos que você seja capaz de amar a natureza, você não 
pode amar outras pessoas.   

Qual é o segredo de minha capacidade de noivar centenas de casais de todas as partes do 
mundo? Simplesmente tendo um coração amoroso. Amor é tudo; amor tem conhecimento 
e poder; amor pode penetrar e entender tudo; amor dota uma pessoa com uma visão do 
futuro. Porque eu posso noivar com tal coração eu sou o maior casamenteiro do mundo. 
Vocês não estão felizes com isso? Eu tenho duas diferentes reputações. Algumas pessoas 
dizem que eu sou um excelente casamenteiro e outras dizem que eu não sou bom. Aqueles 
que me chamam de um mal casamenteiro simplesmente não conhecem os fatos. Após 
vocês terem vivido juntos por três anos, vocês descobrirão o porquê eu noivei você e seu 
cônjuge, e voltarão para me relatar!  

Alguns de vocês já concluíram que não podem aceitar seu noivo ou noiva, mesmo não 
tendo se quer vivido junto ou conhecido um ao outro. Vocês até mesmo me pedem por 
outra pessoa, mas tenho dito que isto é ridículo, desde que nem mesmo conhecem um ao 
outro. Às vezes eu tenho aconselhado casais noivados que vem me ver em East Garden. 
"Vocês sabiam que sua noiva tinha esta ou aquela característica?" Eu perguntei-lhes. 
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Ambos ficaram completamente surpresos, porque eles se quer conheciam tudo um sobre o 
outro. Eles conheciam até menos do que eu conhecia sobre eles.  

Eu sou um expert em seres humanos, de certa forma, porque eu tenho tratado com muitas 
pessoas diferentes durante toda minha vida. Muitas pessoas me traíram, e muitas têm sido 
completamente leais; algumas têm me explorado. Todos os tipos de pessoas têm vindo e 
ido, e eu tenho estudado e pesquisado cada uma delas. Minha mente é muito analítica, e eu 
nunca deixo qualquer experiência passar sem observá-la de perto e aprender a partir dela. 
Eu tenho considerado milhões de situações e variáveis humanas. Assim eu tenho milhões 
de "cartões índices" mentais que eu posso puxar e me referenciar quando estou noivando 
pessoas. Eu posso ver que alguém com um tipo de natureza precisa de um cônjuge com 
uma característica particular. Essa é a maneira como eu faço o noivado das pessoas.  

O Dia de Todas as Coisas 21-6-82 

O casamento é uma jornada que homens e mulheres começam juntos. Onde ela termina? 
Vocês podem se imaginar vivendo por 10.000 anos? Comparado com a eternidade, isso é 
apenas o início. Algumas pessoas compreendem isso. Outras pensam: "Rapaz, um mês é 
uma eternidade! Eu não posso nem mesmo ficar olhando para minha esposa". O 
matrimônio é como explorar uma mina de ouro. Em um mês ou em um ano você pode 
apenas encontrar uma pepita de ouro. Pode haver todo tipo de elementos estranhos ali, 
assim a menos que vocês cavem mais profundamente, vocês não saberão o que há ali. Essa 
é a aventura da vida de casado.  

Há dois tipos de aparência. Um cenário da Broadway pode parecer com um palácio 
dourado, mas não há nada por trás da fachada. Por outro lado, uma simples montanha pode 
parecer simplória, mas quando você escavá-la, poderá descobrir ilimitados recursos em 
seu interior. Eu sempre pergunto se a autenticidade pode ser mais frequentemente 
encontrada em uma pessoa atraente ou em uma pessoa mais simples. Vocês são sujeitos 
gananciosos que sempre pensam que podem ser genuínos e simpáticos também. 
Realmente, há sempre exceções, assim vocês podem ser a exceção! Mas geralmente as 
qualidades imutáveis são mais frequentemente encontradas em pessoas que parecem mais 
humildes.  

Nós vemos mulheres usando cosméticos elaborados, cílios postiços, salto alto e belos 
vestidos. Elas podem mudar sua aparência três vezes ao dia a fim de desfilar na Quinta 
Avenida. Esse é o ideal para uma mulher? E quanto ao homem com cabelo bem cortado e 
bigode, usando um lenço no bolso do paletó e indo para um bar para encontrar garotas? 
Esse é o ideal? Então considerem um homem que cheira mal, até mesmo à distância, e que 
só tem dois dentes; talvez ele esteja quase cego também. Como alguém assim poderia ser 
um ouro genuíno de 24 kilates? Vocês têm que focalizar seu conceito de um homem ou 
mulher ideal.   

Eu quero que vocês entendam que esse seu esposo ou esposa não é sua propriedade 
pessoal. Vocês saíram do mundo decaído, contudo seu noivo vem como um presente do 
céu, através dos Verdadeiros Pais. Vocês devem ser capazes de ler a etiqueta que vem em 
seu cônjuge. Esta etiqueta diz de onde vem o item. "Feito no Céu." Esse presente é dado a 
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você a fim de que você possa consumar o amor verdadeiro. É impossível para o amor ser 
consumado por alguém que está sozinho.   

Este é o Princípio. Esposos e esposas, olhem uns para os outros como representantes de 
Deus e dos Verdadeiros Pais. Sua tarefa é amar um ao outro, e fazendo isso vocês estarão 
amando os Verdadeiros Pais e seu Pai Celestial. Amando sua esposa, o esposo está 
amando a Verdadeira Mãe. A esposa está amando o Verdadeiro Pai ao amar seu esposo. 
Enquanto vocês amam um ao outro, vocês estão amando Deus e os Verdadeiros Pais. Sua 
jornada é para a eternidade, e o atingimento do amor verdadeiro é nossa meta.  

Nova Família Dada por Deus5-9-82 

Em alguns casos eu noivei uma mulher muito sensível a um homem ríspido e insensível. 
Se ela pode amar esse homem, os pulmões de amor dela realmente se desenvolverão. 
Quando uma mulher sensível pode fazer um homem denso se tornar sensível, ela se torna 
uma mestra dos gênios! Realmente, o Oniciente Deus criou apenas 95 % de nosso ser, e 
Ele pede para nós criarmos os 5% restantes. Por isso uma mulher pode ir até Deus e dizer: 
"Você me deu 95% de um esposo, assim eu criarei os 5% remanescentes, fazendo-o um 
ser completo". A mulher ideal decide criar seu esposo.  

Raça Original a partir de Uma Linhagem 21-7-82 

Esposo e esposa deveriam olhar para este mundo como se eles estivessem olhando para o 
Jardim do Éden, no qual há apenas um homem e uma mulher. O que teria acontecido se 
Adão fosse impotente? Eva teria reclamado para Deus: "Ah, não, eu quero outro 
homem!"? Eva não teve esse tipo de escolha. Se Adão estivesse correndo ao redor e caísse 
sobre um arbusto, ele poderia ter se tornado cego de um olho. Ela teria dito: "Deus, eu não 
quero um esposo de um olho só!"? Considerem-se como Adão e Eva para quem não há 
outro noivado possível; este é seu destino.  

Vocês homens deveriam olhar para suas esposas e pensar: "Ela é a única mulher em todo o 
universo; ela é a única Eva." Você pode ter pensado sobre quão feio era seu esposo ou 
esposa, mas quando começa a olhar para seu cônjuge a partir do ângulo apropriado verá a 
beleza universal nele ou nela. Vocês deveriam se olhar um ao outro com os óculos 
universais e então seu esposo parecerá com um astro de cinema celeste. Com os óculos do 
universo, nada na criação de Deus parece feio.  

O Segredo do Total Sucesso 19-12-82 

Quando os pássaros vêm e cantam em frente a você, não considere isto uma casualidade 
ou uma ocorrência comum. Olhe isto desta forma: esse pássaro é o resultado de milhares 
de anos de ciclos de criação e agora ele tem a oportunidade de cantar para você. Quando 
você encontrar seu cônjuge, isto também não é uma coincidência. Para ele ou ela se tornar 
seu cônjuge, as energias masculinas e femininas atravessaram milhares de milhões de anos 
de treinamento. Elas viajaram por um longo caminho pelo amor e seus frutos resistirão por 
milhões e milhões de anos.  

Eu, Parte II 6-3-83 



 84

Alguma bela mulher poderia vir e reclamar para mim: "Pai, eu acho que eu sou tão linda, 
mas o esposo que você selecionou para mim não é tão bonito. Por quê?" Tal pessoa se 
apega em uma qualidade e aumenta sua proporção. Ela esquece que um bom noivo precisa 
considerar todos os 360 graus, e ela vê apenas um grau que parece não se ajustar. 
Entretanto, o escopo completo de 360 graus é mais importante do que um ângulo solitário.  

Se vocês consideram apenas um, dois, três ou quatro aspectos, poderiam dizer que seus 
noivados nunca poderiam funcionar. Mas considerem todos os ângulos e iniciem a partir 
dali. De qualquer forma, primeiro vocês têm que ficar juntos. Se vocês fazem seu melhor e 
podem atingir apenas uma unidade limitada, Deus terá que preencher o resto! Vocês 
podem reclamar que têm algumas dificuldades anormais, mas Deus sabe se vocês têm um 
bom ou mal noivado. Sendo que Ele sabe, vocês não acham que Ele encontrará uma 
solução? Vocês podem não ser capazes, mas Ele será.  

Raiz Original e Eu 22-5-83 

Há uma barreira maior dividindo o mundo dos homens do mundo das mulheres. Quando 
eu junto um casal na Bênção celeste, a maior de todas as barreiras é derrubada. Para 
derrubar as mais pesadas barreiras, eu normalmente escolho uma pessoa do extremo 
oposto de seu noivo ou noiva. Se há uma possibilidade de que o homem e a mulher se 
apaixonem por si mesmos, eu não quero noivá-los, porque eles serão tentados a se 
agarrarem um no outro; eles esqueceriam o resto do mundo! Mas quando extremos são 
unidos – um homem feio e uma bela mulher, por exemplo – eles têm que fazer muito mais 
esforços para criar uma unidade, e estão mais propensos a dar mais atenção para a vontade 
de Deus do que para seu cônjuge.  

A restauração do mundo é uma tarefa tão temerosa que vocês não deveriam querer ser 
noivados para um amor fácil. Se estão no extremo oposto do espectro de seu cônjuge e o 
amor vem somente com dificuldade, vocês podem se tornar um somente após fazer muito 
esforço. Esse é o tipo de esforço necessário para unir o mundo.  

Qual é mais difícil de unir: uma mulher feia e um homem atraente, ou o mundo livre e o 
mundo comunista? Unir dois mundos é um desafio muito maior do que unir dois 
indivíduos. Entretanto, a fim de harmonizar mundos opostos, vocês precisam de algum 
treinamento. O melhor treinamento é construir a harmonia com alguém completamente 
oposto a você. As lutas e tentativas envolvidas na união dos opostos, de homens e 
mulheres é um treinamento para a unidade do mundo.  

Qual é o desafio ideal para um casal enfrentar? O melhor é o homem bem aparentado amar 
a mulher mais feia. Que tipo de casal vocês acham que Deus prefere olhar? Um simpático 
homem e uma bela mulher? Suponham que Deus quisesse visitar um casal harmonioso e 
escolhesse entre três combinações: um bem aparentado homem e uma bela mulher; um 
homem feio e uma mulher feia; e um bem aparentado homem e uma mulher feia. Deus 
seria mais atraído pelo mais fácil, a unidade mais natural ou aquela mais difícil? Homens e 
mulheres feios vivendo juntos é normal, e não há nada especial sobre belos homens e 
lindas mulheres vivendo juntos. Deus seria atraído pelo casal que supera o maior desafio 
da união física.  
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Em busca do estado ideal, eu tenho que me tornar um gênio em noivar homens bonitos 
com mulheres feias e belas mulheres com homens feios. Quando vocês reconhecem o 
propósito por trás disto, vocês não têm base que fundamente uma reclamação.  

No noivado o Moonie mais ideal diria: "Pai, eu fecho meus olhos e abro meus braços. 
Traga-me alguém". Vocês homens poderiam dizer: "Eu apenas abro meus braços, Pai. 
Tudo o que eu preciso é qualquer tipo de criatura chamada mulher." Vocês mulheres 
poderiam dizer que precisam de qualquer tipo de homem.  Esta é a mais sábia atitude na 
Igreja de Unificação. Quando alguém diz que não pode aceitar seu noivado, quem está 
fazendo tal julgamento? São seus olhos. Vocês poderiam arrancar seus olhos e resolver o 
problema! Como um homem cego, vocês poderiam confiar em seu sentido do tato. O 
homem poderia sentir o seio de uma mulher e reconhecer sua parceira e dizer: "Este é bom 
o suficiente!" e vice versa.  

Os dois olhos frequentemente não querem aceitar as coisas; eles frequentemente reclamam 
e causam problemas. A queda ocorreu porque os olhos viram algo que eles pensaram que 
queriam. Portanto, se seus olhos querem algo, faça o oposto; então não cometerão um erro.  

Os olhos das mulheres em particular são muito sensíveis. Seus olhos frequentemente 
fazem comparações e tentam criar uma briga. A essência de uma mulher é o que é 
importante. Sem verdadeiras mulheres, nada ideal pode ser verdadeiro; o plano mestre de 
Deus não pode ser realizado. As mulheres são essenciais para o cumprimento da obra de 
Deus.  

Nossa meta é o mundo ideal, mas nosso ponto inicial é o atual mundo decaído. Eu sei 
precisamente como atingir a meta, e tenho feito de minha vida um modelo para vocês 
seguirem. Eu nunca busquei uma vida fácil, mas sempre desafiei as dificuldades, obtendo 
domínio sobre meu corpo, destruindo todos os obstáculos e superando todas as 
perseguições.  

O homem recria a mulher e a mulher recria o homem. Dessa forma, a feiúra pode ser 
transformada em beleza. Quem quer que queira iniciar no nível mais elevado correrá para 
problemas e mais cedo ou mais tarde declinará. Mas se vocês iniciam do nível mais baixo 
possível, não incorrerá em erro. Por favor, aceitem seu noivo ou noiva com fé e gratidão. 
Quão feio ou belo seu cônjuge possa aparentar não faz diferença. Deus abençoará sua 
unidade com grandiosos filhos.  

Entre os casais abençoados, algumas mulheres originalmente me disseram que elas não 
queriam ser noivadas ou se casarem, mas eu as noivei assim mesmo! Agora que elas têm 
um esposo e filhos, elas vêm até mim e se desculpam: "Pai, sinto muito por ter dado tanto 
trabalho no noivado. Eu não sabia que isto poderia ser tão bom! Pai, obrigado." Eu recebo 
cartas como essa todos os dias.   

Mundo Original e Mundo Atual 29-5-83 

Eu sinto tanto orgulho e gratidão quando centenas e milhares de membros da Igreja de 
Unificação chegam e se inclinam, me pedindo para escolher seus parceiros. Eu sei que 
quando as pessoas dizem isto, elas não estão pensando nelas mesmas, mas em suas 
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missões. Quando uma bela mulher vem para eu noivá-la, eu sei que ela provavelmente 
sonha em se casar com um belo homem. Entretanto, eu posso ver que por causa de sua 
missão, outro tipo de pessoa é perfeito para ela e eu irei noivá-la com ele. Embora ela 
possa ficar um pouco desapontada no início, isto será temporariamente porque ela será 
eternamente muito melhor com este tipo de esposo. Porque eu sei que não estou 
cometendo um erro, eu posso noivar pessoas com uma consciência completamente clara. 
Eu compreendo que vocês podem não estar felizes neste momento, mas o que importa 
finalmente é que isto é o melhor para vocês.  

Se você se casa centrado na missão, um dia será o centro de sua nação. Casamentos 
baseados em atração pessoal rapidamente enfraquecerão em alguns anos. Casamentos 
baseados na missão se tornarão monumentos nos anais da história do casamento. É isto o 
que eu estou perseguindo.   

Quando as pessoas ouvem sobre minhas idéias de casamento, elas pensam que é cruel e 
que deveria ser parado. Mas com o passar do tempo, elas reconhecerão que o maior 
conceito de casamento vem de mim. Vocês concordam que minha visão do casamento é 
fantástica, ou vocês acham que é uma má idéia porque tem causado sofrimento para 
muitos americanos? As mais altas respostas vieram dos hispânicos e das pessoas negras. E 
quanto às pessoas brancas?  

Eu compreendo que nosso caminho é difícil agora. Eu não nego isso. Mas isso é mais 
valioso do que a maneira convencional, e com o passar dos anos seu valor aumentará. Em 
contraste, a maneira dos casamentos do mundo parece boa agora, mas seu valor 
gradualmente diminuirá.  

Missão e Oração 12-6-83 

Para que um homem e uma mulher estejam completamente próximos um do outro, eles 
devem primeiramente estar próximos de Deus e dos Verdadeiros Pais. A pessoa que 
entende Deus e os Verdadeiros Pais pode então estar unida com qualquer pessoa. Até este 
momento, vocês devem restaurar a habilidade de amar verdadeiramente uns aos outros 
com o coração de irmandade.  

Antes que um homem e uma mulher se tornem esposo e esposa, o princípio requer que 
eles se tornem irmão e irmã no sentido verdadeiro, com um amor fraternal.  

Esse é nosso padrão. Vocês são escolhidos para serem um casal e então se relacionam 
como irmão e irmã, seguindo seus caminhos separados. Vocês deveriam lembrar um ao 
outro: "Nós devemos ouvir nossos pais em primeiro lugar." Após terem se tornado uma 
unidade nesse nível, podem atingir o nível de verdadeiros pais em si mesmos. Esse é o 
caminho de se atingir o coração de amor verdadeiro. Assim estão se preparando para se 
tornarem verdadeiros pais, se tornando primeiramente verdadeiros irmãos e irmãs, e então 
verdadeiros casais. A menos que passem por estes estágios, vocês não podem dar a luz aos 
verdadeiros filhos. Vocês podem atingir esse nível? Se vocês não fazem isso, seus filhos 
irão acusá-los.  

Dia da Vitória do Céu 4-10-83 
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Quando vocês estão prestes e se tornarem noivos ou casados, por exemplo, algumas 
pessoas pensam: "Pai, me escolha com a pessoa mais maravilhosa". Mas em quem vocês 
estão centralizados nesse caso? Em si mesmos. Pelo contrário, vocês deveriam pensar: 
"Pai, faça sua vontade. Dê-me a pior pessoa; deixe-me cuidar dessa pessoa e servi-la. Eu 
amarei a pessoa mais feia mais do que eu amaria a pessoa mais simpática e bela". Se todos 
estão pensando dessa forma, não há nenhum espaço para Satanás estar próximo deles.  

A História de Lutas entre o Bem 

e o Mal e Eu Mesmo 3-11-84 

Eu sou uma pessoa misteriosa – mesmo sem eu ter ido por todas as 120 missões ao redor 
do mundo, eu posso fechar meus olhos, orar e saber o que ocorrerá em um país específico 
na África, América do Sul, Europa e assim por diante. Isto é devido à minha percepção 
espiritual, minha visão especial. Por essa razão, eu posso manejar a matéria mais 
importante de suas vidas, e isso é seu matrimônio.  

Vocês olham as outras pessoas de um ponto de vista puramente externo quando estão no 
noivado, mas eu posso ver as pessoas por inteiro. Quando eu olho para as mãos e os pés de 
uma pessoa, eu posso ver muito. Um homem verdadeiramente belo deve parecer bom 
tanto de costas quanto de frente. Eu posso ver alguma coisa significante na forma de uma 
pessoa andar. Eu confio em minha intuição que me capacita a ver todas as coisas sobre 
cada homem e mulher, como uma especial "visão de raio-X".  

Vocês acreditam que eu tenho essa habilidade, não acreditam? E vocês têm confiança que 
eu sou um campeão de noivar pessoas? É fácil conseguir o autógrafo de um campeão ou 
uma celebridade? Não, não é. Vocês sabem, eu poderia iniciar um grande e bem sucedido 
negócio! Minha reputação como um excelente casamenteiro crescerá mais e mais, e então 
todos irão querer vir até mim e me pedir para escolher seu cônjuge para eles, sendo eles 
membros da Igreja de Unificação ou não.  

Há uma forma pragmática de pensar entre alguns membros da Igreja de Unificação que 
ainda não estão casados e estão esperando seus noivados. Eles pensam: "Quando eu vejo o 
sofrimento dos líderes atuais, dos missionários e dos demais, eu não quero ser escolhido 
com um deles. Eu preferiria ser cônjuge de alguém da área de negócios, alguém que traga 
para casa um salário!" Entretanto, essa é a mais externa e materialista forma de se avaliar 
alguém. A questão real é, quem é aquele que realmente está vivendo em benefício dos 
outros? O que é mais valioso para vocês, em um sentido definitivo?  

Meu pensamento é muito diferente daquela forma pragmática. Eu acho que as jovens 
mulheres, principalmente as filhas dos casais abençoados, devem ser casadas com os 
líderes da linha de frente da Igreja. Alguns dos meninos abençoados têm pensado sobre 
estudar negócios ou algo que os capacite a fazer dinheiro. Mas se estão pensando dessa 
forma, eu posso dizer-lhes que serão nomeados para uma missão exatamente oposta do 
que estudaram.  

De acordo com esse princípio, eu quero fazer-lhes uma pergunta. Suponham que a mais 
bela mulher esteja noiva de um homem muito feio. Essa é a forma mais ideal, porque é a 
forma mais perfeita de servir. Isso não é verdade? Quando essa bela mulher amar seu feio 
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esposo como um representante do universo, vocês podem saber que Deus dará nascimento 
aos maiores homens e mulheres através dessa linhagem. Tais homens e mulheres 
conduzirão o mundo.   

Um exemplo deste princípio é o esposo de Ye Jin, Jin Whi. Quando eu dei a bênção para 
os 36 casais, o pai de Jin Whi era um importante líder da igreja, que estava na igreja por 
muitos anos e ensinava o Princípio Divino todos os dias. Ele era um grande conferencista.  
Mas a mãe de Jin Whi era muito jovem na igreja – provavelmente com apenas alguns 
meses. Assim quando os coloquei juntos e os apresentei o Sr. Hong pensou consigo: "Ela 
não é uma boa escolha. Além disso, eu sou membro há três anos e ela é apenas como uma 
cebola verde. O que ela sabe sobre a igreja?" O Sr. Hong não estava feliz.   

Então eu disse-lhe: "Se você seguir meu conselho, algo bom acontecerá em sua família." E 
eles me obedeceram. Eles tiveram filhos e o que aconteceu? Não apenas um, mas dois de 
seus filhos foram unidos com a família dos Verdadeiros Pais. Isso é algo que uma pessoa 
nem mesmo poderia imaginar que aconteceria, assim minha previsão estava correta.  

Muitas vezes no passado eu noivei pessoas totalmente contrárias de seus gostos. Elas 
diziam: "Pai, o que você está fazendo comigo? Como eu posso viver com essa 
pessoa?”Elas sentiram aflição até a morte, mas elas receosamente obedeceram minha 
direção. E o que aconteceu? Agora todas elas reconhecem a sabedoria de minha escolha e 
todas elas dizem: "Obrigado, Pai. Nós não poderíamos estar melhor noivados. Nós não 
poderíamos ter melhores filhos". Vários casais foram assim como nos 36 casais.  

Vocês podem pensar que podem julgar quem seria um bom esposo ou esposa, mas isso é 
apenas de acordo com seu próprio critério. Que garantia podem ter que esse seu próprio 
desejo terá sucesso? Entretanto, eu posso dar-lhes uma garantia. Em muitos casos, eu 
noivei pessoas sabendo que elas teriam grandes filhos. Eu sabia que a recompensa de Deus 
viria para essa família, talvez não imediatamente; talvez isto seja daqui a três gerações no 
futuro. Mas o presidente dos Estados Unidos, ou algum grande líder sairá deles. 
Entretanto, por causa de suas próprias discordâncias, muitos têm abandonado os seus 
noivados e os destroem. O que acontecerá? Vocês certamente saberão quando forem para 
o mundo espiritual que um erro foi cometido. Vocês terão intenso arrependimento nesse 
momento.  

Verdadeiro Caminho de Vida 1-7-84 

Muitas pessoas no mundo secular me temem. Elas pensam: "Olhe para estes brilhantes 
jovens homens e mulheres que estão seguindo o Reverendo Moon. Ele até mesmo está os 
noivando para o matrimônio; eu não posso acreditar que alguém além de um bobo 
permitiria isso. Mas eles não são bobos e eles estão aceitando os noivados do Reverendo 
Moon, vivendo juntos, tendo filhos e prosperando. Isto é incrível"!  

Dia de Deus 1-1-87 

Vamos dizer que um inglês e uma alemã foram noivados pelo Pai. Eles não fazem mais 
nada a não ser brigar em casa – o inglês é arrogante, a mulher alemã é teimosa e eles 
brigam todo o tempo. Mas agora eles têm uma arma em suas brigas. A esposa pode dizer: 



 89

"A família dos Verdadeiros Pais não é este tipo de família. Como você pode se afastar 
tanto do modelo do Pai?" O esposo, não importa quão arrogante ele possa ser, não tem 
defesa contra isso. Ele terá que dizer: "Isso está certo! Sinto muito! Devemos seguir o 
modelo dos Verdadeiros Pais".  

Suponha que um esposo fique irritado e diga: "Sobre o que você está falando – modelo dos 
Verdadeiros Pais? Eu não me preocupo com isso! Você é uma alemã e eu sou um 
britânico, assim você vá para o seu país e eu irei para o meu!" O primeiro casal será aceito 
no céu, enquanto o padrão do segundo casal os colocará em um local muito abaixo no 
inferno. O modelo no nível familiar é a família dos Verdadeiros Pais. Se vocês casais estão 
brigando, vocês devem vir ao ponto quando dirão: "Nós nos desviamos do modelo dos 
Verdadeiros Pais. Vamos nos empurrar para este molde".  

O Modelo, e Aqueles que são Reconhecidos 

na História Providencial 15-3-87 

Aqueles de vocês que foram noivados ontem, quem sente que merece esta honra? Há 
somente uma coisa que devem cumprir, uma coisa que devem ter em suas mentes: realizar 
a responsabilidade humana e entrar na realidade do domínio direto de Deus. Em outras 
palavras, atingir a verdadeira união com Deus e se tornar o portador do amor verdadeiro 
de Deus. Vocês não têm nenhuma meta mais importante do que esta em suas vidas porque 
desta forma, estarão qualificados para entrar no Reino do Céu.  

Vocês devem se tornar homens e mulheres que estão unidos como um casal que fornece a 
semente para a verdadeira linhagem e posteridade de Deus. Se cumprem isso, não poderão 
fazer nada mais precioso.  

O Dia dos Pais e Nosso Caminho 29-3-87 

Seu próprio cônjuge é tão precioso que mesmo se alguém lhe oferecer a riqueza do 
mundo, em troca, isso ainda não poderia se comparar. Com tão precioso cônjuge, você 
poderia ter qualquer outra mulher? Você ao menos poderia chegar perto de outra pessoa? 
Sua própria esposa pode não ser tão bela no sentido secular – talvez ela até mesmo seja 
manca e muito humilde enquanto alguma outra bela mulher está acenando para você. Mas 
você pode segui-la? Não, porque sabemos que o amor verdadeiro é muito mais precioso do 
que qualquer coisa. Nada é mais importante.  

A Família Abençoada é Muito Preciosa 4-5-87 

Jamais olhem particularmente para um homem atraente ou uma bela mulher e digam: "Ah, 
esse é o tipo de cônjuge que eu gosto". Esqueça isso, porque essa qualidade não é 
preciosa. Desta perspectiva, há dois tipos diferentes de pessoas: o homem e a mulher que 
são muito atraentes, mas que somente demonstram isto externamente. Eles não têm nada 
para mostrar em seu interior. E há o homem e a mulher menos atraente que têm tudo 
internamente. Ele ou ela podem não parecer tão excitante do lado de fora, mas em seu 
interior há tesouros armazenados que você nem mesmo pode imaginar.  
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Quem é geralmente mais falante, a bela mulher ou uma não tão bela? E quem geralmente 
não é tão responsável em sua forma de vida? Quem é mais mutável? É a bela mulher. A 
lição aqui é que devemos realmente ser capazes de encontrar os pontos bons na mulher 
menos atraente. Uma mulher pode ser bonita, mas ela pode não ter outras coisas além 
disso, pois isto é um intercâmbio. Deus nunca dá dois presentes preciosos para a mesma 
pessoa.  

Existência Preciosa 19-7-87 

Outro dia eu estava no Aeroporto de Seattle, esperando o avião para o Alasca. Sendo que 
eu tinha algum tempo para esperar, eu fiquei olhando ao redor para as pessoas. Eu vi 
vários casais, e se fosse por mim, eu nunca teria noivado qualquer um deles! Realmente, 
eu estava lamentando por todos eles. Eu olhei para os casais que pareciam estar felizes por 
estarem juntos e imaginei quanto eles poderiam ser se ao menos eles gostassem um do 
outro! Na teoria, eles não poderiam, mas na realidade eles não pareciam pensar – e até 
mesmo pareciam estimar um ao outro. Eu compreendi que é assim como funciona o poder 
do primeiro amor. A coisa triste é que quando o primeiro amor passa, a atração de um pelo 
outro no casal gradualmente diminuirá. Nós, por outro lado, subiremos mais e mais, em 
minha observação, e nossa próxima geração atingirá um elevado amor ideal.  

O Caminho para Crescer 30-8-87 

Porque vocês acham que eu tenho pagado tanta indenização apenas para noivar homens e 
mulheres para torná-los casais da Unificação? Todos os problemas dos pecados cometidos 
por homens e mulheres devem ser resolvidos. Uma tão grande quantidade de complicados 
problemas devem ser resolvidos.  

Criar a unidade de esposo e esposa só é possível através do amor de Deus. Estabelecer 
essa tradição do amor de Deus requer tremenda indenização.  

O Messias Tribal 5-2-89 
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Capítulo 6 
A Bênção 

Vocês conhecem alguma coisa do primeiro curso de sete anos após 1960, mas não seu 
conteúdo completo.  

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

Se desejamos a Bênção, devemos primeiramente nos concentrar em como viver somente 
pela vontade de Deus. Quando Jesus orou no Getsêmani, ele orou para que não se fizesse 
sua vontade, mas que fosse feita a vontade de Deus. Ele não escolheu o caminho da cruz 
por causa de sua própria vontade. A menos que, como Jesus, vocês estejam confiantes de 
serem capazes de superar os problemas da vida e da morte, não podem ser bem-vindos ou 
andar no caminho da restauração. Vocês estão confiantes o suficiente para dedicar suas 
vidas para a vontade de Deus? Se vocês abraçam este curso, devem saber que não podem 
segui-lo sozinhos; devem ser capazes de se relacionar com todas as pessoas, e ser capazes 
de consolar aqueles que seguirão vocês neste caminho.  

Restauração e Bênção 2-2-69 

Quando homens e mulheres fazem os votos do matrimônio, eles estão jurando para si 
mesmos uma única meta e propósito – pura unidade de amor. 

Missão dos Verdadeiros Pais 

Não é segredo que nossos membros não se casam pelo momento atual: realmente, o hoje é 
o tempo mais doloroso. Nós casamos pelo futuro e por nossos descendentes; embora não 
seja fácil, nosso melhor julgamento nos diz para fazer isto de qualquer forma. Imaginem 
que o homem mais bonito do mundo decida se casar com a mulher mais feia do mundo, 
sentindo que em benefício do futuro, ela será a melhor e mais ideal companheira para ele. 
As pessoas ficariam felizes ou intranqüilas ao ver aquela cena? A pessoa que apoiou a 
idéia estaria feliz com o sucesso deles, ou a pessoa que não os apoiou?  

Esse esposo e esposa poderiam parecer um casal desbalanceado, mas o esposo que 
persegue esse futuro como meta é o maior, e, portanto é o centro. A história lembrará este 
evento para a educação de outras pessoas, ou escreverá desaprovando este casal? O hoje é 
sempre breve, mas o futuro é perpétuo.  

O Dia Vitorioso 29-6-80 

Uma vez que a mídia comece a relatar corretamente sobre a Igreja de Unificação, as 
pessoas terão uma chance de encontrar a verdade – que nossos jovens serão noivados com 
melhores companheiros do que eles poderiam escolher por si mesmos, suas despesas de 
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casamento serão menores, e eles nunca se separarão. Os filhos e noras da Igreja de 
Unificação são maravilhosos, e os esposos e esposas estimarão um ao outro. Quando as 
pessoas conhecem isto então elas realmente estarão interessadas na Igreja.  

Nossa Tarefa, Nossa Missão 5-10-80 

Uma das mais importantes características da Igreja de Unificação é que nós associamos a 
palavra "bênção" com o casamento. A palavra chinesa para bênção é composta de dois 
caracteres. A porção esquerda dos caracteres significa roupa.  

A porção superior direita do caracter significa irmão mais velho. Analisando em detalhes, 
a parte superior da porção direita é um quadrado que representa a boca. Em nossa forma 
de vida, a boca é sempre um problema; ela sempre precisa ser alimentada. A parte inferior 
em dois lances representam Caim e Abel. O traço descendo direto para baixo representa 
Caim, e o outro cuja ponta desce e então sobe significa Abel.  

A porção direita do caracter inferior contém uma linha horizontal, um quadrado, e um 
quadrado com uma cruz em seu interior. A linha horizontal significa "um," o que significa 
Deus. A palavra coreana para Deus, "Hananim," significa "Respeitável Um." Como 
dissemos, o quadrado significa uma boca, a qual representa uma pessoa. O quadrado com 
uma cruz em seu interior representa um campo que produz colheitas, representando todas 
as coisas da criação. Assim o caracter inferior significa Deus, a humanidade e todas as 
coisas da criação – tudo envolvido pelas mesmas roupas. Assim o caracter chinês para 
"bênção" significa colocar, ou vestir, Deus, a humanidade e todas as coisas da criação.  

No Dia de Deus eu dei um sermão sobre coração, ou mente. Eu conclui que nossa mente 
deve ser como roupas que envolvem a Deus; Deus deveria ocupar o centro de nossa 
mente. Então nosso corpo é a roupa para nossa mente. O próximo nível das características 
duais é homem e mulher; a mulher se torna a roupa para o homem. Os filhos se tornam as 
roupas que envolvem os pais. Os parentes ou o clã se tornam as roupas para a família.  

Agora o tema é sua Bênção. Estamos falando sobre seu bem estar. Nossa forma de vida é 
180 graus oposta à forma convencional. Somos tão rígidos e até mesmo puritanos, de certa 
forma, porque para se viver dessa forma estamos criando uma revolução. Estamos girando 
a direção da história em uma direção completamente oposta. Estamos quebrando antigos 
conceitos os quais se tornaram hábitos, embutidos até mesmo em nossas células!  

Muitos homens e mulheres estão agora noivados e participarão na Bênção. Eu quero que 
vocês entendam que este é um ato vertical baseado na lei universal – não apenas um 
relacionamento horizontal de Deus e do mundo espiritual estão envolvidos em seu 
compromisso. O que quer que eu faça, eu automaticamente trago Deus e o mundo 
espiritual dentro disso. Todas as minhas ações têm significado vertical. Horizontalmente, 
eu estou na posição de pais, mas verticalmente eu estou na posição de Deus e do arcanjo.  

Nossa missão é diferente. Nós não estamos agindo a partir de um amor auto-centrado, mas 
a partir de um altruísta amor verdadeiro. Se vocês negam este princípio, vocês repetem a 
queda. Se vocês aceitam isto e vivem baseados nisto, o mundo mudará a direção e será 
transformado. Esta é a posição da Igreja de Unificação. Nossa missão e responsabilidade 
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são grandes. Sobre nossos ombros repousa a providência de Deus e toda a história 
humana. Somos aqueles que realinham a história humana de acordo com a providência de 
Deus.  

A Bênção a partir do Ponto de Vista da 

História da Providência 18-1-81 

O casamento por si só é para o benefício de Deus e de Sua providência, porque o mundo 
espiritual se centra no fundamento familiar. É muito melhor para um indivíduo ser parte de 
um casal que cumpre o ideal. Esse é o motivo pelo qual vocês precisam se casar; isto não é 
apenas para sua própria felicidade.  

Nobre Sonho 1-12-81 

Adão e Eva deveriam se casar principalmente pelo benefício de Deus, não por eles 
mesmos.  

Isto deveria ser a motivação para seu casamento também. Sempre que vocês pensam: "Eu 
não quero casar com minha noiva," deveriam lembrar estes pontos. Adão e Eva estavam 
completamente à mercê de Deus; eles não tinham escolha para um companheiro. Na 
tradição verdadeira, portanto, os pais devem decidir com quem seus filhos deveriam se 
casar. Vocês estão se casando pelo benefício de seus pais, de certa forma. Até seu 
casamento, você vive na casa de seus pais e não tem nenhum direito próprio para 
reivindicar. A partir do ponto de vista do Princípio, vocês acham que o que estou dizendo 
é correto ou não?  

Até mesmo após Eva cair, se Adão tivesse sido forte e não tivesse caído, Deus poderia ter 
restaurado Eva muito mais facilmente. A maior tragédia foi que eles mancharam um ao 
outro. De acordo com o mesmo princípio, as mulheres que caem e estão longe da verdade 
atualmente não devem manchar seus noivos. Se vocês homens cortam sua relação com tal 
mulher, Deus fornecerá uma noiva melhor. Deus selecionou a Mãe para mim; eu não fiz 
isso por mim mesmo. Se qualquer noiva ou noivo comete pecado e se torna manchado, há 
ainda espaço para a restauração enquanto o outro permanece puro.  

O amor decaído é a armadilha que Satanás tem empregado por 6.000 anos bíblicos. Em 
uma fração de segundo, você pode cometer o mais grave erro. Vocês são como um rastilho 
de dinamite; mas para o amor de um casal explodir em linda alegria, a faísca dos dois 
rastilhos de dinamite não devem ser acesos até o momento correto. Do contrário, sua 
explosão os destruirá. Para a consumação de seu amor ser construtiva, a autorização deve 
vir de Deus, através dos Verdadeiros Pais, e então até vocês. Se isto ocorre no momento 
errado, o amor estará direcionado para Satanás. O amor de vocês deve estar focado para 
fora em benefício de Deus e dos Verdadeiros Pais, e não voltado para vocês mesmos.  

Vocês se encontrarão algum dia, após cada um de vocês terem se limpado como indivíduo. 
Nesse dia prometido quando vocês estiverem juntos como esposo e esposa, se tornarão um 
só corpo e uma única família, com a aprovação e a bênção de Deus e dos Verdadeiros 
Pais. Após isso vocês podem viver juntos em felicidade. Se você toca sua noiva de forma 
íntima enquanto são noivos, você está sujando-a. Mesmo sendo ela sua noiva, você não 
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está autorizado a tomar o amor dela dessa forma. Você deve primeiramente limpar seu 
passado.  

Quando vocês atravessam o corredor para seu casamento, não deve haver pensamentos 
sobre as garotas que vocês conheceram no passado; vocês nunca devem criticar sua noiva 
celestial de acordo com os padrões do mundo decaído, desejando que ela fosse mais 
bonita, mais alta ou qualquer outra coisa. Vocês devem considerar sua noiva como um 
presente de Deus para vocês; seu cônjuge abençoado é o melhor possível para você, muito 
melhor do que um rei ou uma rainha. Você é um filho de Deus desposando uma filha de 
Deus; você está desposando uma princesa! Não há no mundo posição maior do que essa.  

Não manche sua mente pensando sobre suas experiências sexuais decaídas do passado. 
Vocês devem considerar seus amores anteriores como seus piores inimigos. Vocês devem 
cortar relações com esse passado; vocês devem se tornar homens e mulheres limpos 
quando entrarem na Bênção. Cortem todos os laços que os prendem com o mundo satânico 
e libertem-se; então vocês podem atravessar para a realidade celestial.  

Uma vez que vocês adentrem a providência em nível familiar, um mais elevado padrão a 
ser cumprido é exigido. Quando vocês recebem a Bênção e iniciam sua família, é como se 
fosse dado a vocês um automóvel para dirigir pela auto-estrada para o Reino Celestial. 
Vocês devem ser capazes de dirigir o carro; se o carro começa a desmontar, vocês estarão 
em problemas. Quando vocês não vivem mais apenas como um indivíduo, mas como uma 
família, seus problemas serão ainda maiores.  

Restauração através de indenização é seu remédio. Embora o remédio tenha um gosto 
amargo, vocês devem engoli-lo a fim de serem curados. Vocês certamente não apreciam o 
sabor do remédio, mas compreendem que isto é preciso para serem curados.  

Vocês devem compreender que por trás de vocês há uma longa história de pecados dos 
antepassados. Para liquidar essa história como um indivíduo é requerido uma grande 
quantia de indenização. Se você é um homem simpático e atraente, uma boa forma de 
fazer isso seria se casar e amar uma mulher pouco atraente. Fazendo isso você pode 
completamente liberar seus pecados ancestrais.  

Eu me determinei a aceitar uma noiva anciã, uma mulher muito gorda se Deus assim o 
desejasse. Desde que minha atitude era aceitar absolutamente qualquer pessoa que Deus 
escolhesse, Deus me deu uma linda jovem  -- a Mãe – como minha noiva. Ninguém pode 
acusar essa escolha, porque essa não foi de minha própria iniciativa; era completamente de 
Deus e do mundo espiritual. Essa é a lei de indenização.  

Verdadeiros Pais e Nossa Responsabilidade 27-12-81 

Quando você encontra sua noiva, se você tem o tempo ou a energia para beijá-la, você 
deveria estar pensando mais sobre sua nação, seu mundo e sobre Deus. Sua noiva pode 
esperar. Ele ou ela é uma boa pessoa e não será corrompida, mas esta nação está se 
esfacelando, a sociedade está se esfacelando.   
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Vocês devem se tornar os bombeiros espirituais e médicos que podem salvar esta nação, e 
o que estamos fazendo é certo ou errado? Talvez eu irei fazer o próximo noivado daqui a 
dez anos! Por quê? Eu quero que vocês devotem totalmente sua juventude pela salvação 
da nação. Pensem sobre isto: meu ensinamento está errado? Vocês estão comprometidos, 
mas enquanto isso, vocês estão lutando para a salvação desta nação. Vocês estão se 
sacrificando durante este tempo, mas Deus presidirá seu casamento. Vocês não podem ter 
melhor casamento do que este.  

Mesmo se seu esposo ou esposa não pode fazê-lo, isso não lhe dá o direito de desistir. 
Pensem: "Vocês podem me abandonar, mas eu não abandonarei vocês ou este caminho". 
Não existe tal coisa como o abandono no mundo de Deus. Nossa forma de vida requer que 
sejamos pacientes e perseverantes. Se vocês são abandonados, essa não é sua 
responsabilidade. Pensem: "Porque Deus existe, eu tenho esperança. Eu retornarei para Ele 
de uma forma ou de outra". Esse é o significado da Bênção dada em primeiro de Julho de 
1982.  

Onde então está Deus? No mundo espiritual Deus também é invisível, mas vocês podem 
sentir Sua presença perfeitamente. Tal como sua consciência guia vocês agora, Deus está 
presente em seu coração, guiando vocês no mundo espiritual. Então assim vocês sentirão 
verdadeiramente o valor de terem seguido os Verdadeiros Pais aqui na Terra. Vocês serão 
vitoriosos no céu e na terra e sentirão profunda gratidão a Deus e aos Verdadeiros Pais. 
Essa coisa preciosa pode somente ser alcançada através do fundamento da família. A fim 
de atingir tal família eu lhes dei a Bênção.  

Eu lhes dei um ensinamento muito duro esta manhã? Meu sermão interferiu com os planos 
que vocês tinham para sua vida familiar futura, talvez um apartamento confortável sem 
interrupções e muito amor e alegria? Eu proferi o sermão errado para isso! Sinto muito, 
mas eu tenho que fazer isto. Vocês são gratos ou me odeiam por estas palavras de hoje? 
Neste princípio de amor verdadeiro eu tenho total liberdade de consciência e vocês podem 
verdadeiramente ser felizes. Pela eternidade vocês não serão capazes de exaltar um ao 
outro o suficiente. Esta Bênção foi livremente dada a vocês ou foi obtida por vocês? Ela é 
dada pelo céu, como um presente de Deus. Porque Deus deu isto para vocês? Ele quer ver 
o amor verdadeiro consumado dentro de vocês e em seu lar.  

Alguns de vocês se comportaram muito desonradamente no passado, sem padrões morais. 
Vocês são gratos aos Verdadeiros Pais por eles ensinarem o caminho correto. De agora em 
diante, entretanto, vocês não podem cometer um erro porque vocês conhecem a verdade.  
Vocês se tornarão íntegros esposos e esposas. Pessoas religiosas do passado fizeram 
tremendos esforços para trazer-lhes para esta posição de consumar o amor verdadeiro. Elas 
foram como o fertilizante para a vitória de vocês, porque elas ajudaram a criar a atmosfera 
de hoje. Deus tem sofrido por 6.000 anos bíblicos, perseverando em incrível agonia para 
ver este verdadeiro casal, os Verdadeiros Pais. Eu estou procurando pelos casais 
americanos que podem ser visitados a qualquer tempo por Deus e os Verdadeiros Pais.  

Vocês estão tentando criar um precioso tesouro para o palácio de Deus. Essa tarefa 
começa com seu casamento sagrado. Vocês irmãs querem se tornar verdadeiras filhas, 
esposas e mães, não querem? Quem reconhecerá suas realizações e assinará seu 
certificado? Qual critério será utilizado para decidir? Tudo se centra no fato de vocês 
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terem ou não o amor verdadeiro. O centro do amor verdadeiro é Deus, os Verdadeiros Pais 
e seu esposo, e vocês devem servir estes três. Nunca pensem que vocês possuem o amor 
verdadeiro para si mesmos.  

Somente através do amor verdadeiro vocês podem ter algum relacionamento com Deus e 
os Verdadeiros Pais. Vocês irmãos querem se tornar verdadeiros filhos, esposos e pais, 
não querem? Quem deveria assinar seu certificado? Sua esposa, Deus e os Verdadeiros 
Pais. Não é suficiente para a esposa dizer que você a ama. Os Verdadeiros Pais e Deus 
também devem reconhecer seu amor verdadeiro. Depois disso, onde quer que você vá na 
terra ou no céu, será bem vindo. Uma vez que você atinja este nível, não importa quão 
pobre é, nunca sentirá fome, e seus filhos nunca o abandonarão ou o trairão. Esse é o 
centro da força de todo o universo, e isto protegerá você de acordo com a lei natural. Você 
nunca será destruído.  

Se você vive no mundo com um ponto de vista egoísta, nunca irá a lugar nenhum. Quando 
puder segurar na mão de sua esposa, você deve primeiro perguntar se sua mão recebeu o 
amor de Deus e dos Verdadeiros Pais. Se sua consciência diz não, você não tem direito de 
segurar a mão de sua esposa. Se seu olho não merece o amor dos Verdadeiros Pais e de 
Deus, ele é um olho de ladrão. Quando você abraça sua esposa, você tem esse amor puro e 
altruísta o qual representa o céu e a terra?  

O casamento na Igreja de Unificação tem um extraordinário significado. Um homem 
representa a parte positiva do universo; uma mulher representa a parte negativa do 
universo. Quando Deus os une em harmonia, o cumprimento de sua alegria pode ocorrer. 
Os casamentos em massa da Igreja de Unificação são guiados por esta particular filosofia 
e propósito.  

Nova Família dada por Deus 5-9-82 

Vocês devem entender claramente e em primeiro lugar o porquê vocês estão se casando. 
Não é primariamente por sua própria satisfação, mas em benefício da linha vertical entre 
os pais e os filhos.  

A Situação Atual, Centrando na 

na Vontade de Deus 23-5-82 

Haverá mais de 2.000 casais abençoados em primeiro de Julho. Vocês já consideraram que 
uma vez que eu vá para o mundo espiritual, vocês serão aqueles que darão a bênção para 
as pessoas em seu lar-igreja? Elas dirão para vocês: "Desde que o Rev.e Sra. Moon não 
estão aqui, vocês nos abençoarão em lugar deles"?  

O dia da bênção será primeiro de Julho, o primeiro dia do sétimo mês. Sete mais um é 
igual a oito, o que significa um novo início. Quais de vocês estão determinados a passar 
sua lua-de-mel em sua área de lar-igreja? Vocês acham que a Mãe e eu tivemos uma lua-
de-mel? Eu ainda não sei o que essa palavra significa. Quando vocês herdarem 
completamente minha missão, eu poderei considerar ter uma lua-de-mel pela primeira vez.  
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Quando eu deixei a Coréia, eu deixei a missão lá nas mãos dos membros mais velhos. 
Vocês me enviarão para minha lua-de-mel dizendo: "Nós queremos ir com você!" Quando 
eu volto e vejo que seu trabalho de lar-igreja tem êxito, eu comprarei um grande avião e 
levarei todos vocês aos lugares que visitei.  

Família Abençoada 20-6-82 

Daqui a dez dias, ocorrerá um evento histórico em New York. Esta é uma ocasião de 
importância mundial. Vocês participarão neste incrível evento. Vocês acham que isto 
ocorrerá novamente? Suponham que eu abençoe vocês em primeiro de Julho e então morra 
em 2 de Julho. Então o que aconteceria? Vocês vêem a unicidade desta oportunidade? 
Vocês devem agarrar isto por qualquer meio possível, mesmo se por apenas uma vara ou 
um mastro! A participação neste evento histórico é por si só uma das maiores honras.  

Apenas ser admitido em Harvard já é uma grande honra, mesmo sem estar lá por quatro 
anos, seis anos ou assim por diante. Se vocês realmente pensam sobre o valor da Bênção, 
isto ainda sim transcende sua imaginação. Mesmo se seu noivo fosse como o Homem 
Elefante, ou sua noiva fosse a mais feia e mais desajeitada mulher, passar pelo corredor e 
ser aspergido com água pelos Verdadeiros Pais é um casamento histórico.  

Vocês poderiam ter viajado pelo mundo procurando por uma amável mulher, sem ser 
capaz de encontrá-la. Suponham que vocês recebam um documento do Rei do amor, 
certificando que são mestres do amor e que têm amado toda a criação e até mesmo o 
mundo espiritual. Ainda sim, vocês precisariam encontrar alguém do sexo oposto com 
quem se relacionar. Sem consumar este tipo de relacionamento, nada é realmente 
cumprido.  

Sua atitude deveria ser: "primeiro de Julho é o dia no qual Deus finalmente me dará a 
pessoa através da qual eu posso consumar meu amor". Vocês estarão participando de uma 
oportunidade incrível, única e sagrada. Vocês devem ser capazes de declarar: "Agora eu 
encontrei a pessoa a quem eu posso amar pelo resto de minha vida e por toda a eternidade. 
Portanto, eu devotarei toda minha energia para amar meu cônjuge".  

Primeiro de Julho deveria ser seu dia de declaração de um novo início. Nesse dia, diga ao 
mundo e ao universo que vocês amarão seu cônjuge mais do que qualquer outro que tenha 
amado em suas vidas. Então quando vocês estiverem caminhando no Madison Square 
Garden sob as notas da Marcha Nupcial não olhem para sua noiva e pensem: "Eu desejo 
que a face dela (ou dele) fosse um pouco melhor". Como vocês poderiam imaginar tal 
coisa? Seu cônjuge é melhor do que qualquer coisa na natureza; seu cônjuge supera os 
pássaros e as árvores. Nesse dia, seu amor deve ser incondicional. Todas as coisas que 
vocês vêem nele ou nela deveriam ser lindas aos seus olhos. Essa é a maneira que vocês 
deveriam começar como um casal.  

Em primeiro de Julho, vocês deveriam encontrar esse padrão ideal e se alegrarem com seu 
companheiro ideal. Como celebramos este Dia de Todas as Coisas antecipando esta 
Bênção histórica, toda a natureza pode ser profundamente inspirada a se alegrar conosco. 
Aqueles que querem jurar consumar o verdadeiro padrão do amor de Adão e Eva em 
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primeiro de Julho, se tornar os portadores da bandeira do céu e liberar a aflição de todas as 
coisas, capacitando-as para se alegrar sob seus verdadeiros mestres – levantem as mãos!  

O Dia de todas as Coisas 21-6-82 

Agora que vocês estão juntos em casamento como esposo e esposa e estão determinados a 
formarem uma família ideal, completa com filhos, vocês devem trabalhar por três anos e 
meio para realizar os três passos do amor – paternal, fraternal e conjugal. Vocês darão as 
boas vindas para este curso? Como vocês podem dizer sim com tal confiança? Há uma 
razão muito óbvia para responder sim, a qual descreverei para vocês.  

No início muitos esposos não consideravam muito suas esposas, pois este era um novo 
tipo de relacionamento. Se essa é sua situação, você precisa se tornar como uma mãe para 
seu esposo. Se você não pode fazer isso – talvez, porque sua mãe não lhe deu o exemplo – 
ao menos tente ser uma boa irmã mais velha. As esposas geralmente não consideram seus 
companheiros como "meu querido esposo" no início. Muito frequentemente, vocês 
começam considerando ele como um bom irmão ou um bom pai, e após algum tempo ele 
começará a ser um bom esposo.  

Outro dia eu expliquei como o amor conjugal é o terceiro mais importante tipo de amor. 
Quão fantástico é quando as esposas podem considerar seu esposo como um pai de 
verdade e ele pode considerar vocês como sua mãe de verdade! No próximo estágio, vocês 
considerarão ele como um bom irmão mais velho e ele considerará vocês como uma boa 
irmã mais velha ou mais nova. Na seqüência, vocês se tornarão verdadeiros esposo e 
esposa.  

Olhem os casais na América atualmente. Quando um fica bravo com o outro; ele ou ela sai 
e dá afeição para qualquer outro. O esposo chega em casa, beija sua esposa e no próximo 
instante eles estão brigando um com o outro; no dia seguinte eles ainda estarão brigando. 
Isso não pode ser. Se vocês querem até mesmo beijar, não devem fazer guerra um com o 
outro!  

Nos primeiros dias de seu casamento, vocês mulheres deveriam servir seu esposo como se 
ele fosse seu próprio pai – não como um esposo ou como igual, mas como um pai. Então 
ele tratará você como uma venerada mulher. Mais tarde, como uma irmã mais velha sua 
posição é cuidar dele como se ele fosse seu irmão mais novo. Finalmente, no terceiro 
estágio, vocês podem dizer que estão prontas para serem uma esposa e considerá-lo seu 
esposo. Esta é parte da tradição que vocês devem praticar.  

Seria agradável se houvesse uma separação entre homens e mulheres aqui, assim eu 
poderia contar a vocês mulheres uma coisa em segredo: quando vocês mimam um homem, 
ele derrete e se torna como uma criança. Não faz qualquer diferença quão mais velho o 
homem seja – ele pode ser um avô de 70 ou 80 anos – se vocês podem tratá-lo como um 
bebê, ele fica feliz! Assim é como são os homens. A quem os homens se assemelham? 
Deus. Logo, Deus também é assim. Deus é como o Rei dos bebês! Vocês têm que saber 
como tratar um bebê. Para as mulheres americanas, a melhor analogia para este tipo de 
cuidado é tratar seu esposo "como sua porcelana chinesa", mas é claro que isto envolve 
mais do que isso.  
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Nossa Pátria 4-7-82 

Quão típicos são os casamentos da Igreja de Unificação? Nossos casamentos são muito 
diferentes do formato dos casamentos do mundo secular. Temos Deus sobre nós, cuidando 
de nossas vidas nos mínimos detalhes; então vocês têm os Verdadeiros Pais que até 
mesmo fazem sugestões de companheiros para vocês. Entre tais circunstâncias vocês estão 
casados. O simples e mais sério fato é que nossos casamentos serão os caminhos para o 
mundo ser restaurado. O inferno se originou a partir de um casamento errado no qual Deus 
foi excluído e Satanás foi abraçado. A posição de esposo e esposa foi a primeira a existir 
sob o domínio de Satanás; a seguir os filhos, ou irmãos e irmãs; a posição paternal foi a 
terceira cumprida por Satanás.  

Nos últimos dias os pais seculares se encontram impotentes para dirigir os casamentos de 
seus filhos de qualquer forma. Este é o fruto histórico da queda. Entretanto nós estamos 
seguindo em uma direção diferente. A Igreja de Unificação traz a regra de Deus a fim de 
aproximar mais e mais a conclusão dos ventos do mundo secular que sopraram sem 
direção e sem controle. Em nossos casamentos seguimos a tradição celestial com 
seriedade, passando-a para todas as gerações que se sucederão. No mundo secular não há 
qualquer tradição a ser herdada pelos casais, portanto nenhuma tradição pode ser passada 
aos seus filhos. Esta é a forma como o mundo cai cada vez mais para o inferno. Deus não 
pode estar lá, por isso é o inferno. Em nossos casamentos seguimos à Deus e aos 
Verdadeiros Pais e a tradição original do Céu a qual Deus sempre pretendeu passar para 
Seus filhos.  

Agora que eu dei a bênção para os 2.000 casais eles estarão desempenhando um 
importante papel no estabelecimento da tradição do futuro. Entre os homens e mulheres 
daqueles casais, eu dependo de vocês mulheres para isto ter sucesso. A esperança para o 
mundo foi lançada. Se este protótipo para o futuro tem sucesso, todo o mundo ocidental 
pode ter esperança substancial. Se vocês falharem, entretanto, tudo descerá pelo ralo.  

Eu sei que vocês podem ser muito jovens para entender o significado histórico das 
palavras que estou dizendo, mas no futuro vocês entenderão. Se vocês não praticarem a 
forma de vida que estou lhes ensinando, a história irá julgá-los: "Esse casal abençoado não 
viveu da forma como o Rev. Moon os ensinou. Envergonhem-se deles". Vocês entendem?  

Em Busca de Nosso Lar 11-7-82 

Recentemente 6,000 casais foram abençoados na Coréia. Para quem aqueles casais foram 
abençoados? É para o benefício de Deus. Isso significa que todos os aspectos de seu 
casamento devem ser para o benefício de Deus, não apenas a cerimônia. Vocês dirão: "Eu 
dedicarei meu cônjuge e meu casamento a você, após termos passado algum tempo 
juntos?" Isso não é verdadeira dedicação. Excluindo os 6.000 casais, quantos de vocês 
imaginam estar verdadeiramente dispostos a serem inteiramente dedicados a Deus? Esse 
também é um assunto sério.   

Certamente Deus é merecedor de ter todo o universo dedicado a Ele, não apenas os 6.000 
casais.   
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Estando na Presença de Deus 7-11-82 

Porque o casamento é necessário? É porque vocês precisam receber amor de alguém? Não, 
vocês se casam porque vocês querem formar essa unidade a qual é responsiva a Deus. 
Agora vocês têm a resposta do motivo pelo qual homens e mulheres se casam – Porque é 
bom ter filhos? O destino definitivo da humanidade é retornar para Deus, assim ter filhos é 
um aspecto necessário para isso. Cada um de vocês está esperando ter um cônjuge, mas 
esse cônjuge é realmente o instrumento intermediário para o retorno para Deus.  

A verdade mais clara é que quando o positivo e o negativo de homem e mulher estão 
unidos, eles criam um negativo maior diante de sua causa, Deus, que é o maior positivo. 
Dessa forma positivo e negativo interagem. Essa é a única forma que a humanidade pode 
ser sustentada.   

Seu amor é intenso para seu esposo ou esposa. Vocês devem compreender que vocês 
amam Deus até mesmo mais do que isso. Então Deus dirá que vocês passaram no teste.  

A causa primeira dividiu-Se – Deus está dividido em masculino e feminino – assim a fim 
de retornar para Deus, as duas partes divididas devem estar juntas como uma unidade. Não 
há outra maneira. Homens e mulheres se movem em direção um do outro e isto é 
inteiramente natural. A menos que vocês se unam com seu cônjuge ideal aqui na terra, 
vocês não terão nenhuma forma de se moverem verticalmente em direção a Deus.  

O Segredo do Total Sucesso 19-12-82 

Porque, então temos que nos casar? É porque Deus existe em essencialidades duais e 
homens e mulheres devem refletir aquelas essencialidades. Portanto, homens e mulheres 
devem estar juntos e unidos em total semelhança à imagem de Deus. Esse é o motivo pelo 
qual o casamento é um fator essencial em nosso total crescimento; sem isto, vocês 
estariam incapacitados.   

O casamento é para o propósito de misturar homens e mulheres como figuras divinas, 
colocar pessoas como a imagem de Deus, por isso quando elas são elevadas ao mundo 
espiritual podem desfrutar de um relacionamento junto com Deus. Chegamos à clara 
conclusão de que Deus criou todas as coisas e os seres humanos para o propósito da 
consumação de Seu amor. Onde esse amor pode ser consumado? Isto pode ser feito 
enquanto estamos na terra, no relacionamento entre esposo e esposa, na família. Portanto, 
o casamento é o evento mais importante nos seres humanos.  

Deixe este Ser um Bom Ano 2-1-83 

Se vocês consideram o divórcio, vocês deveriam se sentir chocados e tristes. No futuro, a 
palavra "divórcio" será apagada do dicionário. Deus nunca cederá uma polegada sobre 
isto. Se vocês discutem a possibilidade de divórcio sem se sentirem atordoados, então 
vocês saberão quão distantes estão de Deus. Este é um critério absoluto. Temos que viver 
de acordo com esse padrão antes de podermos dizer que obtivemos o amor absoluto.  

Verdadeiro Homem, Verdadeira Igreja, Verdadeiro País 9-1-83 
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Qual é o significado e propósito dos casais abençoados? O que vocês devem alcançar? 
Realmente, fomos abençoados para eliminar a solidão de Deus. Quando esta condição é 
realizada, todos os outros problemas no universo desaparecerão.  

Raiz Original e Eu 22-5-83 

Outra forma de pensar sobre sua missão de salvar o mundo é através de sua Bênção. 
Porque as mulheres nasceram? Algumas de vocês poderiam responder que não sabem. 
Outras poderiam responder: "Eu nasci para salvar Deus e a humanidade a partir da posição 
de uma mulher." Quando vocês olham no espelho, se pensam que são bastante bonitas, 
poderiam perguntar por que nasceram dessa forma. Vocês podem responder: "É para que 
eu possa fazer um melhor trabalho de salvar Deus e a humanidade". Para cumprir sua 
missão mais rápido, vocês podem pensar: "Eu nasci para a missão de lançar fora a 
discriminação racial. Desde que sou uma linda mulher branca, talvez eu me case com o 
mais negro dos homens". Quão maravilhosa é tal mulher!  

Missão e Oração 12-6-83 

Vocês devem ser capazes de dizer: "Eu tenho os Verdadeiros Pais, uma Verdadeira 
Família, um grupo de irmãos e irmãs, e um cônjuge." Qualquer um que tenha recebido a 
bênção nunca deveria olhar outra pessoa como mais desejável do que seu próprio cônjuge. 
Nenhum homem deveria pensar: "Eu desejo poder me casar com essa outra mulher". 
Vocês devem entender o verdadeiro valor da bênção. Os Verdadeiros Pais nomearam sua 
esposa ou esposo para você; esse é um tesouro maior do que uma barra de ouro do 
tamanho do planeta terra. A menos que vocês tenham uma família verdadeira e filhos 
abençoados, vocês não podem ter qualquer conexão com os Verdadeiros Pais quando 
entrarem no mundo espiritual. Certamente seu cônjuge abençoado é muito mais precioso 
do que essa barra de ouro porque o ouro não pode dar a vocês a vida eterna.  

Dia dos Pais 1984 1-4-84 

Na Igreja de Unificação temos a tradição da Bênção. Vocês sabem qual é o significado da 
bênção? Homens e mulheres jovens que vem do mundo, vem como oliveiras selvagens do 
mundo. Os Verdadeiros Pais estão cortando os galhos de todas as oliveiras selvagens e 
enxertando-os às verdadeiras oliveiras. Vocês são aqueles galhos e esse enxerto é a 
Bênção. Enquanto estão sendo cortados das oliveiras selvagens, vocês naturalmente 
sentirão a dor dessa separação e todos reclamarão dizendo: "Ah não! Eu não quero seguir 
através disto!" Seus pais se oporão e vocês não gostarão do que terão que fazer. 
Entretanto, sem ir através desse processo, não pode haver novo enxerto e novo 
crescimento.  

Mesmo após estarem enxertados na nova árvore, vocês não podem sentir muita alegria. 
Vocês ainda sentirão a dor do processo de enxerto. Muitos pensam: "Rapaz, esse é meu 
esposo ou esposa? Esse é o ideal?", pois suas feridas não foram curadas ainda. Mas então 
após três anos de vida conjugal, vocês verão todo o novo crescimento que resulta de sua 
união e encontrarão uma grande quantidade de alegria e satisfação. Isto demandará ao 
menos três anos juntos para suas feridas curarem e para vocês se tornarem novos homens e 
mulheres.  
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O trabalho do Messias é fazer o enxerto de todos os homens e mulheres no mundo. Esse é 
o mais importante trabalho do Messias – mudar a raiz e a linhagem da humanidade.  

Décimo Terceiro Aniversário da Igreja de Unificação 1-5-84 

Há certo princípio de amor pelo qual a humanidade pode ser enxertada e isto é o que 
chamamos de Princípio Divino. Desde que Satanás foi aquele que plantou primeiro o amor 
– o amor satânico – a única forma de o amor poder ser restaurado, é plantando de novo o 
amor, o amor celestial. Portanto a Igreja de Unificação tem feito casamentos sagrados em 
massa. Estes casamentos sagrados são símbolos do processo de enxerto, pelo qual vocês se 
separam do mundo satânico e se enxertam na família dos Verdadeiros Pais.  

Aniversário de Um Ano da Cerimônia 

de Seung Hwa de Heung Jin Nim 1-1-85 

Eu quero que vocês entendam que embora a história humana seja representada na Bíblia 
como sendo 6.000 anos, cientificamente isto se aproxima a muitos milhões de anos. 
Durante todo este tempo, Deus tem procurado por aquele dia de Sua realização, esse dia 
do verdadeiro casamento entre homens e mulheres. Essa é a importância histórica da 
Bênção.  

Aniversário dos Verdadeiros Pais 25-2-85 

Casais abençoados, por favor, levantem suas mãos. Vocês receberam a Bênção mesmo 
sem compreender quão valioso esse presente era. Vocês são os depositários do maior 
tesouro de todos. Vocês não devem menosprezá-la. Eu quero que vocês entendam que os 
quatro maiores feriados da Igreja de Unificação representam os aspectos mais importantes 
de nossa forma de vida, assim qualquer violação do amor inclui a violação do significado 
desses dias. Nem se quer imaginem que essa Bênção de Deus a vocês é barata. A fim de 
vocês receberem essa Bênção, Deus trabalhou por dezenas de milhares de anos e fez 
infinitos sacrifícios. Portanto, vocês devem preservar essa Bênção ou vocês receberão 
punição celestial. Vocês entendem?  

Agora vocês conhecem o significado do Dia de Deus. A fim dos Verdadeiros Pais serem 
estabelecidos e para a Mãe ser escolhida, o Pai teve que superar incríveis tarefas 
providenciais. Somente sobre esse fundamento a Verdadeira Mãe poderia ser estabelecida. 
Houve muitas ocasiões onde até mesmo um passo em falso teria significado cair em falha. 
Assim eu estava mortalmente sério sobre a Bênção e sobre a vontade providencial. Mas 
então se vocês, os recipientes dessa Bênção, tomarem-na muito levianamente como se ela 
fosse uma mercadoria barata, eu não poderei perdoar isso.  

Dia de Deus 1-1-87 

Qual o significado da Bênção na Igreja de Unificação? Seu significado é cortar a linhagem 
satânica e transformá-la na linhagem celestial. Não há nenhuma maneira de cortar essa 
linhagem sem passar pelo processo da Bênção. Em um sentido profundo, você e seu 
cônjuge precisam ajudar um ao outro a fim de estarem conectados com a linhagem 
celestial, assim vocês se tornarão benfeitores mútuos através da Bênção.  
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Através da Bênção sua linhagem é mudada. Vocês têm o poder de fazer isto por si 
mesmos? Através de quem sua linhagem é mudada? Sim, é através dos Verdadeiros Pais. 
Sua linhagem tem que ser alterada antes que vocês possam se tornar verdadeiros homens e 
mulheres. Através da Bênção, todos vocês são redirecionados para o padrão original. 
Vocês estão deixando a realidade satânica e retornando para a realidade original. Homens 
decaídos se tornam homens originais; mulheres decaídas se tornam mulheres originais; 
seus filhos podem estar na posição de filhos originais. Até mesmo Satanás será restaurado 
a partir da posição de adversário para a posição do arcanjo original, ou servo. Todo o 
mundo espiritual está descendo para assistir a Igreja de Unificação porque ela está na 
posição do arcanjo. Vocês simplesmente têm que começar o trabalho, e o mundo espiritual 
o terminará. Vocês entenderam?  

Através da Bênção, vocês são automaticamente elevados para o Reino do Céu? Pensar 
assim é um erro de concepção. A Bênção abre a porta para o Reino do Céu, mas você 
precisa colocar o traje sagrado e entrar. Esse processo ainda permanece. Qualquer um lhes 
dará o traje sagrado? Não, vocês têm que fazer seu próprio traje sagrado. Eu não darei isto 
a vocês; a igreja não dará isso a vocês. Vocês terão que cumprir seus cinco por cento de 
responsabilidade. Se não cumprirem isto na terra, vocês estarão carregando isto pela 
eternidade. Não importa quais dificuldades possam encontrar, vocês têm que resolver estes 
assuntos eternos aqui na terra. Nada é mais importante. Isto é mais essencial do que 
comer, mais vital do que sua vida cotidiana, mais importante do que visitar sua esposa ou 
filhos, mais crucial do que qualquer coisa.  

A Decisão de Deus e a Nossa 1-2-87 

Uma vez que vocês se casaram na Igreja de Unificação, vocês devem estimar um ao outro. 
Se a mulher começar a ir em uma direção errada, então o homem deve pará-la, mesmo ao 
custo de sua vida, não importa qual sacrifício isto exija. Ele não deve ser indiferente, 
dizendo: "Bem, eu não me importo. O Pai poderia ter escolhido qualquer outra pessoa para 
mim". Esse tipo de pensamento não deve ocorrer. Uma vez que esta conexão original é 
quebrada, o prejuízo não pode ser facilmente restaurado. Há um grande prejuízo para a 
mente e o espírito, psicologicamente como também fisicamente, o qual não pode 
facilmente ser apaziguado. Essa união, ou Bênção, é tão importante.  

Quando uma mulher esta caminhando para seu casamento, ela deveria sentir: "Agora eu 
tenho meu homem". Também ela teria que dizer: "Deste ponto em diante, eu estou 
vivendo por ele, não por mim mesma. Eu farei qualquer coisa que meu esposo precisar de 
mim". Ela não deveria pensar: "Eu pedirei para meu esposo fazer muitas coisas para mim". 
Ela deveria perguntar a si mesma: "Quais são as necessidades de meu esposo? Como eu 
posso cumprir minha missão básica como uma mulher?" As mulheres realmente devem 
pensar dessa forma, e o mesmo é verdadeiro para os homens. Um homem deve colocar sua 
esposa em primeiro lugar em seu pensamento, não ele próprio.  

Na Igreja de Unificação nós iniciamos casamentos em massa, de acordo com a 
providência de Deus neste tempo. Deus está fazendo a história de tal maneira. Alguns 
poderiam perguntar: "Porque uma mulher individualmente não deveria encontrar um 
esposo que ela goste? Porque um homem não deveria encontrar sua própria esposa?" Se 
eles o fazem, de acordo com o padrão do resto do mundo, aqueles cônjuges podem apenas 
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se conectar horizontalmente. Na visão providencial a conexão vertical é eterna e, portanto, 
mais importante do que a horizontal, a qual é temporária.  Essa é a razão pela qual os pais 
devem fazer parte da escolha do cônjuge. Isto não significa que os pais deveriam 
arbitrariamente escolher parceiros para seus filhos, mas ao invés, os pais deveriam intervir, 
representando o céu, a fim de assegurar a harmonia dos relacionamentos vertical e 
horizontal. Este é o significado da Bênção.   

Os casamentos no mundo têm ocorrido sem conexão vertical. Agora que os Verdadeiros 
Pais chegaram à terra, é a missão deles restaurar o relacionamento de casamento. Fazendo 
as escolhas e estabelecendo um relacionamento vertical harmonioso, os pais restaurarão o 
relacionamento horizontal que era pretendido por Deus. Isso é tudo sobre minha missão.   

Nosso Orgulho 22-3-87 

Para vocês se juntarem à Igreja de Unificação e trabalhar por três anos e meio, e então ser 
chamado para ser escolhido e abençoado pelo Pai é, de certa forma, indescritivelmente 
fácil. É muito barato. Vocês acham que vocês têm trabalhado o suficiente para merecer 
essa Bênção após três anos e meio na Igreja? Absolutamente não. Ninguém se aproxima 
de merecer essa Bênção dos Verdadeiros Pais. A fim de encontrar a fórmula para dar a 
Bênção para a humanidade, Deus teve que sofrer indescritivelmente e os Verdadeiros Pais 
sofreram em um grau incrível. Agora vocês podem vir aqui e tentar pegar essa realização 
livremente, pensando que vocês a merecem?  

Dia dos Pais e Nosso Caminho 29-3-87 

Um bom exemplo da tarefa que eu cumpri é sua Bênção. Cada um de vocês veio de 
diferentes lugares, nacionalidades e culturas, e cada pessoa era teimosa e irredutivelmente 
farisaica. Mas vocês vieram com a convicção que podem deixar com o Reverendo Moon a 
decisão mais central de suas vidas – a escolha de seu eterno cônjuge. Isso por si só é o 
maior e mais eloqüente testemunho de que por mais distante de onde vocês vieram – vocês 
se tornaram mais abnegados e centrados em Deus.  

Devemos Viver na Terra Original 1-7-87 

Eu dei a todos vocês a Bênção. Isso significa que eu coloquei dois de vocês juntos e que 
nada e ninguém pode separá-los novamente. Vocês estão envolvidos em um forte laço de 
amor. Eu tenho ensinado-lhes a se sacrificarem pelos filhos e pelo futuro. Esse é um 
ensinamento correto ou errado? Sabemos que é correto, mas nós realmente sentimos e 
agimos de acordo com o que é correto? Nós deveríamos fazê-lo. Vocês estão no nível do 
conhecimento, no nível do sentimento ou no nível da ação? Vocês deveriam estar no nível 
da ação.  

Eu já não disse a vocês várias e várias vezes que sozinho, individualmente, nós nunca 
poderemos entrar no céu? Não existe tal coisa como um céu para o indivíduo. Somente 
após cumprirmos a base de quatro posições poderemos ir para o céu.  

Existência Preciosa 19-7-87 
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Quando você trata com muitas pessoas em várias situações, pode desenvolver sua 
habilidade de discernir os tipos de pessoas quando as encontra pela primeira vez. Mas sem 
essa experiência você não pode ter uma clara idéia de como elas realmente se parecem. 
Quando chega o tempo para se casar, vocês querem escolher seu próprio cônjuge, ou 
querem que eu escolha para vocês? Vocês querem que eu aponte seu noivo ou noiva 
porque sabem que eu tenho maior conhecimento e habilidade para avaliar as pessoas.  

Isolamento e Liberação 20-3-88 

Adão e Eva caíram no nível individual e através disso o fundamento para a nação de Adão 
e Eva foi perdido. Através da bênção dos 2.500 casais coreano-japoneses, portanto, o Pai 
casou Adão e Eva em nível nacional.  

Nossa Igreja e a Coréia vistos a partir da Providência de Deus 19-2-89 

Muitos de vocês estão abençoados, e também há aqueles que são candidatos para a 
bênção. Porque vocês querem ter a bênção? A Bênção outorga a vocês o direito de receber 
e consumar o amor verdadeiro, o qual é o propósito da vida.  

Quando homens e mulheres se unem no amor verdadeiro, Deus se torna um super 
“positivo”, e homens e mulheres unidos serão um super “negativo”. Então eles unidos se 
tornam uma unidade. O casamento está levando o universo dividido a se tornar uma 
unidade pelo poder do amor. É uma unidade horizontal a qual se torna um objeto total para 
Deus.  

Digamos que o amor verdadeiro está se escondendo atrás do arbusto e Deus o está 
procurando desesperadamente. Quando Deus encontra esse amor verdadeiro, Ele dirá: 
"Amor verdadeiro, você me dá uma dor de cabeça!" Deus perderia Sua dignidade pelo 
amor verdadeiro.  

Nós nos casamos para que todo o universo se torne uma unidade conosco. Hoje estamos 
vivendo em um mundo do amor falso. Este amor espalhado pelo mundo não tem nada a 
ver com o amor verdadeiro. Na Igreja de Unificação usamos a expressão “verdadeiro”: 
Verdadeiros Pais, Verdadeiros Filhos, verdadeiro esposo, verdadeira esposa. Essas são as 
unidades juntadas pela cola do amor verdadeiro.  

Os Verdadeiros Pais e a Soberania de Liberação 6-4-89 
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Capítulo 7 
Matrimônio Internacional 

Quão valioso seria o primeiro casal preto e branco que fosse escolhido e abençoado por 
mim? Vocês ao menos pararam para pensar quão significante essa escolha é para o 
universo inteiro? Não importa quão feio seu esposo possa ser, ele representa todos os 
homens do passado, do presente e do futuro. Não haverá ninguém como ele que viveu no 
mesmo tempo dos Verdadeiros Pais. Talvez ele seja honrado pela maior estátua do mundo.  

Natal na Visão da Vontade de Deus 25-12-80 

Somente Deus tem o poder de juntar duas pessoas que nem mesmo falam o mesmo 
idioma. Vocês aceitaram esse desafio porque têm infinita fé em Deus, e nos Verdadeiros 
Pais como instrumentos de Deus. Vocês também desempenham um papel como o 
instrumento de Deus. O catalisador para unir homens e mulheres pela eternidade a partir 
de diferentes origens e culturas é certamente o poder de Deus.  

Vocês se alegram pelo noivado, não porque seu noivo ou noiva é a melhor pessoa sob o 
sol, mas porque a pessoa que fez isso assim -- Deus – é a melhor personalidade no céu e 
terra.  

Porque eu faço estas coisas? Não é por mim mesmo ou pelo benefício da Igreja, mas pelo 
benefício de Deus. Não há dúvida de que eu não obtenho qualquer lucro escolhendo vocês 
com um estrangeiro de diferente caráter e idioma. É uma ação totalmente desinteressada 
feita somente por Deus, por vocês, e pelo benefício da humanidade. Através de seu noivo 
ou noiva estrangeiro vocês estão mais próximos de se unirem comigo e com a Igreja de 
Unificação e serão lembrados por Deus. Quão maravilhoso é isto!  

Sejam gratos. Ao digerir tudo não haverá nada aderido em seu estômago. Nada é mais 
difícil do que um matrimônio internacional, e se vocês podem unir dois extremos em 
casamento, vocês podem digerir qualquer coisa.  

Quem é Deus e Quem sou Eu 25-1-81 

A união de quatro nações é nosso próximo desafio. A forma mais fácil seria trazer as 
pessoas das quatro nações em seu seio para receber seu leite, unindo-os em uma família. 
Se seu cunhado é alemão, seu tio é japonês, sua cunhada é coreana, e você é americano, 
então você tem quatro nações em uma família.   

Núcleo de Amor e Indenização 22-10-81 

Há todos os tipos de casais abençoados. Certamente Deus teria a maior alegria ao observar 
aqueles casais nos quais os mais extremos contrastes estão harmonizados. Em casais preto 
e branco, sua harmonia é um símbolo da harmonia entre a meia noite e o meio dia; assim 
as 24 horas do ciclo diário estão harmonizadas. Se seu sonho é se casar com alguém 
parecido com vocês mesmos, vocês não estão pensando da forma como Deus pensa. Se 
vocês resistem em fazer a harmonia entre os extremos, vocês estão alinhados com o 
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pensamento satânico. Quando a Igreja de Unificação está vivendo em função deste ideal 
de harmonia, pode haver esperança para a unidade do mundo inteiro.  

A Situação Presente, Centrando 

na Vontade de Deus. 23-5-82 

Suponha que você fosse uma mulher oriental casada com um esposo branco com alguns 
antepassados negros. Você seria uma mistura de tudo em sua família! Você poderia ter um 
filho branco, um amarelo, e um negro! Essa seria uma linda família multicolorida. No 
recente noivado coreano, eu noivei muitas mulheres japonesas a homens negros da África; 
isto causou tremenda comoção no Japão. Os pais estão reclamando contra mim, mas eu 
estou dizendo a eles: "Qual é o problema? Como estes homens e mulheres podem estar 
juntos em amor, a humanidade poderá ser também unida em amor; além disso, Deus tem 
grande deleite nisto. Portanto, eu não tenho nenhuma vergonha disto".  

A maioria dos casais na bênção recente em 14 de outubro vieram do Japão. Este 
casamento causou um terremoto tremendo como resposta no Japão. Muitas pessoas 
assumiram isso muito favoravelmente, dizendo: "Que forma sagrada de se casar! Que 
linda forma de iniciar a raça de Deus!" Muitos pais ficaram muito satisfeitos ao ver que 
seus filhos haviam ido tomar parte dessa bênção; mas então, suas filhas voltaram com um 
esposo negro. Entretanto, eles já haviam aplaudido o valor da bênção, assim eles não 
poderiam voltar atrás!  

Lar-Igreja é Nossa Terra do Estabelecimento 1-1-83 

Esta manhã vocês fizeram a cerimônia de juramento às 5 horas. Vocês disseram: "Eu me 
orgulho da única soberania, me orgulho do único povo, me orgulho da única terra, me 
orgulho do único idioma e cultura centrados em Deus". Enquanto vocês diziam isto, vocês 
diriam imediatamente, "Isso é impossível"? Ou vocês juraram isto porque sabem que é 
possível?  

Já foi alguma vez possível em qualquer cultura, que uma pessoa negra e uma branca 
estivessem casadas, com uma pessoa amarela no centro, trazendo-as em união? Tal coisa 
estava além da imaginação das pessoas no passado. Nenhum presidente nacional se sentou 
e pensou sobre o dia quando um homem branco e uma mulher negra estariam casados, 
mesmo não compartilhando o mesmo idioma e precisando de um intérprete oriental para 
eles! Tal cultura se quer foi imaginada. Mas no mundo da Unificação, isso é uma 
ocorrência cotidiana normal como tomar um café da manhã.  

Sem sua compreensão disto, tal nova cultura está sendo construída. Pensem sobre os 
casamentos internacionais. Quando uma pessoa inglesa e uma francesa são escolhidas, ou 
quando uma pessoa francesa e uma alemã são escolhidas, elas poderiam não estar tão 
felizes uma com a outra, mas elas estarão casadas! Negros e brancos se casam, orientais e 
ocidentais se casam. Quando isto acontece, as barreiras nacionais, culturais e raciais são 
transcendidas.  

As famílias da Unificação são multicoloridas. Quando uma alemã se casa com um inglês, 
a qual nação esta família pertence? Quando um americano se casa com uma japonesa, esta 
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família pertence ao Japão ou à América? Nem uma nem outra. O único lugar a que eles 
pertencem é o movimento de Unificação. Eles pertencem à uma nação universal. Portanto, 
quando o movimento de Unificação eventualmente se levanta e manifesta esta cultura, 
vocês não acham que essas nações e soberanias seguirão esta ideologia?  

Vocês têm uma posição muito especial em relação a mim. A América sempre se orgulhou 
de ser um ponto de fusão cultural; quem quer que venha aqui se torna absorvido pela 
cultura americana. Este é um processo que vocês chamam de americanização. Mas após 10 
ou 12 anos da minha vinda para a América, ao invés de ter me tornado americanizado, eu 
tenho feito a "Moonização" dos americanos. Além disso, estes americanos Moonizados 
estão voando para o oriente, para a África, para a América Latina; eles se casam e vão 
embora da América. Estas são más notícias para a América?  

Nossa Posição a partir de Agora 6-11-83 

Este é o capítulo final da história humana decaída – o ocidente deve trazer esta riqueza 
material para o oriente e distribuí-la, enquanto o oriente deve trazer esta herança espiritual 
para o ocidente.  

Esse é o definitivo papel providencial da Igreja de Unificação. Nossa responsabilidade é 
ser como cola – trazendo as coisas à união. Há atualmente um tipo de cola que é tão forte 
que uma vez que as coisas são coladas, elas estão unidas e não podem ser separadas. 
Temos que fazer tal unidade entre diferentes culturas e formas de vida. A forma mais 
rápida de colar duas diferentes formas de vida são os casamentos internacionais – 
colocando oriente e ocidente juntos em um lar. As mulheres japonesas que se casaram com 
homens ocidentais, por favor, levantem suas mãos e deixem-me vê-las. Quem deu a vocês 
seus esposos ocidentais? Eu forcei vocês, ou vocês quiseram isso?  

Estes casamentos representam dois extremos estando juntos. Essa é a coisa mais linda e 
fabulosa no universo. Não importa o que as outras pessoas possam dizer, a coisa mais 
importante é que vocês amam com alegria, em uma excitante e recompensadora forma. 
Além disso, quando vocês têm os filhos, podem ser mais orgulhosos deles porque eles são 
os frutos da unidade de oriente e ocidente. Se orgulhem do fato de que aqueles filhos são 
os mais próximos do coração de Deus e uma alegria para o Céu. Pensem: "Eu posso ainda 
estar longe, mas meus filhos estão próximos a Deus. Deus realmente ama meus filhos". 
Que maravilhoso!  

Estrada em Direção ao Ideal 7-9-86 

Como um indivíduo deveria conduzir sua vida? Eu tenho ensinado a vocês muitas coisas, 
mas há uma simples conclusão: cada pessoa tem que mudar. Para qual degrau devemos 
mudar? As pessoas brancas devem amar as pessoas negras e as orientais mais do que seu 
próprio cônjuge, ou então elas não podem encontrar um caminho para o céu. Esse tipo de 
pensamento não é parte da linhagem satânica. Se vocês têm tal meta, vocês não a geraram 
por si mesmos: ela veio do Céu. O Céu deu isto a vocês.  

Liberação do Mundo Espiritual e do Mundo Físico 

e Unificação do Mundo 22-2-87 
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Eu sou asiático e vocês são ocidentais. Diferentes raças e culturas têm frequentemente 
estado em antagonismo, mas por alguma razão vocês sempre gostam de estar ao meu 
redor. Porque vocês se sentem bem em estar perto de mim? Pessoas de todas as raças 
gostam do Reverendo Moon. Porque é assim? Vocês gostam do homem ideal, certo? A 
Alemanha é uma nação que tem sido particularmente hostil para comigo. Eu fui a um 
restaurante na Alemanha onde observei uma mulher muito velha e feia fazendo uma 
refeição em uma mesa próxima. Minha imaginação começou a trabalhar. Aos olhos de 
minha mente, eu a vi comendo um grande prato de macarrão coreano. Vocês sabem como 
as pessoas comem macarrão coreano? Você não pode por uma porção na boca de uma vez. 
Você suga o macarrão até metade entrar em sua boca e metade volta de novo para o prato.  
Você continua sugando o macarrão até o prato estar vazio. Eu imaginei que esta mulher 
velha e feia estava comendo o tal macarrão e que eu fui até lá e comecei a comer do 
mesmo prato com ela. O que quer que voltasse da boca dela para o prato, eu comia. Eu 
perguntei para mim mesmo: "Eu poderia fazer tal coisa?" Então eu disse para mim 
mesmo: "Absolutamente, eu poderia e eu faria". Se eu realmente fizesse tal coisa, essa 
mulher se sentiria permanentemente ligada a mim. Eu sei que eu teria feito ela querer estar 
perto de mim.  

Quando eu vim pela primeira vez para os Estados Unidos e observei as pessoas com suas 
peles pálidas, olhos azuis e cabelos loiros, isto era, em uma palavra, estranho. Tudo era 
pouco familiar para mim. A forma das pessoas responderem para mim era ainda mais 
estranha. Minha única experiência real com pessoas havia sido com orientais. Eu perguntei 
a mim mesmo: "Eu serei capaz de amar estas pessoas tal como eu amo os coreanos? Eu os 
amarei como minha própria família, meu próprio pai e mãe?" Eu realmente me desafiei e 
me empurrei para apreciar estes pouco familiares ocidentais brancos.  

Obrigado por nos Proteger 22-11-87 

O Pai está agora noivando coreanos e japoneses. O Japão não pode reclamar e dizer que o 
Reverendo Moon está fazendo os membros japoneses desistirem de suas tradições e 
adotarem formas coreanas porque estamos vivendo em um tempo de liberdade quando as 
pessoas podem casar com quem elas querem. As nações não podem reclamar de nada mais 
quando eu faço isso. O tempo está chegando quando os governos nacionais enviarão 
telegramas de congratulações. O tempo virá quando o Pai fará o noivado de 20.000 ou 
30.000 casais de uma vez.  

Na Coréia os homens em algumas partes do interior têm dificuldades de encontrar noivas. 
Havia uma estória nos jornais de um homem que cometeu suicídio porque ele não podia 
encontrar uma noiva. Havia 500 jovens no vilarejo que não podiam encontrar noivas. Há 
uma solução fácil. No Japão havia 800 irmãs japonesas esperando serem escolhidas. Se os 
jovens coreanos querem resolver seus problemas, eles deveriam se unir a Igreja de 
Unificação e receberem a bênção!  

Ninguém pode realmente se opor às escolhas das pessoas pelo Pai porque ele está 
desconectando-as da linha satânica e conectando-as para a linhagem de sangue dos 
Verdadeiros Pais. Ninguém pode se opor a isso. O Pai é um homem na história que tem 
lutado contra Satanás em todos os níveis e tem sido vitorioso. Não há ninguém na América 
que pode agora se opor ao Pai.   
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O Messias Tribal 5-2-89 

Na Igreja de Unificação um esposo oriental e uma esposa ocidental, representando os 
pólos positivo e negativo, se tornam um, se eles estão individualmente unidos em mente e 
corpo? O Pai está noivando pessoas além das fronteiras raciais e nacionais. Ele não está 
criando um coreano ou qualquer outra raça, mas uma nova raça de amor. Satanás odeia a 
raça do amor.   

Nossa Igreja e a Coréia vistas a partir 

da Providência de Deus 19-2-89 
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Capítulo 8 - Parte 1 de 5 
Amor Verdadeiro 

Quando você planta sementes de feijão, feijões crescerão. Quando você planta cravos, 
cravos crescerão. Ninguém pode negar este princípio. Se você semear ódio, ódio resultará. 
Quando você semeia amor, então o fruto realmente virá. A coisa importante é o tamanho 
desse amor.  

Nação Ideal de Deus 21-2-80 

Vocês sabem que a coisa mais dolorosa no universo não é uma dor física, mas uma dor 
resultante de uma doença de amor. Se há muitas situações irregulares em um país, este está 
destinado a perecer e uma nova nação aparecerá em seu lugar. Essa é a situação que 
encontramos neste país. Os americanos querem felicidade, mas eles devem saber que isto 
começa com regulamentos; somente harmonia com a tradição universal curará a doença e 
a dor e acrescentará prosperidade e felicidade.  

A felicidade deve estar baseada no amor, o que não é nada mais do que ter o sujeito e 
objeto conhecidamente situados corretamente em toda a área.  

Se em seus anos de adolescente vocês começam neste nível ordenado e harmonioso, então 
continuarão subindo enquanto amadurecem, nunca descendo. Se vocês começam um 
negócio nestes princípios então este prosperará e será admirado pelos outros. Quão feliz a 
família seria quando esposo e esposa estimassem isto, e cada um quer ser o melhor esposo 
ou esposa do mundo. Tal esposa desejaria entrar nas células de seu esposo e ficar lá para o 
resto de sua vida. O homem sentiria da mesma forma.  

Quando tal esposa vai para o mundo espiritual ela não é mais uma simples mulher, por ter 
se tornado uma com seu esposo, ela herdou as qualidades de um homem também, assim 
ela pode ir a qualquer lugar no mundo espiritual. E isto é o mesmo para o homem.  

Nossa Tradição 15-6-80 

Qual é seu objetivo e meta? Meu destino é o Amor Pólo – como o Pólo Norte ou o Pólo 
Sul – o ápice do amor. Não me procure em qualquer lugar porque eu não estarei lá. Não 
diga que você olhou para o céu, mas eu não estava lá. Eu estarei no Pólo de Amor, me 
relacionando em amor com Deus e com todos no mundo. Quando Deus está no Pólo 
Norte, eu quero estar no Pólo Sul de amor. Uma vez que ambos os pólos estão ocupados, 
uma esfera é formada através de relacionamento. O que mais vocês podem querer?  

Deus tem trabalhado nesta providência por 6.000 anos e durante este tempo tem surgido 
muitas barreiras impossíveis bloqueando Ele. Somente o fato de que Ele tem se dirigido 
louca e cegamente em direção a meta de amor impediu que Deus cortasse fora as cabeças 
de todos na providência!  

O Mundo do Bem e do Mal e Minha Indenização 28-9-80 
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Agora TL (true love=amor verdadeiro) é um código mundial na Igreja de Unificação. A 
história lembrará que em Belvedere, em 12 de outubro de 1980, às 7 horas e 5 minutos eu 
criei a palavra "TL" e vocês podem dizer que participaram disto.  

Se uma abelha está sugando o néctar de uma flor, você pode tentar arrancá-la de lá; mas ao 
invés de se deixar levar, seu corpo se partirá ao meio; ela nunca irá parar de sugar o néctar. 
Vocês são como as abelhas no mel. As pessoas de fora de nossa Igreja estão puxando 
vocês, mas vocês nunca se deixarão levar. O mel da Igreja de Unificação é o amor 
verdadeiro, e uma vez que vocês o provam não podem deixá-lo. O mundo sabe que eu 
devo ter algo para oferecer porque eles não podem separar vocês de mim.  

Vamos Estabelecer o Record 12-10-80 

Seu corpo quer experimentar o amor. Seus cinco sentidos querem estar intoxicados com 
amor. Uma vez que vocês saboreiem o amor, vocês almejam continuar isto pela eternidade 
sem parar. É da natureza humana querer estar intoxicado. Esse é o motivo pelo qual as 
pessoas bebem, fumam, injetam heroína e buscam todos os tipos de drogas. Tais recursos 
intoxicam as pessoas momentânea e artificialmente. Se Deus provasse tais drogas, Ele 
diria: "Este sabor é muito melhor do que amor! Por favor, amanhã coloque algum em 
minha mesa do café da manhã." Deus se tornaria um viciado em drogas? Ele acharia 
encantador o sabor do uísque?  

O que vocês acham que Deus gostaria de ser servido como Sua refeição? Amor. Ele é um 
viciado em amor. Se vocês servissem para Deus nada mais além de amor no café da 
manhã, almoço e jantar, Ele eventualmente refutaria isto? Não. Ele quer receber esse amor 
e retorná-lo para vocês, criando um círculo completo. Apenas um circuito não O satisfará; 
Ele irá querer pela eternidade.  

A Bênção do Ponto de Vista da 

História Providencial 18-1-81 

Onde há amor, nada é impossível. Certamente Deus que é a pessoa sem qualquer 
impossibilidade, gostaria de residir no amor. Quando homens e mulheres estão unidos em 
amor e eles descobrem que há um lugar de maior amor, eles querem estar lá juntos. 
Quando encontram sua noiva e estabelecem um relacionamento de amor, quanto gostariam 
de se mover em direção de um maior amor? Vocês querem a forma mais rápida de 
transporte, ou gostariam de viajar lentamente em uma carruagem? Vocês querem estar lá 
da forma mais rápida. Qual é a forma mais rápida? O avião a jato do amor.  

Onde você gostaria de pousar? Vocês dizem que querem pousar no coração de Deus. 
Vocês precisam de permissão para pousar? Os aviões não podem pousar sem uma torre de 
controle em solo para guiá-los para a pista de pouso. Há uma forma correta para pousar na 
pista de pouso de amor. Que tipo de festa de boas vindas haveria lá? Quando vocês 
pousam na pista de pouso correta, haverá uma incrível festa de boas vindas de muitos 
milhares de anos da história, incluindo Abraão e Noé. Eles não parecerão como estranhos, 
mas virão direto para vocês. Qual poder seria capaz de fazer isso acontecer? De novo, 
somente o poder do amor.   
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No amor não há a distância de tempo, mesmo se há uma diferença de milhares de anos. No 
amor, tempo e espaço são completamente desconsiderados. Vocês acham que alemães e 
franceses estão separados, mas quando vocês estão unidos como um casal abençoado e 
chegam para pousar em seu jato de amor e ver as pessoas de muitos milhares de anos que 
virão agradecer-lhes, então vocês saberão que a distância entre alemães e franceses é 
nenhuma. Mesmo se uma daquelas pessoas tem 6.000 anos de idade, não há sentimentos 
estranhos entre vocês. Vocês podem instantaneamente se tornar uma unidade e entendê-lo 
completamente.   

O amor é realmente uma coisa estranha. Mesmo se vocês são de diferentes nações, quando 
estão juntos em um relacionamento de casamento, vocês não se sentem mal por nada. De 
uma coisa podem estar seguros: Vocês estão se casando com uma pessoa do sexo oposto e 
nenhuma explicação é necessária! Vocês querem tocá-lo ou tocá-la suavemente e sem 
distância. O poder do amor pode unir os estranhos. O poder do amor pode reduzir a 
distância do tempo.  

Quem é Deus e Quem sou Eu 25-1-81 

Sua vida é o fruto do amor de sua mãe e de seu pai, vindo verticalmente até vocês. Assim, 
a energia de sua vida deveria estar direcionada para o amor, se tornando um broto de 
amor.   

Os Dois Mundos do Bem e do Mal 15-2-81 

O Amor que todo mundo pode ver não é o mais valioso. O amor que Deus esquivamente 
coloca em seu bolso de trás quando você não está olhando é o melhor.  

Oração 19-3-81 

Esta lei de amor é a mais rígida e nós não podemos estar indiferentes a isto. O amor é a 
coisa que devemos tomar mais seriamente.  

Nossa Indenização 1-4-81 

Uma vez que você obtenha o amor verdadeiro, Deus virá até você sem formalidades, 
mesmo em Seu pijama, esperando morar com você.  

Núcleo de Amor e Indenização 22-10-83 

Nossa meta final é Canaã. Enquanto estamos marchando em direção a Canaã, nossa tarefa 
suprema é seguir ordens, mas uma vez que entramos em Canaã, não devemos viver por 
comandos, mas pelo amor. Este é esse tempo. Estamos chegando agora, e devemos viver 
de uma forma igual à de Deus.   

Dia dos Filhos Histórico 1981 28-10-81 

Quando um homem e uma mulher podem ser unidos, ambos vivendo em harmonia pelo 
benefício dos outros, então o universo inteiro será influenciado por eles. O centro deles é 



 114

um nobre sonho de amor. Essa é a síntese da beleza, a qual outros homens e mulheres 
olharão com admiração e ambição. Céu e terra responderão da mesma maneira.  

O ponto focal do universo está sendo harmonizado pelo nobre amor. Quando vocês se 
movem com tal coração, todo o universo se volta para vocês e vocês sentem alegria.  

Nobre Sonho 1-12-81 

É importante para todas as pessoas encontrar um princípio imutável ou um fundamento 
para suas vidas – algo que seja contínuo para o passado, para o presente e para o futuro. 
Quais deveriam ser as metas para nossas lutas na vida? Vocês têm seus próprios conceitos 
de vida e lutas, como também uma meta? Quais são esses? Vocês dizem que é o amor 
verdadeiro, mas isso é muito fácil dizer. Vocês podem apenas dizer: "Eu quero amor 
verdadeiro," e esperar que ele venha e esteja com vocês automaticamente? Não, essa não é 
a maneira como isto funciona.   

Desde que o amor verdadeiro não vem facilmente, como vocês o conseguirão? Há uma 
resposta muito simples: Se a amor verdadeiro não vem até vocês, vocês têm que ir e 
consegui-lo! É fácil encontrar amor verdadeiro? Isto é muito, muito difícil! Façamos uma 
analogia realista. Puxar um de seus olhos seria extremamente doloroso. O difícil caminho 
do amor verdadeiro é mais ou menos doloroso do que isto? Encontrar o amor verdadeiro é 
mais difícil do que amputar um de seus braços ou pernas? Vocês podem perder os dois 
olhos ou um braço e uma perna, mas ainda precisarão do amor verdadeiro? Vocês dizem 
sim, e esse é um sim muito sério.   

Na história humana houve alguém que buscou o amor verdadeiro e obteve a vitória? 
Vocês dizem o Pai, mas quanto sabem se eu não sou um caloteiro? Suponhamos que há 
um grande estudante e vencedor do Prêmio Nobel, alguém respeitado por todo o mundo. 
Poderíamos perguntar a ele: "Você tem amor verdadeiro? Você obteve isto?" Ele gritaria 
sem hesitação: "Sim, eu tenho"? Mais provavelmente ele diria: "deixe-me pensar sobre 
isto"? Se nem mesmo os maiores estudantes podem obter o amor verdadeiro, então quem 
pode? Quando vocês colocam seriamente a pergunta do amor verdadeiro, poderiam 
concluir: "Bem, é difícil, mas deve haver uma ou duas pessoas que obtiveram amor 
verdadeiro em suas vidas. Certamente não mais do que isso." Quando vocês compreendem 
que não são um daqueles, vocês podem se tornar um desses, podem se tornar muito sério, 
não é?  

Pensem por um momento sobre Deus, o ser absoluto. Façamos uma pergunta para Ele: 
"Você realmente está na posição de Rei do amor verdadeiro?" O que ele responderia -- 
"Sim," ou "Bem, deixe-me pensar sobre isto"? Deixe-me fazer-lhes uma pergunta: vocês 
acham que o amor pode ser iniciado através de uma única pessoa, ou vocês precisam de 
mais alguém para consumar o amor? Até mesmo Deus precisa de alguém. Desde que Deus 
é absoluto, é lógico que esse alguém de Deus também deveria ser absoluto.  

Compreendemos que Deus quer consumar o amor verdadeiro; assim devemos entender o 
que é o amor verdadeiro. Quando vocês pensam sobre o amor verdadeiro, vocês podem 
pensar sobre ele como a "casa" na qual Deus quer morar. Poderíamos perguntar a Deus: 
"Onde Você gostaria de viver?" Ele diria: "Desde que Eu sou o Rei dos Reis, Eu apenas 
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quero viver sozinho em um grande palácio e sentar em um trono dourado"? E quanto a 
vocês? Se eu lhes fizer a mesma pergunta, vocês poderiam responder: "pai, eu somente 
quero estar em algum lugar onde ou posso dormir. Eu estou com muito sono!" Vocês 
acham que Deus diria isso, sendo que Ele está muito mais cansado?  

Vocês acham que Deus gostaria de ter um momento tranqüilo e às vezes brincar? Talvez 
Ele dissesse a vocês: "Eu quero viver em um lugar onde Eu possa apenas brincar e ter todo 
o tempo de alegria." Ou talvez Deus dissesse; "Eu apenas quero residir em minha mente; 
tudo o que Eu quero fazer é pensar." Ou ele poderia dizer; "Tudo o que Eu quero é 
trabalhar, sendo que Eu sou o Deus da criação." Não? Então onde Ele diria que gostaria de 
residir?  

Deus dirá: "Eu quero viver com um sorriso, ser feliz," tal como este cavalheiro aqui, 
parecido com um nobre de cabelos brancos, poderia dizer. O que vocês acham que faz 
uma pessoa com um PhD. feliz? Estar recebendo sua graduação fará ele sorrir pelo resto 
de sua vida? Talvez ele sorria por um dia ou mais, mas então ele ficará entediado.  

Não importa quão grande, maravilhoso e dignificado Deus é, Ele deseja viver Sua vida 
com um sorriso. Assim é importante conhecer qual elemento permite que Ele continue 
sorrindo. É estar olhando Suas mãos? É estar olhando para Seus próprios olhos? Talvez 
Ele tenha um grande espelho no Céu – vocês acham que Ele sorri todo o tempo que Ele vê 
a Si mesmo? O corpo de Deus pode ter lindas características, tais como unhas 
adoravelmente compridas. Talvez ele faça uma manicure todas as manhãs, ou talvez Ele 
cuide de Seus pés. Deus quer gastar todo Seu tempo em frente de Seu espelho? Não? 
Então o que faz Deus sorrir? Sendo que o amor é a única coisa que capacita alguém de 
continuar sorrindo para sempre, automaticamente concluiremos que Deus precisa de um 
bom objeto, tal como uma esposa ou filhos com quem possa ter dar e receber de amor.  

Vamos dizer que um homem é muito atraente, humanamente, e também ele é bem 
educado, com um PhD de Harvard. Ele tem tudo que um homem precisa para ser 
respeitável. Isso o faz sorrir pelo resto de sua vida? Não, ele poderia até mesmo ser muito 
solene, mas logo que uma bela mulher se aproxime dele, todo seu comportamento mudará. 
Ele estará mais leve e começará a sorrir.  

Imaginem uma pequena e delicada mulher sentada em algum lugar muito quieta e solene, 
e seu esposo, um homem grande e forte como um tigre se aproxima dela. Os outros 
homens podem temê-lo, mas esta pequena mulher sorrirá logo que ele se aproxime. Ela se 
iluminará e seus olhos começarão a brilhar, quase como se eletricidade estivesse fluindo 
por ela. Isso não é verdade? O que faz uma mulher reagir assim?  

Todos vocês estavam sonolentos há poucos minutos atrás, mas tão logo eu comecei a falar 
sobre amor e homens e mulheres, e todos despertaram! O amor deve ter um empurrão 
mais forte do que o poder do sono. Se Deus está procurando pelo amor verdadeiro, Ele 
definitivamente precisa de um verdadeiro objeto que pode responder a Ele para que Ele 
possa criar um circuito de dar e receber. Onde Ele pode encontrar esse objeto perfeito?  

Eu estou certo de que vocês concluíram que Deus deve encontrar Seu perfeito objeto nos 
seres humanos.  
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Atualmente os membros da Igreja de Unificação podem desfrutar desta muito importante 
confiança: "Eu sou o único objeto para com Deus. Sem mim, Deus se sentirá solitário e 
não pode consumar Seu amor." Esta maravilhosa declaração é o ponto chave de meu 
ensinamento no dia de hoje. Pensem sobre isto: você pode ser o único objeto para Deus! 
Não importa o que, se até mesmo todo o planeta desaparecer, você ainda será o único e 
imutável objeto de Deus. Que maravilhoso! Sem um objeto eterno, não há fundamento 
para a existência do amor verdadeiro.  

Qualquer um pode facilmente falar do amor verdadeiro, mas para cumpri-lo na realidade, 
vocês devem ter o fundamento correto. Nós temos quatro pontes para cruzar, e todas estão 
direcionadas para a meta do amor verdadeiro: a ponte única, a ponte imutável, a ponte 
absoluta e a ponte eterna. Após cruzar estas quatro pontes vocês encontrarão com o amor 
verdadeiro do outro lado. Além destas pontes está o único lugar onde o amor verdadeiro 
reside. As pessoas que estão fazendo um esforço todos os dias para cruzar estas quatro 
pontes são aquelas nas quais o amor verdadeiro pode residir, e através das quais o amor 
verdadeiro pode ser transmitido.  

Muitas pessoas pensam: "A vida é muito curta para gastá-la sofrendo. Desfrute dela 
agora!" Esta é a filosofia predominante de hoje. Mas a meta da Igreja de Unificação não 
está focada neste mundo. Nós olhamos para o mundo eterno e aprendemos a viver de 
acordo com princípios eternos enquanto estamos aqui na terra. Sabemos que somente com 
o amor verdadeiro podemos obter a vida vitoriosa aqui na terra e depois pela eternidade. 
Tais propósitos nunca mudarão ou diminuirão. Em outras palavras, nossa meta de vida 
deve ser nos aperfeiçoarmos e nos tornarmos únicos, imutáveis, absolutos e eternos. Esta é 
a meta da Igreja de Unificação. Porque vocês querem tanto o amor verdadeiro? É porque o 
amor verdadeiro preencherá a Deus e a nós mesmos; a consumação de todo o bem pode 
vir através do amor verdadeiro. Somente o amor verdadeiro pode plenamente preencher o 
universo – nem o poder de Deus, o conhecimento total ou qualquer outra coisa pode fazer 
isso. Somente o amor verdadeiro pode fazer tudo ressoar e ser sólido. Dentro da realidade 
do amor verdadeiro, não pode haver resistência ou limites. Tanto mais rápido vocês tocam 
o amor verdadeiro, tanto mais rápido se tornam uma unidade com ele.  

Qual é maior – Deus ou o amor verdadeiro? O amor verdadeiro é realmente maior do que 
Deus porque, embora Deus seja Todo-Poderoso, Ele somente tem um relacionamento de 
cima para baixo em uma linha vertical. A fim de consumar Seu amor, Ele necessita de um 
objeto com quem possa ter um dar e receber horizontal. Assim Ele precisa da linha 
horizontal a fim de criar o movimento circular de amor. Por Si mesmo, como um ser 
vertical, Ele não pode criar esse círculo. Esse é o motivo pelo qual dizemos que o amor 
verdadeiro é até mesmo maior do que Deus. Uma vez que tenham o amor verdadeiro em 
suas mãos, vocês têm absolutamente tudo no universo.  

Vocês têm que estar muito famintos pelo amor verdadeiro. Devem se manter digerindo o 
amor verdadeiro – nos níveis familiar, social, nacional e mundial, e também em todas as 
formas do mundo espiritual e no nível de Deus. Ainda sim devem continuar porque vocês 
têm uma tão grande fome e sede por amor verdadeiro. Este é o motivo pelo qual a Bíblia 
ensina: "Abençoados são aqueles que têm fome e sede por retidão, pois eles serão 
saciados." É muito importante ter essa urgente fome e sede pela retidão do amor 
verdadeiro. Se vocês têm sede por amor verdadeiro, mas não há ninguém que possa dá-lo a 
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vocês, então devem se tornar o objeto perfeito de Deus. Criem em si mesmos esse circuito 
de dar e receber com o amor verdadeiro. E isso é tudo sobre nosso movimento.  

Vitória e Paz 10-1-82 

A Igreja de Unificação é a igreja da vibração, a vibração do amor verdadeiro. Vocês não 
vieram aqui para a única finalidade de cantarem "Feliz Aniversário" aos Verdadeiros Pais. 
Eu não quero que vocês venham por isso. Eu quero que se tornem alguém. Se tornar um 
Moonie de vibração de amor verdadeiro. A partir de hoje, como um presente de 
aniversário tragam sempre com vocês a vibração do amor verdadeiro. Vocês hoje estão 
começando a vibrar em benefício do mundo. Aqueles que querem se tornar verdadeiras 
vibrações de amor, levantem suas mãos. Onde vocês utilizarão suas vibrações de amor? 
No Lar-Igreja. Muito Obrigado.   

A Vibração do Amor Verdadeiro 30-1-82 

O corpo humano é composto de muitos diferentes tipos de células. Também as diferentes 
raças humanas podem ser representadas pelas células de um corpo. Um exemplo seriam as 
células no branco dos olhos, representando as pessoas brancas. As células escuras na sola 
do pé poderiam representar as pessoas negras. Todas são feitas para um único corpo, 
simplesmente em diferentes localizações. Quem diria que essas células do branco dos 
olhos são superiores às células na base do pé? Todas as células são igualmente valiosas, 
trabalhando para o mesmo propósito e servindo uma vontade comum. E quanto ao esposo 
e a esposa? A partir do ponto de vista universal, esposo e esposa são como duas células 
que estão próximas uma da outra e passam a ter dar e receber – se tornando uma única 
célula.   

A partir deste ponto de vista universal todos os seres humanos são iguais. Temos uma 
natureza comum a qual pertence a esse núcleo de consciência universal. Entre todos os 
bilhões de humanos “células” deve haver certo fator harmonizador que traga as pessoas à 
unidade pacífica. Este é o poder do amor. O poder do amor é como uma linha entre cada 
célula fazendo a suavidade e harmonia entre elas. Este é o motivo pelo qual o amor é 
universal e que o amor é bom. A ação do amor é definitiva. Portanto, sem amor tudo se 
quebraria. A ação de amor unirá sujeito e objeto, mente e corpo.  

Sem amor a interação de sujeito e objeto é muito desajeitada. Entretanto, com o poder do 
amor podemos experimentar total liberdade de ação, e liberdade de movimento entre leste 
e oeste, norte e sul. De certo modo, o amor é uma intoxicação chocante que pode deixar 
todos embriagados. Esse é o motivo pelo qual o amor é bom. Há uma embriagues que vem 
das drogas ou do álcool, mas esta é apenas embriagues artificial e momentânea.  

Por causa do poder do amor estarão reunidos indivíduos discrepantes, particularmente 
homens e mulheres. Os homens amam as mulheres e as mulheres amam os homens. Sem a 
ação de amor ninguém pode permanecer entorpecido; é como estar conectado a um 
circuito elétrico. Uma pessoa se torna totalmente eletrificada através do amor. O amor 
deve ir até o núcleo porque quando o núcleo é ativado todo o indivíduo se torna excitado. 
O amor penetra no centro do núcleo e o objetivo completo do corpo é ativado. O 
verdadeiro homem é o centro do amor verdadeiro; assim, quando o amor verdadeiro ativar 
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o núcleo de um homem, todas as suas ações serão verdadeiras. O amor “ligará” você, e o 
amor verdadeiro “ligará” você verdadeiramente.   

Se um homem deve perseguir a ação de amor verdadeiro, ele deve reconhecer primeiro o 
núcleo. O amor deve passar através do núcleo “ligando” todas as células. Portanto, a fim 
de cumprir e consumar o amor temos primeiro que reconhecer a existência do núcleo, o 
centro.  

Realmente em termos de consciência e existência, é no interior da consciência que esse 
caráter interno, o núcleo, foi criado. Isto deve ser reconhecido. Quando estamos 
perseguindo ideais e amor, devemos primeiro reconhecer a existência do núcleo – tanto o 
núcleo do indivíduo como o núcleo universal. Assim a consciência vem primeiro; vontade, 
ideal e pensamento vêm antes de existência.  

Pensamento ou consciência vem antes de tudo. O pensamento ideal está centrado no amor 
verdadeiro. O cumprimento do amor verdadeiro é o propósito desse pensamento ideal. A 
Igreja de Unificação tem verdadeiramente penetrado nas profundezas dessa verdade 
universal. Isso é um milagre; isso é uma alegria!  

A partir de onde vem nossa existência? O ideal de Deus é o sujeito universal; o centro 
desse ideal é o amor verdadeiro. O cumprimento do ideal de amor é o propósito da 
criação. Portanto, tudo estava destinado por Deus sob este plano para a finalidade do 
cumprimento do amor. Esse é o caminho para o qual homens e mulheres estão designados 
e para o qual nós fomos criados.  

Porque os homens são atraídos pelas mulheres? Essa é a etapa para alcançar o ideal de 
amor. Porque as mulheres são atraídas pelos homens? Esta é uma etapa inevitável na busca 
pelo ideal de amor. As pessoas que se casam e se separam livremente estão se 
comportando como animais e não há maneira de se conectarem com a natureza eterna do 
amor de Deus. Todas as coisas que Deus criou estão baseadas na qualidade eterna do 
amor. Algumas pessoas perseguem o conhecimento carnal ou o amor físico, amor "apenas 
para diversão," usando seus corpos para a consumação do amor. Isto é terrível. Tal amor 
catastrófico deveria ser removido da humanidade.  

Vocês querem amor momentâneo ou amor eterno? Vocês querem amor eterno porque o 
núcleo central do amor é eterno; vocês podem se conectar a esse núcleo através do amor 
eterno. Portanto, somente o amor pode permanecer através da eternidade. Seu corpo não 
permanecerá; ele vem e ele vai, mas seu amor perdurará. Este é o motivo pelo qual 
algumas das maiores obras primas da literatura por toda a história retratam o amor.  

Deus e Nós 1-2-82 

Quando o amor verdadeiro real pode ser encontrado? Vocês têm isto no centro de suas 
mentes agora? Através de quem isto se tornará realidade? Isto virá através de seu parceiro. 
O amor vem de Deus, mas sua contraparte é exigida a fim de que o amor de Deus repouse 
em vocês. A América se tornou tão grande e sofisticada que não há quase nada que não se 
possa fazer; as mulheres esperam receber amor através de outra mulher, e homens esperam 
através de outro homem! Os homens americanos acham que não precisam de mulheres a 
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fim de receber o amor de Deus! Homens e mulheres estão destinados a serem 
complementares, com um retraindo e o outro avançando. Dois elementos positivos podem 
atrair um ao outro, ou eles se repelirão? Quando uma alavanca central de uma máquina 
muda de direção, tudo que está ligado a ela também mudará. De que tipo de eixo precisa 
um homem e uma mulher? Algumas mulheres se voltariam para diamantes! Realmente, o 
amor verdadeiro é o melhor eixo. Estamos certos de que cada pessoa precisa de um 
cônjuge. Alguns homens e mulheres acham que serão felizes vivendo sozinhos. Eles 
realmente estão convencidos disso, ou eles acreditam que é impossível encontrar um 
cônjuge fiel? Se alguém próximo do ideal chega perto deles, entretanto, eles sentirão algo 
único e novo. Uma pessoa que não quer estar casada deve ter tido uma experiência 
amarga, ou esteve perto de alguém que teve uma má experiência com casamento.  

Uma mulher que tenha verdadeiramente amado um homem já amou a Deus; um homem 
que tenha amado verdadeiramente uma mulher já amou a Deus. De repente eles estão 
cientes que Deus está ao redor deles. Embora Deus seja onipotente, Ele não pode ir a 
qualquer lugar e encontrar o amor. Ele deve seguir o Princípio da Criação e encontrar o 
amor com esse homem e essa mulher também. A fim de alcançar a mulher, Deus tem que 
ir através do homem; para alcançar o homem, Ele tem que ir através da mulher. Se vocês 
verdadeiramente amam seu cônjuge, então automaticamente Deus virá até vocês. Ao 
harmonizar, o amor verdadeiro faíscas sairão de vocês, por isso são necessários dois para 
emitir estas faíscas. A mente e o corpo de Deus serão subjugados por essas faíscas de 
amor. É simples concluir que Deus quer residir na família onde um homem e uma mulher 
verdadeiramente amam um ao outro. Todos os homens devem verdadeiramente se 
determinar a mudar sua atitude, assim que eles olharem para as mulheres com os olhos de 
Deus, com os sentidos de Deus. O mesmo é verdade para as mulheres.  

A verdade definitiva pode ser mais forte e ter o domínio sobre todas as coisas. Entretanto, 
a verdade tem uma certa limitação. Ela pode dar conhecimento e alegria, mas ela nunca 
conduzirá vocês para a maior alegria. Somente quando o seu amor se torna amor 
verdadeiro no fundamento da verdade absoluta nada o aborrecerá. Vocês gostariam de 
viver onde está a verdade, ou onde está o amor verdadeiro?  

Se há um eixo no centro de cada consciência, para onde ele conduzirá? Não podemos 
negar que a consciência está nos conduzindo para um objetivo – para a unidade de um 
homem e uma mulher ideais em amor verdadeiro. Isto não é razoável? Certamente é um 
ponto comum que toda a humanidade pode compartilhar.  

 Cerimônia de Declaração da Unidade Entre 

o Mundo Espiritual e o Mundo Físico 28-3-82 
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Capítulo 8 - Parte 2 de 5 
Amor Verdadeiro 

As pessoas deveriam estar cientes de que em nossa vida recebemos perpétua nutrição do 
universo; sem isso, não poderíamos sobreviver.  

Seguir para o próximo estágio da vida no mundo espiritual é o mesmo tipo de transição 
como emergir do ventre de nossa mãe para este mundo. A única diferença é a duração 
desse estágio. Esta vida na terra, durante a qual respiramos o ar e comemos alimentos, 
dura talvez cem anos. A proteção de nossos pais físicos se estende por 50 ou 60 anos. Mas 
uma vez que nascemos novamente no outro mundo, viveremos com nossos Pais eternos 
por milhões e bilhões de anos.  

Morando no amor eterno desse mundo, nos tornaremos muitas encarnações de amor. No 
mundo invisível, mas ainda muito real, nosso cordão umbilical não estará ligando em 
nossa barriga, mas em nossa cabeça, e continuaremos crescendo e se aprimorando, se 
tornando a imagem do próprio Deus. Nos tornaremos as encarnações do amor para sermos 
sujeitos de amor, como nosso próprio Pai invisível.  

Nos tornaremos mais livres do que antes, desfrutando da maior liberdade concebível. Nada 
nos limitará ou acorrentará. Nesse mundo nós não teremos que caminhar com nossas 
cabeças em cima e nossos pés em baixo; podemos reverter isto e ainda nos movermos 
livremente em qualquer posição. Podemos caminhar de qualquer forma que desejemos e 
isto será perfeitamente normal. O que quer que queiramos fazer, nós poderemos.  

Os poemas que tratam de temas de amor são os mais lindos. A literatura mais durável é a 
que trata do amor. A maior ciência também é feita de amor. Quando assuntos políticos são 
conduzidos com amor, certamente isso será maravilhoso de se ver. Em um torneio de 
amor, nenhum competidor se quer sentirá ressentimento porque o vencedor sempre 
aumenta o grau do amor. Qualquer país dará as boas vindas a um aumento no número de 
seus cidadãos amorosos. E o presidente de um país deveria conduzir o governo pelo amor.  

Suponham que você tenha um lenço macerado com o maior amor. Ele pode custar apenas 
alguns centavos, mas você nunca o venderia nem por um milhão de dólares, ou venderia? 
Se você usá-lo mau, o lenço se sentiria triste; mas se seu coração está cheio de amor, o 
lenço não notará se você está tão ocupado para lavá-lo, ou limpá-lo e apertá-lo. O que quer 
que os olhos verdadeiramente amorosos vejam sempre reflete esse amor.  

Até mesmo Deus quer repousar no abraço do amor. Ele quer se apoiar nos braços do amor, 
do mesmo modo que qualquer outra pessoa. Eu sinto que sou uma parte tão pequena do 
grande universo, mas Deus realmente quer vir e descansar em mim. Em tal posição, eu 
quero oferecer tudo para Deus porque eu estou tão temeroso pela oportunidade de proteger 
e confortar a Ele. Não importa quão grande Deus seja, Ele quer fazer-Se pequeno o 
suficiente para ser totalmente abraçado nos braços de uma pessoa amorosa. Ele também 
quer sentir-Se protegido. Esse é o amor puro de Deus. Conhecendo isso, eu farei qualquer 
coisa para cumprir isto. Vocês poderiam imaginar outra coisa mais valiosa para os seres 
humanos?  
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O amor verdadeiro transcende tudo. Ele segue além das barreiras visíveis. Onde existe o 
amor verdadeiro, nada mais importa.  

Nosso inteiro propósito é elevar o valor do amor verdadeiro. Alguma coisa pode não estar 
errada, e nós queremos muito fazê-la, mas nós seguraremos porque se pudermos superar 
isto, nosso nível de amor será maior. Vocês entendem? Em frente dos Verdadeiros Pais, 
apenas sim é a resposta adequada.   

Uma vez que você escolha amar, isto deverá durar para todo sempre. Esse é o valor do 
amor. Todo o valor humano reside nisso.  

O mundo não é uma realidade isolada; é parte do contínuo universo. Vocês estão tentando 
isolá-lo, e eu estou ensinando-lhes que ele é contínuo. O que faz este mundo perpétuo? O 
que sustenta esta existência física e causa sua continuidade? É o fluxo consistente de 
amor; o amor que os pais sentem pelos filhos, e vice versa; o amor dos mestres por seus 
alunos, investindo-se para ter certeza que eles aprendem, o amor que um presidente tem 
por seu país, suas cidades e povo; o amor que os santos sentem pela humanidade, no 
presente e no futuro; o amor que Deus sente pela raça humana e todas as coisas. Em todos 
estes casos, o amor paternal é consistente; só a amor resiste.  

Suponham que um esposo e uma esposa são ambos perfeccionistas e eles dão à luz um 
filho com uma deformidade. Eles podem extinguir esta existência e dizer: "Bem, podemos 
tentar de novo"? Esse é o amor verdadeiro? Não, é claro que não. Justamente por isso, 
uma vez que uma pessoa escolhe se casar com outra, ele ou ela deve tentar compensar 
qualquer falta para que possa se apresentar a seu cônjuge. Esse é o curso adequado neste 
caso, e tal amor resistirá até o mundo espiritual, onde o amor é mais visivelmente 
dominante do que é aqui na terra. Tal pessoa é um esposo ou esposa verdadeiro. Amor 
verdadeiro significa que quando é fácil amar, você ama, e quando é difícil, você também 
ama. Isto distingue o amor verdadeiro do amor falso.  

Vocês têm visto o amor verdadeiro? Onde? Suponham que um pai está carregando um 
pacote com algo muito gostoso e saboroso para seu filho. Onde quer que ele vá, ele o 
carrega em seu bolso e não o deixa nunca – mesmo quando vai ao banheiro. Agora 
suponham que o banheiro não é como o banheiro daqui, mas como aqueles nos países 
menos desenvolvidos; talvez apenas com uma lata e cheiros naturais – nada artificial! Se 
ele fica por tempo suficiente em meio a estes cheiros naturais, alguns deles serão 
absorvidos pelo pacote. Depois, o pai dá o pacote a seu filho e diz: "Esta é a coisa mais 
gostosa que eu já comi; tome alguns".  

Se o filho é um americano, ele provavelmente recusará saboreá-lo. Ele protestará. "Ah, 
Pai, porque você acha que isto é a melhor coisa no mundo?" Mas o verdadeiro filho 
realmente apreciará isto porque ele sabe que seu pai não traria a ele nada além do melhor. 
Pode haver coisas melhores, mas em sua mente não pode haver nada melhor do que aquilo 
que seu pai lhe trouxe, assim ele o comerá. Isso é assim!  

Na Presença de Deus 11-4-82 
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Quando um homem se aproxima de uma mulher, todas as suas células despertam e se 
tornam completamente ativadas. Quando homem e mulher se tocam há uma explosão. 
Esse é o motivo pelo qual nossa igreja tem uma regra de que homens e mulheres não 
deveriam se aproximar tanto, não apertem muito as mãos, e com certeza não beijem um ao 
outro. Por quê? Porque tais ações podem fazer faíscas voarem prematuramente. Feridas 
causadas pelo amor prematuro não têm cura. Este é o motivo pelo qual Deus deu à 
humanidade uma regra estrita no início: vocês são absolutamente livres para fazer 
qualquer coisa exceto tocar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta era uma 
advertência para não abusarem do amor, era para esperar até o momento correto para sua 
expressão.  

O amor ativa completamente todas as células, e sem desperdiçar um momento as células 
se harmonizam e procuram um nível mais elevado. Uma vez que suas células estão 
energizadas pelo amor, elas querem ir em frente. O poder do amor é tal como o impulso de 
um foguete Apollo, arrancando-os do chão e lançando-os na órbita do amor de Deus. 
Vocês desejam encontrar harmonia eterna em amor com Deus, mas o amor de Deus não 
fica somente imóvel. Logo que seu amor seja lançado, o amor de Deus descerá em direção 
a vocês, e se encontrarão exatamente no meio. Assim o amor de Deus e o amor humano 
estão designados para estarem juntos e criarem uma faísca, fazendo um tremendo 
estrondo. Essa faísca não causa destruição eterna; ela resultará em uma nova e harmoniosa 
criação. A fusão do amor humano e do amor divino gera algo novo.  

Uma vez que este amor núcleo é criado, todo o universo está designado a cantar nesta 
harmonia e ritmo. Todas suas ações estão designadas a se harmonizarem com o núcleo 
universal. Cada cabelo, cada célula em seu corpo estão destinados a dançarem unidos com 
o núcleo universal. Uma vez que alcancem este platô, vocês descobrirão o mundo ideal 
original, o absoluto e verdadeiro mundo ideal. Assim podemos concluir que Deus criou o 
universo, incluindo os seres humanos e todas as coisas, a fim de consumar o amor.  

Deus e o Meu Lar 26-4-82 

Qual é a diferença entre o amor verdadeiro e o falso? Dizemos que o amor auto-centrado é 
o amor falso e, portanto é mal. Porque ele é mal? A fim de algo ser chamado "verdadeiro", 
este deve conter quatro características. Ele deve ser único, eterno, imutável e absoluto. 
Vocês podem medir o amor auto-centrado contra aqueles quatro critérios. Certamente este 
não é único, não é eteno; não é imutável; e não é absoluto.  

Quando alguém deseja o amor verdadeiro, ele deseja o amor único e eterno. Ninguém quer 
ter um amor mutável e todos querem o amor absoluto, não um amor medíocre. Porque o 
amor deve ser assim a fim de nos satisfazer? Para obter um relacionamento com o Ser 
último e absoluto, vocês devem compartilhar as mesmas qualidades. Esse último Ser 
“positivo” tem aquelas quatro qualidades. Cada pessoa está procurando se tornar um 
absoluto “negativo” para consumar com o “positivo”, um relacionamento vertical de dar e 
receber.  

Tudo na criação busca estar incluído no tema central do amor verdadeiro. As pessoas têm 
grandes questões tais como: "Qual é a finalidade da vida? O que é um verdadeiro homem 
ou mulher?" Entretanto, todas estas grandes questões têm uma única e simples resposta.  
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O universo está em constante movimento e a meta de todo esse movimento é o amor 
verdadeiro.  

Podemos responder a profunda questão do motivo pelo qual Deus criou o universo com 
uma simples afirmação: Deus criou o universo com o objetivo de cumprir Seu amor. O 
amor pode apenas ser cumprido através de um relacionamento de sujeito e objeto e, por 
isso Deus criou o universo. Vocês podem imaginar Deus sendo feliz e se alegrando 
sozinho, sem ter criado qualquer coisa? Logo que Deus tivesse o mais dos humildes 
objetos com o qual se relacionar, Ele poderia começar a estar completo. Cada um de vocês 
tem o potencial para comunicação constante de amor com Deus.  

A posição de Deus é consumar as quatro posições celestiais de Deus, homem, mulher e 
filhos. Porque Deus dividiu a humanidade em dois pólos de masculino e feminino? Ele 
queria fazer um mundo substancial de profundidade e largura, por isso Ele criou o mundo 
com dimensões globais. O que traz homens e mulheres juntos em unidade? Da mesma 
forma como homens têm dar e receber com Deus e as mulheres têm dar e receber com 
Deus, eles podem ter dar e receber um com o outro e se unirem no centro com Deus. 
Nesse ponto central de amor, homens e mulheres se tornam harmonizados. Há em todas as 
coisas uma manifestação de amor, vocês falam com amor, ouvem com amor, tocam com 
amor. Amor absoluto, único, imutável e eterno é manifestado em todos os aspectos de seu 
relacionamento.  

Todas as partes de você estão esperando ser tocada por esse amor absoluto, eterno, único e 
imutável.  

O Mundo Ideal de Adão 1-6-82 

O Amor é o verdadeiro antepassado da criação e a força por trás de cada geração. Durante 
muitos anos de busca pela verdade, a primeira pergunta que eu fiz para Deus foi sobre a 
essência da natureza do universo. A resposta foi muito simples – o ponto inicial do 
universo é o amor e o resultado final é o relacionamento de pai e filho. Deus criou a 
humanidade e o universo a fim de criar um mundo de amor através do qual Ele poderia 
residir nesse relacionamento de pai e filho. Essa é a verdade central e a essência do 
universo.  

Olhem para si mesmos a partir desse ponto de vista. Vocês chegam ao mundo como 
criança, o fruto do amor de seus pais, e vocês devem cumprir este amor como um pai. Esse 
amor paternal é eterno – através do passado, durante o presente e continuará no futuro.   

Porque dizemos que um homem deve amar uma única mulher? Algumas pessoas têm 
diferentes parceiros de amor a cada dia e sentem que têm justificativa para fazer assim, 
mas nós não concordamos. Amor verdadeiro requer devoção total, amor total e doação 
total para um único companheiro.  

Família Abençoada 20-6-82 

Para quem ama, mesmo pequenas coisas como um lenço tem um grande significado. 
Suponham que um homem ao sair para lutar em uma guerra dá um lenço para sua esposa.  
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Se o homem morrer em ação, esse lenço se torna um memorial valioso para sua esposa, 
por toda a vida. Esse lenço poderia ter custado menos de um dólar, mas quando é 
transformado em um símbolo de amor, seu valor não pode ser medido.  

Quem é o rei de amor neste mundo de hoje? Vocês sabem a resposta. Deus é o Rei do 
amor. O Rei do amor quer expressar Seu amor para Seus filhos e filhas. A fim de fazer 
isso, como um presente a Seus filhos, Ele criou todas as coisas. Pensem sobre isto desta 
forma: Deus é o maior Rei do amor no universo.  

Realmente todos têm um tesouro, um cofre especial dentro deles. Eu tenho um cofre 
especial, assim como cada um de vocês. Vocês precisam cavar esse valor, esse local de 
tesouro, e poli-lo, aumentá-lo, estimá-lo, e viver para sempre em amor. Essa é a beleza do 
matrimônio. Valor é algo que sempre necessita estar conectado. O valor de um homem 
precisa ser conectado ao valor de uma mulher. O valor da humanidade precisa ser 
conectado com o valor da natureza.  

O homem é como o pólo elétrico positivo e a mulher é como o pólo elétrico negativo. 
Quando eles se aproximam, faíscas voam e tudo é conectado e completado. Vocês não 
gostam desse tipo de amor? A eletricidade não pára a fim de avaliar as coisas; quando o 
positivo e o negativo se aproximam, faíscas automaticamente voam. Toda eletricidade 
necessita de condutividade, o fio. A Igreja de Unificação sempre foi conhecida como um 
local de ajuntamento de pessoas incomuns. Não precisamos de qualquer outra coisa além 
do amor. Somos a raça do amor. Homens e mulheres explosivos se aproximam um do 
outro e derretem tudo ao seu redor, queimando todo objeto estranho e deixando apenas a 
pura essência. Vocês ao menos já ouviram o som que as pombas fazem quando estão em 
amor? Elas arrulham a noite inteira. Elas adoram uma a outra por causa de como elas se 
parecem? A fêmea diz que gosta de seu companheiro porque ele parece tão atraente? Não, 
nem pensar. O amor é precioso em si mesmo. Estaremos nos tornando loucos por amar 
desta maneira!  

O Dia de Todas as Coisas 21-6-82 

Com amor verdadeiro as coisas passam a ser regidas por uma lei natural. O amor 
verdadeiro inspira uma atitude sacrifical em uma pessoa. É natural pensar "Eu ignorarei 
minhas próprias necessidades a fim de fazer essa pessoa feliz," quando vocês estão 
vivendo com amor verdadeiro. Onde o amor está presente, até mesmos as leis estão 
superadas. A lei está incorporada dentro do amor verdadeiro assim a lei por si mesma quer 
ser regida pelo amor verdadeiro.  

Com amor verdadeiro vocês podem ir sem empecilhos para todos os níveis do universo 
porque não estarão em conflito com qualquer coisa boa. Por isso enquanto alguém está 
vivendo sob este princípio, ele não precisa qualquer outra diretriz para sua vida. Isto é 
muito simples. Uma vez que vocês estão vivendo sacrificalmente em benefício dos outros 
antes de si mesmo, o mal automaticamente será expulso de sua vida.  

Em Busca de Nosso Lar11- 7-82 
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Porque consideramos Deus como o mais importante de todos os seres? Porque Ele é o 
sujeito, mesmo sendo Ele invisível. Quando vocês praticam os dois tipos de amor, vocês 
estão fazendo tudo certo – amar o Pai invisível e amar o Pai visível. Amor visível, o qual 
existe na realidade horizontal, é amor na dimensão de tempo, enquanto o amor de Deus 
está na realidade da eternidade. Podemos expandir o amor horizontal sem limites. Mas há 
somente um ponto onde essa expansão pode ter início: no ponto perpendicular de 90 graus. 
Esse é o ponto de mediação onde o amor de nosso Pai invisível e de nossos pais visíveis 
podem começar.  

Uma vez que conhecem isto, vocês podem utilizar esta oportunidade para agarrar esse 
amor e alojá-lo no local mais secreto em seu coração. A partir desse ponto, vocês são 
livres para iniciar a ação universal. Tudo é livre. Então vocês podem expandir o círculo 
para mais ou para menos como queiram; vocês são totalmente livres. Como podem fazer 
isso? Desde que a linha vertical não tem limite, esta pode acomodar sua direção. O amor 
verdadeiro de Deus irá querer segui-los. O suprimento de amor verdadeiro é limitado 
apenas pelo tamanho do seu amor. Quando o seu amor está fundido com o amor invisível 
de Deus e o amor visível dos Verdadeiros Pais, a intensidade de seu amor determinará seu 
escopo.  

Quando amantes estão juntos, eles abraçam um ao outro firmemente, e eles realmente 
parecem ficar menores; eles quase querem esmagar um ao outro. É o mesmo entre você e 
Deus e os Verdadeiros Pais. Na intensidade de seu amor, você será totalmente comprimido 
como uma pequena bola, como um mármore. Isso é bom porque quanto menor é a bola, 
mais rápido ela pode girar. Quando Deus se aproxima mais e mais do interior dessa bola, a 
velocidade se intensifica, indo cada vez mais rápido.  

Quando você corre muito rápido, se torna ofegante. Quanto mais rápido você corre, mais 
rápido respira. Deus quer experimentar estar sufocando, respirando amor do lado de dentro 
dessa minúscula bola de mármore. Quão maravilhoso é isso! Todos vocês precisam dessa 
pequena coisa invisível chamada de amor verdadeiro. Com essa carteira de identidade 
vocês têm passe livre para ir ver reis e rainhas, ou então ladrões e assassinos e derreter os 
corações deles. Vocês não se sentem bem apenas em pensar sobre isto?  

A partir do ponto de vista de Deus, o homem mais atraente e a mulher mais linda são 
aqueles que podem traçar a linha mais reta de amor e assim serem os melhores portadores 
desse amor. A questão é se essa linha é uma imitação ou é genuína. Se essa linha é traçada 
com ouro puro de 24 kilates, o tipo mais puro, sua condutividade é de 100 por cento. 
Vocês prefeririam uma linha grossa banhada de ouro apenas no lado de fora, ou uma linha 
fina de ouro maciço? Vocês têm visto homens que vieram de famílias ricas e com 
aparência atraente, mas que realmente são apenas banhados de ouro. Vocês mulheres não 
prefeririam um esposo pobre de ouro genuíno?  

Fora de nossa igreja podemos ver muitas rainhas da beleza – estrelas de Hollywood, 
modelos e garotas de capa de revistas. Mas muitas mulheres da Igreja de Unificação 
parecem fantasmas! Vocês querem uma esposa com o ouro do lado de fora ou do lado de 
dentro? Vocês homens estão olhando para as genuínas qualidades do coração. Vocês não 
as encontrarão naquelas estrelas de cinema ou garotas de capa de revistas. O que muda 
mais rapidamente – o lado de fora ou o lado de dentro de uma mulher? E quanto aos 
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homens? Vocês encontram homens e mulheres com qualidades imutáveis na Igreja de 
Unificação?  

Você pode encontrar tais pessoas no mundo secular? Porque não? É porque eles não têm 
os Verdadeiros Pais.   

Vocês são as pontes de seus cônjuges para o amor de Deus. Vocês são as extensões do 
amor de Deus. O esposo é a extensão de minha imagem, e a esposa é a extensão da 
imagem da Mãe. Assim é como vocês são para unir toda a humanidade, fazendo um 
círculo completo de amor. Quando dois círculos estão juntos, verdadeiramente um novo 
lar nasce como a base da educação para o amor do Pai, da Mãe e de Deus. As mulheres 
representam a coluna do amor da Mãe, e os homens representam a coluna do amor do Pai; 
que juntos representam o amor de Deus. Vocês devem estar absolutamente certos de que 
estão fazendo um lar celestial onde o amor pode morar, onde um verdadeiro esposo e uma 
verdadeira esposa podem nascer.  

Seu sorriso deveria ser um sorriso universal que pode corresponder à história. O amor 
segue além do tempo. Ao descrever este mundo de amor verdadeiro, o idioma inglês é 
inadequado. Não há palavras para descrever as manifestações do amor verdadeiro. Vocês 
devem sentir até nos ossos quão precioso é um homem, quão preciosa é uma mulher. Os 
órgãos do amor de homem e mulher são os terminais finais do amor dos Verdadeiros Pais 
e do amor de Deus.  

É quase como se vocês estivessem pescando um ao outro com o amor verdadeiro como 
sua isca. O homem está fisgando a mulher e a mulher está fisgando o homem. Mesmo se 
escorre sangue de sua boca por causa da fisga, ainda você se sente bem. Construam este 
papel de esposo e esposa de agora em diante. Não fique excitado pela sensação do amor 
físico, mas primeiramente pelo conteúdo espiritual do amor. Então o aspecto físico se 
sucederá como sujeito e objeto, e será santificado.  

Nova Família Dada por Deus 5-9-82 

Qualquer coisa inferior ao amor verdadeiro produzirá algo inferior ao ideal, mas muitas 
famílias não entendem a básica e verdadeira filosofia do amor verdadeiro. Alguns 
americanos protestam para mim: "Ah, você não entende nada sobre a América. Somos 
uma cultura altamente avançada e de primeira categoria. Você não tem direito de falar 
sobre nós!" Entretanto, através da regra do amor verdadeiro muitas coisas podem ser 
entendidas. Vocês acham que o amor verdadeiro afeta o Presidente dos Estados Unidos? 
Ele é imune a isto porque ele é tão grande? Até mesmo o próprio Deus nunca dirá: "Eu 
não me preocupo com o amor verdadeiro porque Eu tenho onipotência é não preciso 
disto." O Deus Todo-Poderoso é completamente vulnerável ao amor verdadeiro. Quando 
Ele se aproxima do amor verdadeiro, Ele está incapacitado para resistir.  

Através de qual força central se move a providência de Deus? Certamente o tema central 
da providência tem sido o amor verdadeiro. Somente com amor verdadeiro Deus pode 
cumprir Seus próprios ideais e propósitos. O amor verdadeiro sozinho pode harmonizar 
tudo, ativar todas as coisas, unir e mover todas as coisas no universo. Quão maravilhoso é 
isso! O amor verdadeiro é tão poderoso e maravilhoso que uma vez que você tenha a 
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esperança de adquiri-lo, nada mais realmente importa. O sabor do amor verdadeiro dá a 
você o poder e a determinação de persegui-lo adiante.  

O propósito da Igreja de Unificação é treinar cada um de vocês e graduá-los com a 
"habilitação de amor verdadeiro." A despeito de onde seu certificado foi impresso, o 
importante é quem o assinou. O candidato a PhD nunca pode receber sua graduação até 
que o professor em exercício assine-o para ele. Vocês querem receber a assinatura de Deus 
e dos Verdadeiros Pais em seus certificados de amor verdadeiro. O Reverendo Moon é 
como o professor em exercício dos membros da Igreja de Unificação. O tema do 
aprendizado é o amor verdadeiro; Eu os empurro para situações na sociedade que os treine 
e os molde como campeões do amor verdadeiro. Vocês não se sentam em salas de aula, 
mas aprendem através de atividades. O propósito de todas essas atividades é permitir-me 
assinar seus certificados de amor verdadeiro.  

Como um candidato ambicioso por seu certificado de amor verdadeiro, quanto vocês 
responderão quando os empurro e dou cada vez mais fardos a vocês? Vocês aceitarão isto 
de boa vontade ou reclamarão contra isto?  

O amor verdadeiro pode superar qualquer coisa, por isso nada é mais importante do que 
encontrar e residir no amor verdadeiro! Eu sempre sacrifico o sono pelo benefício do amor 
verdadeiro. Às vezes eu posso me levantar muito cedo e falar aos membros e ainda à meia 
noite eu estarei sentado em alguma cadeira, mesmo tendo falado o dia inteiro. Entretanto, 
eu nunca fico enfadado com tais atividades porque todos os minutos do dia são tão 
excitantes quando o amor verdadeiro está presente.  

Eu tenho a absoluta convicção que qualquer um que viva sua vida em total intoxicação 
pelo amor verdadeiro, esquecendo tudo o mais, deve receber proteção e apoio de todo o 
universo. Isso é tudo sobre a Igreja de Unificação.  

A Estação da Colheita para a Providência de Deus 19-9-82 

O que é o amor verdadeiro? Qual é a diferença entre o amor verdadeiro e qualquer outro 
tipo de amor? O critério mais simples do amor verdadeiro é que este é um amor para ser 
dado mais do que um amor para ser recebido. Os pais querem dar a seus filhos, a partir de 
seus corações de amor. Os filhos deveriam apenas continuar a receber a partir de seus 
pais? As mulheres sempre querem apenas receber o amor de todo mundo, isso não é 
verdade? As mulheres sempre esperam receber mais e mais amor, mas em certo ponto 
vocês começam a dar de volta esse amor. Que momento é esse? É quando vocês se tornam 
mães. É a mãe que expressa mais amor no início para com os filhos, mais do que o pai. A 
mãe dá seu amor mais intensamente para seus filhos porque é a mulher que esteve 
recebendo mais amor durante sua vida.  

Esposo e esposa têm domínio de amor de um para com o outro, não de qualquer outra 
forma. Portanto, o mais importante critério é este; mais do que amar seus esposos, vocês 
mulheres devem amar a Deus. O mesmo é verdade para os homens; Deus deve vir 
primeiro. Quando vocês estão unidos horizontalmente como esposo e esposa, vocês podem 
subir para o nível vertical.   
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Somente através de seu cônjuge e do amor de seus filhos vocês podem retornar para sua 
origem, Deus. A verdade universal está baseada nisto. O mais consistente centro é Deus; o 
centro de Deus é o amor verdadeiro. Quando vocês atingem este núcleo central de Deus e 
se torna unido a Ele, se tornam parte Dele. Vocês se tornam como Ele e se torna um imã 
original, puxando tudo em sua direção.  

Seus cinco sentidos representam o amor mais santo e sagrado. Quando você toca seu 
amado ou amada com sua mão, é como Deus tocando ele ou ela. Isso é maravilhoso e 
sagrado. Porque não deveríamos nos referir um ao outro como: "Meu sagrado cônjuge"? 
Qualquer coisa divina é sagrada, assim nossos esposos e esposas deveriam ser também 
considerados sagrados. O casal sagrado é tal casal. O que é um santo? O santo é alguém 
que se concentra em retornar amor verdadeiro a Deus, sua origem. Um homem e uma 
mulher consagrados fazem um casal consagrado.  

Quando homens e mulheres estão verdadeiramente em amor, eles ocupam um ao outro. O 
homem é totalmente ocupado pela mulher e vice versa. Justamente por isso, podemos 
dizer a mesma coisa sobre Deus. Quando vocês têm um relacionamento de amor 
verdadeiro com Deus, Ele será ocupado por vocês. Vocês encontrarão seu exato local de 
repouso no centro de Deus.  

Onde vocês podem encontrar o amor de Deus? Vocês têm esse desejo de sentir o amor de 
seu esposo ou esposa o qual nunca pode ser esquecido; tal sentimento de desejo descreve o 
amor de Deus. Por esta razão, vocês são preciosos e únicos neste universo; Vocês têm total 
dignidade e autoridade para representar Deus.  

O Segredo do Total Sucesso 19-12-82 

As roupas que vocês estão vestindo não são suas; nem mesmo seu próprio corpo físico é 
seu. Seu esposo ou esposa não é seu. Há somente uma maneira destas coisas se tornarem 
suas – conectando-as a vocês mesmos com o amor de Deus. Quando você é totalmente 
uma parte do amor de Deus e podem relacionar o amor de seu esposo e filhos com essa 
linha vertical, tudo se tornará seu.  

A menos que cumpram este processo enquanto estão vivendo aqui na terra, não haverá 
ligação entre vocês, o mundo físico e o mundo espiritual. Tudo na Igreja de Unificação é 
feito em nome de Deus. Até mesmo nossos casamentos são feitos em nome de Deus; eles 
não são para nosso próprio benefício, mas pelo benefício de Deus. Eu quero que entendam 
claramente que devem reivindicar todas as coisas com o objetivo de se aproximarem de 
Deus; vocês querem ter algo para oferecer a Deus. Vocês querem receber a bênção do 
matrimônio porque podem possuir mais do amor de Deus dessa forma. Vocês querem ter 
filhos e assim podem consumar o amor de Deus. Tudo está conectado com o amor de 
Deus.  

Dia de Deus 1-1-83 
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Capítulo 8 - Parte 3 de 5 
Amor Verdadeiro 

A questão é, quem estará verdadeiramente centrado em Deus?  O centro é o amor 
verdadeiro. A pessoa que está centrada em Deus é uma pessoa de amor verdadeiro, e a 
igreja que está nesse centro é uma igreja chamada amor-verdadeiro. O mundo que está 
nesse centro é um mundo de amor verdadeiro.  

Na América há muito amor ou pouco amor? Qual é a direção do amor verdadeiro? A 
menos que tenhamos uma idéia clara sobre o amor verdadeiro, não podemos definir o que 
seja uma pessoa verdadeira. Uma pessoa verdadeira é alguém com coração e amor 
verdadeiros. O ponto mais importante é que o amor verdadeiro permanece eternamente no 
centro, o qual é Deus. Eternamente seremos puxados em direção ao amor de Deus. Todas 
as coisas estarão permeadas com esse amor, e nos tornaremos mais e mais parte disto.  

Se sua própria vida está focada nesta direção, você será uma pessoa verdadeira, e esta será 
uma verdadeira igreja. Desde que amamos mais a Deus, quando Ele nos comandar, 
obedeceremos a Ele absolutamente. Vivemos de acordo com o amor direto de Deus, assim 
é muito natural que sigamos Sua direção. Quando recebemos um comando a partir do 
amor verdadeiro, não há espaço para argumentos.  

Até mesmo uma mulher com uma aparência feroz e proibitiva será derretida pelo amor 
verdadeiro e nunca se afastará disto nem se quer uma polegada. Vocês são assim? Se eu 
não conhecesse estas coisas, como eu poderia noivá-los para a Bênção?  

Vocês amam seus cônjuges agora? Talvez não amem um ao outro agora, mas deverão 
abraçar seus cônjuges e agarrar um ao outro por três anos, e então vejam o que acontece. 
Vocês pensam muito! Apenas tenham fé. Quando um lindo bebê nasce, a solução é 
automática.   

O que é o amor verdadeiro? É amor de Deus. Como você pode ser um homem ou uma 
mulher verdadeiro? Muito simplesmente, você deve amar o Ser central, Deus, eterna e 
imutavelmente. Porque isso seria bom o suficiente? O amor é imutável e eterno. Quando 
nós mesmos formos imutáveis, então encontraremos o amor verdadeiro. Se estamos no 
curso, inevitavelmente encontraremos o amor.  

Vocês seguirão a forma do amor verdadeiro, não seguirão? Estão determinados a seguir 
desta maneira sem desvios? Alguém teria que testar quão sérios vocês são. Vocês não 
querem isso? Na escola vocês têm que fazer uma prova para descobrir se sabem realmente 
essa matéria ou não. Uma pessoa inalterável tem que ser testada de muitas maneiras.  

O próprio Deus tem estado na posição de ser testado. Todos – até mesmo Satanás – estão 
testando se o amor de Deus é imutável. Se Deus não pode tolerar algo e pára de amar, 
então Ele não é imutável, ou é? Eu tive que contemplar o motivo pelo qual Deus permitiu 
certas situações impossíveis, e eu compreendi que a fim de Deus ser verdadeiramente 
imutável, Ele teve que suportar todos os tipos de situações intoleráveis.  
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Satanás e Deus são completamente opostos. Se Deus é eterno então Satanás é temporário; 
se Deus é imutável, Satanás está sempre mudando; se Deus é único, Satanás não é. Há um 
contraste nítido entre as características de Deus e de Satanás. A quem nós mais nos 
assemelhamos? Vocês são imutáveis? Vocês são imutáveis no sentido de que sempre 
querem estar com Deus ao invés de Satanás. A cada dia da vida as pessoas tendem a se 
separar quando elas não gostam uma das outras; essa é uma característica satânica, 
enquanto o desejo de criar unidade é parte da natureza celeste.  

Vocês acreditam na Igreja de Unificação absolutamente, ou só de vez em quando? Vocês 
acreditam absolutamente porque Deus é absoluto. Satanás pode aparecer diante de Deus e 
reivindicar que ele é absoluto tal como Deus? Satanás tem que admitir que ele está sempre 
mudando. Não há dúvida de que queremos verdadeiramente entrar na realidade de Deus e 
permanecer eterna e imutavelmente com Ele.  

Deus é imutável, eterno e absoluto, Mas Ele sozinho pode ter estas qualidades? Este é um 
ponto muito importante. Para Deus sozinho ser dessa forma não tem sentido. Ele precisa 
um objeto com quem compartilhar estas características. Sem tal objeto, a unidade eterna 
não tem sentido.  

Embora todos ao redor Dele estão mudando, Deus não pode alterar Seu próprio caráter. 
Neste mundo mal, as pessoas acusam e culpam Deus, mas Ele não pode responder a isso 
porque Ele é eterno e imutável. Todas as pessoas devem fazer a jornada do amor 
verdadeiro. Até mesmo pessoas más querem ser eternas e imutáveis.  Este é um desejo 
para ser realizado em isolamento, ou isto implica em ter uma contraparte? Quando você 
está por si mesmo, que diferença faz se você é mutável ou imutável? Quando dizemos que 
queremos ser imutáveis, automaticamente temos Deus em nossa mente. Se um sujeito e 
um objeto juntos são imutáveis, isto pode ter profundo significado.  

O que há de bom em se estar unido eternamente? O que pode juntar estes dois em um? Um 
grande poder? Vasto conhecimento? Não. Apenas amor. Gostamos do amor porque o 
amor pode ocupar qualquer coisa; ele pode colocar você em qualquer lugar; a qualquer 
tempo. Não é isso que Jesus indicou quando ele disse: "Eu estou em vocês e vocês em 
mim . . . Eu estou em meu Pai e meu Pai está em mim"? Ele nunca esclareceu o que ele 
queria dizer, mas sabemos agora que isto pode acontecer através do amor verdadeiro. Não 
importa quão frio o coração de uma mulher possa ser, há ainda um núcleo onde seu esposo 
pode residir. Amor pode criar unidade.  

Podemos imaginar porque Deus não pode fazer algo durante tempos tão difíceis como 
estes. Então vemos que Ele está esperando por alguém que possa responder a Seu amor de 
uma maneira eterna e imutável. Deus estará muito interessado em tal pessoa, se ele provar 
ser merecedor, então Deus começará a trabalhar.  

Vocês Moonies me amam? De que maneira? Única e absolutamente? Eu devo possuir o 
amor verdadeiro, ou do contrário vocês não poderiam sentir dessa forma. Para formar um 
casal verdadeiro, deve haver um homem verdadeiro e uma mulher verdadeira. Então uma 
igreja verdadeira e um país verdadeiro se tornarão as extensões deles.  
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Eu falo todas as manhãs de domingo e vocês regularmente vêm para me ouvir. Precisamos 
disto para estabelecer um padrão absoluto de vida ou apenas para passarmos um tempo 
juntos? Recentemente muitas pessoas foram restaurar material, assim havia poucas 
pessoas aqui no domingo para o sermão. O Reverendo Kwak sugeriu que eu deixasse outra 
pessoa dar o sermão, mas eu recusei porque falar aos domingos é meu princípio. Se este 
dia está frio e chovendo ou está lindo, se vem uma pessoa ou mil, se eu dormi a noite 
anterior ou não – isto não importa. O que importa é que eu estou aqui para o sermão. Eu 
tenho que expressar amor para vocês e vocês para mim.  

Amor não se desenvolve automaticamente. Os cônjuges dos casais abençoados têm que 
expressar amor um pelo outro, e deve fazer seu esposo parecer com você, e vice versa. 
Vocês nunca poderão ir para o céu por si mesmos; se sua esposa for na frente, ela terá que 
esperar por você.  

Se vocês estão trilhando este caminho, não importa quão insignificantes possam aparentar 
ser, porque terão passado pelo absoluto teste; continuarão a crescer. Como Deus, quando 
vocês sofrem oposição dos outros, devem tolerar com amor. As pessoas começarão a 
sentir arrependimento por vocês quando fizeram oposição três ou quatro vezes. Esse é meu 
padrão ao educá-los; não importa o que os outros possam fazer a vocês, perseverem e eles 
se sentirão mal sobre isso e pararão. Quando cada um de nós se tornar assim, esta igreja 
será uma verdadeira igreja.  

Queremos fazer um país verdadeiramente ideal baseado neste fundamento. Uma vez que 
criamos um país verdadeiro, em um instante isto cobrirá o resto do mundo. Então todas as 
pessoas em todos os níveis serão parte da realidade do amor verdadeiro. Este mundo está 
cheio de mudanças e instabilidade. Embora sejamos apenas um punhado de pessoas, 
somos mais preciosos se somos imutáveis. Eu quero amá-los porque vocês são como jóias 
em meio a toda esta falsidade.  

Verdadeiro Homem, Verdadeira Igreja, Verdadeiro País 9-1-83 

A Igreja de Unificação afirma que todas as pessoas no universo devem estar em unidade. 
Como podem todas as mentes ao redor do mundo se tornar uma? Como um colar de 
pérolas, estas pérolas podem estar amarradas juntas com o cordão do amor verdadeiro que 
passa através de seu centro. Todos devem abrir sua mente mais profunda e oculta e dar as 
boas vindas ao cordão do amor. Uma vez que o Princípio entra em uma pessoa, ele residirá 
no centro de sua mente. Cada pérola será única, mas o Princípio penetrará no mais 
profundo centro da mente de todos.  

No caracter chinês para céu, dois símbolos para homem estão combinados, um sobre o 
outro. Isto indica amor verdadeiro. O amor não é apenas para você mesmo, mas para o 
todo. O centro deverá sempre ser capaz de conduzir; assim se você é o centro do amor 
verdadeiro, deverá ser capaz de conduzir os outros. Vocês vieram hoje ouvir meu sermão a 
fim de obterem conhecimento? Não? Por quê? Talvez para obter poder – esperando que 
meu sermão recarregue vocês? Realmente, a energia é apenas um subproduto. E quanto a 
dinheiro? Lembram-se há quantos anos não temos um tapete aqui – somente um chão frio 
de concreto? Quando vocês sentem que este é o lugar mais quente e confortável e estão 
perfeitamente satisfeitos ao sentar no chão, eu introduzirei cadeiras! Se a pessoa sentada 
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próximo a você reclama sobre quão desconfortável é o chão, apenas lembre-a que ela está 
em um curso de treinamento para o amor verdadeiro!  

Universalidade 16-1-83 

A transição de um indivíduo para um casal é apenas um passo em um longo processo. O 
indivíduo deve viver em benefício da família, a família em benefício da sociedade, a 
sociedade para a nação, e a nação para o mundo. Esse princípio nunca muda. Porque 
esposo e esposa ficam juntos? Porque deveríamos nos manter avançando do indivíduo 
para a família, da família para a nação, e da nação para o mundo? Porque o amor de Deus 
é necessário em todos os lugares. O amor de Deus é onipresente e não há nada que ele não 
possa penetrar.  

Todo o mundo e o universo deveriam ser eternamente preenchidos com o amor de Deus. 
Cada indivíduo é um portador desse amor, espalhando-o em níveis cada vez mais 
elevados. Este é seu destino eterno. Se vocês não podem realizá-lo aqui na terra, então 
terão que continuar após a morte. Por volta dos vinte anos, a maioria dos homens e 
mulheres seculares pensam que o amor entre esposo e esposa é tudo o que importa. Sua 
percepção sobre o amor universal de Deus vai exatamente até aí. O amor não tem sido 
santificado ou verdadeiramente realizado em uma escala universal, porque as pessoas o 
abraçam apenas para si mesmas. Essa não é a maneira de Deus. Esse não é o motivo de 
Deus ter criado vocês.  

A Maneira que Deus está Perseguindo23-1-83 

Há três níveis de uma pessoa verdadeira: formação, crescimento e aperfeiçoamento. O que 
é o aperfeiçoamento ou perfeição de uma pessoa verdadeira? Uma pessoa verdadeira é 
definida como alguém que tem absoluto amor verdadeiro. Mas o que é absoluto amor 
verdadeiro? Uma pessoa verdadeiramente aperfeiçoada ama seu inimigo, por exemplo. 
Que tipo de inimigo – alguém que rouba suas roupas? Alguém que te amaldiçoa? O pior 
tipo de inimigo é o ladrão de amor, aquele que se infiltra e invalida o amor, aquele que 
comete um pecado de adultério contra você. Em outras palavras, seu inimigo é aquele que 
rouba seu amor ou seu amante. Esta é a pior forma de inimigo porque tal pessoa destrói 
você completamente. Uma pessoa verdadeira aperfeiçoada é definida como alguém que 
pode perdoar até mesmo o inimigo que destruiu seu amor.  

Estamos falando sobre pessoa verdadeira, mas há também o verdadeiro Deus. Qual é a 
definição do verdadeiro Deus? Novamente, a mesma definição se aplica tanto para as 
pessoas como para Deus. Deus tem um inimigo que roubou Seu amor. Satanás fez de si 
mesmo o pior inimigo de Deus roubando o amor de Deus. Esse foi o pior crime contra 
Deus. Se alguém seqüestra aquele que vocês verdadeiramente amam, ele completamente 
destrói vocês porque ele leva embora todo o seu universo. Agora sabemos que a perfeita 
verdadeira pessoa e o perfeito verdadeiro Deus são aqueles que podem perdoar seus piores 
inimigos que roubaram seu amor. Se vocês perguntarem a Deus com que tipo de pessoa 
Ele gostaria de viver, Ele responderia que Ele quer viver com o tipo de pessoa 
aperfeiçoada que tem a capacidade de perdoar o maior inimigo do amor.  

Com Quem Eu Devo Viver? 6-2-83 
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Mas coisas externas não fazem as pessoas felizes. O casal próspero pode se tornar 
miseravelmente infelizes, enquanto o casal sem nada pode viver como um doce lar porque 
o amor é o poder que os mantém juntos, não sua condição social ou o tamanho de sua 
conta bancária. A intensidade de amor incondicional entre esposo e esposa é mais valiosa 
do que qualquer coisa sobre a qual vocês possam pensar – mais do que beleza, educação 
ou posição social. A coisa mais importante é a pureza e a intensidade de seu amor.  

O Mundo Original e o Inimigo Mundial 3-1-83 

Quando positivo e negativo se encontram, faíscas de amor voam em todas as direções. 
Aquelas faíscas podem ser vistas de uma grande distância. Sua luz é tão brilhante que ela 
atrai as pessoas e as preenche com o desejo de ser parte disto. Se a bondade e o amor 
existem, então eles atraem todas as pessoas e todas as coisas. Se as faíscas voam, então 
todas as coisas querem segui-las. Homens e mulheres desejam uma união perfeita porque 
quando eles atingem isto, eles podem ter tudo, como Deus. Todas as coisas boas estão 
incluídas nessa união.  

Um homem mandaria as mulheres embora se ele conhecesse isso? Não, ele imploraria e 
suplicaria para ela e faria qualquer coisa para mantê-la. Se a única maneira para uma 
mulher poder manter seu homem é cozinhar para ele, ela estará determinada a fazer isto. 
Mesmo que isto seja doloroso para ela e ela faça muita bagunça, ainda se esta é a única 
forma para agarrar seu esposo, ela fará isto! Todos os dias vocês têm que trabalhar de 
forma a enganchar seu esposo ou esposa. Eu não estou falando sobre ganchos dolorosos, 
mas mesmo que eles sejam, ele ou ela não pensarão; eles se alegrarão com isto! Enganche 
ele ou ela nos olhos, nas orelhas, na boca e em toda parte! Use um gancho duplo. Tenha 
certeza de que não há chance para escapar.  

Que tipo de gancho vocês precisam? Conhecimento ou poder trarão um esposo ou esposa 
para perto de vocês? Não, vocês precisam de um gancho de amor.   

Aqui na Igreja de Unificação cada indivíduo está correndo uma maratona centrada no 
amor verdadeiro. Vocês saem ao fim do mundo e servem os outros e então retornam para 
iniciar sua vida familiar. Aqueles que vocês serviram darão as boas vindas ao seu retorno e 
de sua família. Esse é o legítimo início da família o qual pode conduzir direto para o céu. 
Este é um simples, mas importante ponto. Esta é uma régua ou escala pela qual vocês 
deveriam constantemente se medir. Como vocês sabem se estão no caminho certo? 
Adquiram a régua e vejam se vocês estão em conformidade com ela. Quando o amor entre 
um homem e uma mulher é estabelecido e ajustado, vocês terão criado o hábito do amor. 
Uma vez que vocês se acostumarem a viver dessa maneira, serão incapazes de viver sem 
amor.  

Raíz Original e Eu 22-5-83 

Entendemos que Deus criou todas as coisas a fim de aperfeiçoar Seu amor. Quando os 
seres humanos aperfeiçoados atingem o amor perfeito, eles podem realizar seu 
relacionamento de sujeito e objeto com Deus. Atualmente, muitos teólogos concebem 
Deus como alheio à realidade dos seres humanos; eles dizem que Deus, o Criador, é 
totalmente "outro" – distinto de Seus seres criados, as pessoas. Portanto, eles não 
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entendem a necessidade de um genuíno relacionamento entre Deus e a humanidade. Mas 
compreendemos quão errados eles estão.  

Quando uma pessoa está perfeita? Quando ela tiver desenvolvido músculos como aqueles 
do Mister Universo? Quando ela tiver alcançado vasto conhecimento e aprendizado? Mas 
se tal pessoa está sozinha, ela não é admirada ou considerada uma pessoa feliz. Se uma 
mulher linda o suficiente para ser Miss Universo está totalmente sozinha, sem qualquer 
homem para amar, outras mulheres não ambicionarão sua felicidade. Somente quando um 
homem admirável e uma mulher admirável estão juntos em amor a perfeição deles é 
realizada.  

Sabemos que isto é verdadeiro para os seres humanos, mas e quanto a Deus? Ele ficaria 
sozinho e diria: "Eu sou perfeito; eu não preciso de nada mais"? Não. Deus, como o 
verdadeiro sujeito necessita de um verdadeiro objeto. Amor flui a partir de Deus; Deus é 
verdadeiramente a fonte de nosso amor. Mas suponha que um homem diga a Deus: "Eu 
quero Seu amor para mim mesmo; eu não quero compartilhá-lo com ninguém mais, 
mesmo esta mulher." Por outro lado, suponha que uma mulher diga a Deus que ela não 
quer ceder qualquer de Seu amor a esse homem ou ela espera que Deus ame ela primeiro e 
o homem depois. Quando cada um descobre como o outro é, eles certamente lutarão!  

Deus poderia sentir alguma simpatia por tal homem e mulher, sendo que eles estão 
brigando sobre o maior e mais desejável de todos os tesouros, o amor. Assim Deus tem 
que decidir qual deles receberá amor primeiro! Tanto homem como mulher são como um 
fruto maduro e vermelho, que deseja o amor de Deus. A cor vermelha é a melhor cor para 
expressar a paixão. Até mesmo Deus é vermelho com amor. Uma vez que os três 
começam a amar um ao outro, nem o homem ou a mulher contestará o que o outro recebe, 
porque enquanto eles atingem um ao outro, Deus virá estar em meio a eles! Sua 
competição pelo amor é resolvida, porque enquanto eles se abraçam com Deus no meio, 
ambos têm igual acesso à Deus.  

Quando o homem está maduro e vermelho com a maturidade de seu amor, ele suplicará 
para Deus vir até ele. Nesse ponto ele pensa primeiro sobre Deus e depois sobre a mulher. 
A mulher também pede por Deus primeiro – não porque ela não gosta do homem, mas 
porque Deus precede sobre qualquer outra pessoa. Deus olha para tal homem e mulher 
com intenso carinho. Eles estão sendo atraídos um pelo outro em amor, mas seu desejo é 
convidar Deus em primeiro lugar, porque sem Deus, eles não podem ter um 
relacionamento genuíno. É claro, Deus reconhece e endossa tal atitude. Uma vez que Deus 
os aprove, Ele os deixará sozinhos, ou Ele estará mirando neles? A posição ideal para o 
homem e a mulher é essa de equilíbrio; quando esposo e esposa estão balanceados, Deus 
vem para ambos ao mesmo tempo, assim eles nunca mais precisarão competir para receber 
o primeiro amor de Deus.  

Que poder pode criar esse balanço perfeito entre um homem e uma mulher, e entre o casal 
e Deus? O amor verdadeiro, é claro. O amor verdadeiro do homem, unido com o amor 
verdadeiro da mulher, somado com o amor verdadeiro de Deus cria um triplo amor 
verdadeiro! Tal monumental poder é capaz de estimular a mente e o corpo de Deus, a 
mente e o corpo do homem, e a mente e o corpo da mulher. Quando tanta excitação é 
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incitada, esta explode! Agora vocês entendem que quando Deus criou homem e mulher e 
declarou-lhes "muito bom," Ele estava pensando sobre o amor.  

De onde vem o amor? Vem de cima, ou vem de um homem e uma mulher? Certamente ele 
vem de cima. Portanto, a posição vertical de amor necessita ser estabelecida primeiro. Na 
América, as pessoas escrevem horizontalmente, da esquerda para a direita. No oriente, as 
pessoas escrevem verticalmente, de cima para baixo. As tradições horizontais do ocidente 
e as tradições verticais do oriente devem se tornar entrelaçadas. Amor horizontal é amor 
humano, e amor vertical é amor de Deus. Portanto, vocês precisam da Bênção.  

Uma vez que o amor perfeitamente balanceado é estabelecido, o mundo satânico será 
desfeito porque isto é ilegal aos olhos de Deus – e não faremos qualquer coisa para 
impedir! Nenhum mundo no qual se tenta excluir Deus sobreviverá. Portanto, vocês 
devem se orgulhar de serem escolhidos e abençoados pelos Verdadeiros Pais de acordo 
com a lei natural de Deus.  

O Dia de Todas as Coisas 1983 11-6-83 

Nascemos e então devemos seguir através de um período de crescimento para atingir a 
maturidade ao longo de uma linha horizontal. O período de crescimento é essencial de 
acordo com a fórmula original da criação de Deus. Isto é muito lógico. Deus criou o 
período de crescimento porque a meta definitiva da criação é formar o amor global e trazer 
todas as coisas para esse centro. Deus tem que descer para encontrar os seres humanos no 
centro; os seres humanos têm que crescer para esse centro. Todo o ambiente tem que estar 
pronto, crescido para esse centro. Portanto, o período de crescimento é essencial.  

Isto se assemelha a uma explosão. Deus desce enquanto homens e mulheres estão 
crescendo em direção ao ponto central do amor. Uma vez que vertical e horizontal se 
encontram, o estrondo de amor é como uma explosão a qual cria um vácuo. Todas as 
coisas são expelidas e então o vácuo puxa tudo para si. Todos são puxados, para estarem 
unidos como um, e podem viver em felicidade para sempre. Esta é a beleza do amor. Uma 
vez que eles estão unidos assim, ninguém estará separado ou será expelido.  

Uma vez que eles se tornam um, o coração da mulher está no coração do homem; o 
coração do homem está no coração da mulher. Os corações do homem e da mulher estão 
no coração de Deus. Assim não há maneira pela qual vocês possam ser retirados. Vocês 
estão tentando chegar cada vez mais profundo no coração de Deus, se tornando cada vez 
mais íntimos. O que acontece então? Se todos os componentes estão tentando empurrar em 
direção ao centro, isto cria algo plano ou circular? Isto tem que ser circular.  

Dia da Vitória Celestial 4-10-83 

Quando analisamos o amor, vemos que ele pode ser cumprido apenas quando há um 
relacionamento entre duas partes. Deve haver um sujeito e um objeto. Se este é um 
princípio pelo qual Deus criou o mundo e os seres humanos, então toda expressão na 
criação deve ser a expressão de Seu amor e o desejo de cumprir Seu amor. A criação deve 
ser uma manifestação simbólica do desejo de Deus pelo amor. De modo simples, Deus 
criou o mundo como Seu objeto, sendo Ele mesmo o sujeito.  
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Todas as formas da criação foram feitas de tal maneira a estimular o amor de Deus. Este é 
o motivo pelo qual lemos no Gênesis que Deus disse: "Isto é bom", após cada dia da 
criação. Ele estava dizendo isso porque Ele estava impressionado com o valor do ouro e 
dos diamantes? Não, era porque Deus estava preparando a realização de Seu ideal de amor 
dia a dia. Cada dia da criação trazia para mais perto Dele essa realização. Essa é a razão 
pela qual Ele estava tão satisfeito e dizia a cada dia: "Isto é bom".  

Vocês não acham que Deus ficou muito feliz, sorrindo de orelha a orelha, quando Ele 
observou o desdobramento de Sua criação? No último dia, Deus criou o homem e a 
mulher e disse: "Veja, isto é muito bom." Ele estava muito feliz por poder dizer: "muito 
bom." Não foi dinheiro, conhecimento ou poder que fez com que Deus dissesse "muito 
bom", mas foi a possibilidade da realização de Seu amor.  

Homem e mulher eram os objetos do amor de Deus. Isso é o que vocês são! Vocês alguma 
vez já sentiram que Deus estava olhando para vocês ou tocando seu rosto ou seu cabelo e 
dizendo: "Isto é muito bom"? Vocês alguma vez já pensaram que são os objetos "muito 
bons" de Deus?  

Multidões de teólogos vêm e vão, mas ninguém se quer pensou desta maneira sobre a 
finalidade da criação de Deus. Muitos teólogos têm descrito Deus como um Deus de 
poder, que criou o universo a fim de demonstrar Seu poder. Essa é a maneira como um 
homem com grandes músculos se apresenta para os outros – muitas pessoas têm realmente 
pensado que essa era a razão para a criação de Deus.  

Mas quando Deus nos diz que Ele criou para a realização de Seu amor, todos no mundo 
estão envolvidos, porque somos todos objetos de Seu amor. Todos estão envolvidos no 
caso de amor com Deus. O amor faz todos sorrirem, independentemente da idade da 
pessoa, se é um homem ou uma mulher, um rapaz ou uma moça. O amor pode derreter 
tudo. Porque Deus criou este mundo? A meta e propósito não era por sabedoria, ou por 
poder, ou por dignidade ou qualquer outra coisa. Ele fez isto por amor. Vocês gostam 
desta conclusão?  

A forma para possuir todo o universo é se tornar o centro de amor. Os homens e as 
mulheres que realizam o amor de Deus, tendo dar e receber com seu sujeito de amor -- 
Deus – e se unindo em total união de amor com Ele, herdarão toda Sua criação. Sempre 
que alguém está realizando o amor, todo o universo se colocará sob esta pessoa e a 
seguirá. Mesmo Deus sente o desejo de estar unido com tal pessoa.  

Suponham que vocês estão completamente unidos com Deus, o sujeito do amor. Então o 
que vocês teriam? Vocês teriam todas as coisas. Vocês estarão completamente 
preenchidos. Uma vez que uma pessoa atinge esse relacionamento com Deus, então a 
alegria de Deus será ilimitada. Ele sentirá vontade de estourar em eterna risada e 
felicidade.  

O desejo dos seres humanos de possuir todo o universo não é uma coisa errada. Este 
desejo foi dado a nós por Deus. O problema é que as pessoas simplesmente não entendem 
como atingir isto da maneira correta. A única forma para atingir essa ambição é se unindo 
com o amor de Deus, realizando o próprio amor de Deus. O universo não é outra coisa, 
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mas a manifestação do amor de Deus; assim ele se torna um com vocês, uma vez que 
vocês são um com Deus.  

Amor é algo que não precisa ser explicado. Vocês não precisam dizer: "Eu amo você e isto 
é por causa disso e daquela forma..." Uma vez que vocês realizam seu amor, isto pode ser 
sentido automaticamente. É como a força magnética, apenas mais forte e poderosa do que 
qualquer imã. Todos gostam desse amor magnético – mesmo se eles são negros, brancos, 
amarelos, jovens ou velhos. O amor solta faíscas em todas as pessoas e isto é lindo de se 
ver.  

Este é o verdadeiro privilégio e dignidade dos seres humanos, o privilégio e dignidade 
perdidos no tempo da queda. Algumas pessoas buscaram restaurar os direitos e dignidade 
do homem através do uso da força, por exemplo, pessoas como Hitler ou ditadores 
comunistas. Eles tentaram restaurar as pessoas sob a mira de armas, mas isso nunca 
funcionará. Tais pessoas estão totalmente enganadas. Não há forma de o mundo seguir o 
poder da força bruta. O mundo não seguirá outra coisa a não ser a fonte do amor. Vocês 
devem se tornar um imã de amor e então o mundo será atraído. Somente dessa forma 
alguém pode obter o domínio do mundo.  

Todos os sentidos são estimulados na busca pelo amor – o coração palpita e todo o corpo 
está pronto para disparar um míssil guiado ao objeto do amor. O alvo para os mísseis 
femininos de amor são os homens; o alvo dos homens são as mulheres. Eles estão ansiosos 
para experimentar o estrondo de uma explosão.  

A coisa impressionante é que, embora eles tenham uma colisão de cabeça, eles não são 
quebrados em mil pedaços. Ao invés, eles se juntam em perfeita unidade e elevam a 
cabeça em direção ao céu. Eles são como mísseis se movendo horizontalmente até que 
colidem e então se tornam um, se movendo verticalmente. Apenas o poder do amor pode 
fazer tal coisa. Eles se tornam um míssil vertical com duas partes, sendo uma composta 
pela mulher e a outra pelo homem. Estas duas partes do míssil nunca querem se separar 
uma da outra. Este é o ideal de esposo e esposa.  

Porque Deus fez um mundo que requer que homens e mulheres se casem? É porque Ele 
queria expandir o horizonte do amor além do indivíduo no nível horizontal para o casal no 
nível vertical. Cada homem representa todo o mundo masculino; e cada mulher representa 
todo o mundo feminino. Quando eles estão juntos, eles representam o universo e a imagem 
total de Deus.  

O casamento não é apenas a unidade de um homem e uma mulher, mas do caráter 
masculino e do caráter feminino. Em outras palavras, ao amar seu cônjuge, você está 
amando a realidade da masculinidade ou feminilidade. Assim a mulher procura entender o 
homem e o homem procura entender a mulher. A unidade entre o mundo masculino e o 
mundo feminino ocorre no matrimônio. Cada casal representa a harmonia do universo 
inteiro. Esse tipo de casal é o que Deus tem longamente esperado ver aqui na terra.  

É lindo ver um jovem casal em matrimônio e então caminhado juntos em direção a 
velhice. Eventualmente a esposa pode dizer: "Meu querido, no processo de viver com você 
e de amá-lo, eu obtive estes cabelos grisalhos".  E o homem pode apenas dizer: "Obrigado, 
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minha querida. Meus cabelos também se tornaram grisalhos após todos estes anos de 
compartilhamento de amor." Cada um pode dizer: "Esta minha pele envelhecida tem 
mudado no processo de dar minha energia ao amar você." Tal casal envelhecido pelo 
processo de amar é lindo de se ver. Eles podem esperar por uma ainda maior realização de 
seu amor no mundo espiritual. Eles serão rejuvenescidos ao estado de permanente 
juventude quando eles serão elevados ao próximo mundo.  

Enquanto as pessoas vivem neste mundo e se unem umas com as outras horizontalmente, 
elas praticam para se tornarem os objetos do amor de Deus. Então o dia da partida deste 
mundo, o qual chamamos de morte, chega, mas este realmente não é morte. Ao invés, é o 
ponto de transformação e elevação ao mundo permanente. Esse é o lugar onde o amor de 
Deus é completo; lá você se torna enxertado ao amor vertical de Deus.  

Vocês não terão apenas dar e receber entre esposo e esposa; vocês terão também dar e 
receber com a origem do amor – Deus. Deus nunca virá até vocês até que esposo e esposa 
estejam completamente em união. Não importa que tipo de forma externa seu 
relacionamento assuma, mas apenas se vocês estão completamente fundidos como um. 
Somente então vocês representarão totalmente a imagem de Deus assim que Seu amor 
possa fluir em vocês.  

O Princípio Divino ensina sobre as essencialidades duais de Deus. Quando um homem e 
uma mulher representando as essencialidades duais unidas totalmente em amor, na 
totalidade eles representam a imagem dual de Deus. Quão maravilhoso e impressionante é 
isto! Quando vocês estão totalmente unidos em amor, mesmo atingindo uma idade 
avançada, vocês serão elevados à realidade do amor de Deus e esse amor vertical virá até 
vocês, e assim vocês serão rejuvenescidos ao ponto de adolescentes novamente! Esse é o 
ponto da juventude vertical.   

Sua vida de casado é uma vida de amor horizontal e vocês se tornarão mais velhos, mas 
então se transformarão novamente em jovens adolescentes verticais. Sem fazer isto, vocês 
não podem se tornar um mestre deste mundo porque não há maneira pela qual vocês 
podem se conectar com Deus como seu verdadeiro sujeito.  

Esta é uma linda verdade. Vocês nasceram como o príncipe e a princesa do amor. Vocês 
devem se tornar reis e rainhas do amor e criar o reinado do amor. Esse é o ideal de Deus e 
é o verdadeiro propósito de seu nascimento. A dignidade e o valor humano é grande assim. 
Nós nascemos para a perfeição do amor. Vocês entendem?  

Portanto, nada deveria se tornar um obstáculo na busca deste amor, nem mesmo a morte. 
Fomos concebidos no amor, nascemos no amor, e crescemos a fim de realizar este amor. 
Finalmente somos transformados no definitivo relacionamento de amor com Deus. Essa é 
a finalidade da vida. Quando você se torna mais velho, pode pensar que o tempo para a 
maturidade definitiva do amor está próximo e isto pode ser uma coisa excitante. A idade 
mais avançada não precisa ser escura em tudo, mas ao invés disso, deve ser um tempo de 
olhar em frente para um novo rejuvenescimento da vida com Deus. Quão excitante é isto!  
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Não pode haver a perfeição do amor para um homem ou uma mulher solteiros. É apenas 
com um homem e uma mulher juntos, centrados em Deus, que vocês podem esperar 
atingir a perfeição.  

Deus tem abrigado Seu ideal de amor o qual nunca foi realizado. A Igreja de Unificação é 
a única esperança de Deus para a realização de Seu ideal. Estamos no processo de fazer 
isso. Sem seguir através deste processo, esse ideal não pode ser realizado. Não importa 
quão difícil isto se torne, vocês devem cerrar seus dentes e seguir em frente.  

Eu quero que vocês entendam, portanto, que a Igreja de Unificação é historicamente a 
mais elevada religião, e a forma pela qual estão vivendo é historicamente a mais elevada 
forma de se conduzir. Meu ensinamento está sempre conduzindo na direção do 
cumprimento desta meta – que todos vocês podem cumprir historicamente esta mais 
elevada forma de vida e atingir o ideal de amor de Deus. Vocês entendem?  

Essa é nossa meta e caminho. Às vezes vocês ficam cansados e se sentem fracos. Esse é o 
ponto de sua confrontação e é aí onde muitas pessoas sucumbem. Vocês têm que descer 
até aquele ponto e começar a subir; essa é a forma de atingir o amor verdadeiro. A partir 
desse ponto de desesperado sofrimento, se você ainda amar a Deus e ansiar pelos 
Verdadeiros Pais, você recomeçará. Deus não está no lugar mais elevado; Ele está no lugar 
mais baixo; Ele está no mais baixo local no fundo do inferno. Assim você deve descer até 
lá também. Quanto mais profundamente no sofrimento você descer, maior quantidade de 
amor universal você encontrará e por ele será abraçado.  

O Mais Elevado Curso da História 1-11-83 
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Capítulo 8 - Parte 4 de 5 
Amor Verdadeiro  

Suponham que perguntemos a uma mulher santa: "Há algo mais valioso do que você 
mesma?" ela responderia: "Um homem santo." Da mesma forma, o homem santo 
consideraria a mulher santa como a possuidora de maior valor do que ele mesmo. Vocês 
acham que é uma questão tola ou é uma questão correta? O aparecimento das mulheres é o 
fator que dá a elas mais valor do que o valor do próprio homem? O que faz o homem santo 
dar tanto valor para a mulher santa? Essa mulher tem dentro de si mesma o amor que o 
homem necessita. Esta é a qualidade do amor da mulher para o homem santo, que o faz 
valorizá-la tanto. O inverso disso é também verdadeiro. 

A habilidade do homem em responder ao amor verdadeiro de Deus foi assassinada devido 
à queda. As pessoas não podem nem mesmo reconhecer o amor verdadeiro de Deus, muito 
menos vibrar com ele. A finalidade completa da salvação é restaurar essa habilidade dos 
seres humanos de vibrar com o amor verdadeiro de Deus. Uma vez que o corpo espiritual 
do homem pode receber a vibração do amor de Deus, toda sua individualidade ressoará 
com ele. Todo seu corpo físico responderá ao estímulo de Deus. Essa será a satisfação 
total do amor. Nada pode ser mais desejado do que isso, por qualquer pessoa.  

O homem está totalmente satisfeito pelo toque de amor verdadeiro de seu sujeito, Deus. 
Isto é tudo pelo qual as pessoas têm procurado – a essência do amor verdadeiro. Contudo 
ninguém soube antes como definir o amor verdadeiro e qual era sua fonte.  

Deus criou Adão e Eva da mesma maneira como outras formas de vida – a partir de 
embriões. Somente após um filho crescer, ele pode se tornar verdadeiramente uma unidade 
com o resto do universo; até então, ele está incompleto. Quando Adão e Eva atingissem a 
puberdade, a vida começaria a ter um novo significado. Tal como os adolescentes de hoje, 
eles sentiram anseios românticos e poéticos. Eles começariam a pensar sobre explorar todo 
o mundo e procurar aventura. Eles começaram a pensar também sobre o amor.  

Uma mulher que está amando pode confiantemente sentir que não importa quão grande e 
alto seu esposo possa ser, ela é grande o suficiente para abraçá-lo e cercá-lo com seu amor. 
De fato uma verdadeira mulher sentirá que o próprio Deus pode vir e estar acomodado 
dentro de seu peito. Ela se sentirá grande com seu amor.  

Um homem e uma mulher verdadeiramente em amor se sentirão como entranhados um no 
outro, penetrando totalmente um no outro. Deus sente o mesmo desejo. Tal como Adão e 
Eva ansiavam tocar um ao outro nos lugares mais sensíveis, assim também Deus queria 
participar no amor deles e tocá-los. Tal como Adão e Eva estavam intoxicados com o seu 
amor, assim Deus queria estar também. Deus abraçaria Adão e Eva e procuraria por mais 
amor e por um maior amor no futuro. Ele os abraçaria com a mais poderosa força do amor 
verdadeiro.  Nada poderia separá-los neste ponto.  

O Propósito da Vida, Vindo e Indo 8-1-84 
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O elemento mais importante não é a vida em si mesma; é o amor. Quando o amor é puro, 
forte e altruísta dentro de uma sociedade; essa sociedade prosperará sem limites. Mas 
quando as pessoas não praticam o amor pela humanidade, pelo país e por qualquer 
membro da raça humana, essa sociedade certamente declinará. Infelizmente, os Estados 
Unidos estão seguindo esse padrão histórico. Luzes vermelhas de alerta de perigo estão 
piscando hoje por toda a América. Esta é a realidade.  

E o que Deus está fazendo sobre isto? Deus deve estar trabalhando para a restauração, 
tentando criar um ponto de retorno para puxar esta nação de sua situação atual e movê-la 
em direção ao Seu ideal. O problema fundamental é o relacionamento do homem com 
Satanás, assim, a menos que possamos resolver isto, não pode haver solução permanente 
para qualquer dos outros problemas da sociedade. O relacionamento básico entre as 
pessoas e Satanás reside no relacionamento de amor ilícito – amor auto-centrado.  Tal 
amor imoral sempre divide as pessoas e as separa de qualquer ideal.  

O amor de Deus é exatamente o oposto; ele é puro, ele cria unidade, e ele exalta as pessoas 
e permite que elas sigam além do egoísmo. O amor é o elemento chave a cerca do qual 
Satanás e Deus têm batalhado. À primeira vista, parece que Deus está perdendo a batalha. 
Satanás se tornou muito arrogante, dizendo: "Nem mesmo você, Deus, tem poder para 
parar o meu amor. Ele se espalhará por todo o mundo, assim, porque você não se rende"?  

A Necessidade para o Dia da Vitória do Amor 15-1-84 

Embora você possa dizer que Deus existe, talvez sinta: "Ele existe, mas o que Ele tem a 
ver comigo? E o que eu tenho a ver com Ele?" O relacionamento parece distante de você. 
Você poderia pensar sobre as qualidades de Deus, tais como Sua onipotência e Sua 
onipresença. Essas são qualidades que as pessoas freqüentemente pensam primeiro quando 
pensam sobre Deus. Mas apenas conhecer estas coisas não faz com que nos sintamos 
próximos de Deus. De fato, algumas pessoas pensam: "Eu particularmente não gosto do 
fato de que eu não tenho privacidade diante de Deus e que Ele tem poder sobre minha 
vida"!  

Há uma qualidade de Deus, entretanto, que automaticamente nos atrai para perto Dele e 
isso é Seu amor verdadeiro. Vocês não se sentem bem quando pensam que Deus os ama?  

Muitas vezes os jovens pensam: "Meus pais são aqueles que sempre me dizem o que fazer 
e o que não fazer". Especialmente na América, o relacionamento entre pais e filhos está 
freqüentemente desgastado. Portanto, devemos compreender quão importantes nossos pais 
são para nós, particularmente o amor deles. Embora como filhos, se apanhássemos e 
fossemos disciplinados, sentíamos gratidão aos adultos por seu cuidado e consideração por 
nós. Os filhos querem estar com seus pais, mesmo que eles possam apenas ter apanhado e 
chorado. Eles sentem que não podem viver sem seus pais.  

Esta é realmente uma questão muito séria. Como distinguimos entre o amor falso e o amor 
verdadeiro? Podemos observar se alguém é motivado para si mesmo ou pelo benefício de 
algo maior. O amor falso é auto-centrado enquanto que o amor verdadeiro é público. Esta 
é a razão de Deus ter sempre ensinado a humanidade a dar amor e viver em benefício de 
outras pessoas.  
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Este tem sido o empenho de Deus desde que Sua providência de restauração começou – 
para ensinar a humanidade sobre o amor verdadeiro. Vocês entendem? O amor verdadeiro 
é mais do que apenas alguém possa pensar ou sentir. O amor verdadeiro é viver e até 
mesmo salvar os outros. Essa é a única maneira do amor verdadeiro ser encontrado. Nesse 
empenho, o próprio Deus pode ser encontrado. Vocês nunca encontrarão Deus em 
qualquer outro lugar; mas sempre que uma pessoa está trabalhando pelo benefício dos 
outros, Deus estará trabalhando ali, também. Deus trabalha através de tais indivíduos 
abnegados, como também famílias e nações.  

Com essa medida, é muito simples distinguir entre o amor falso e o amor verdadeiro. Se 
você está avaliando duas pessoas, pode julgar qual delas pensa mais sobre os outros e qual 
delas pensa mais sobre si mesma. Esse é o critério. Deus sempre exaltará aqueles que estão 
do lado do amor verdadeiro, trazendo-os cada vez mais altos, enquanto aqueles que estão 
no lado do amor falso diminuirão abaixo do domínio de Deus.  

Este é o motivo pelo qual a Igreja de Unificação é grande. Seguiremos a velha regra de 
absoluta dedicação. Esta regra nunca muda na história, ela continuará a funcionar pelo 
resto dos tempos. Eu conheço isso. Vocês realmente apreciam isto? Para quem o amor é 
eterno? Devemos ser capazes de dizer: "Meu amor verdadeiro é por Deus, pela 
humanidade e meus Verdadeiros Pais. Este é meu próprio amor verdadeiro".  

Quando dominarmos esse amor, Deus se tornará nosso mais próximo amigo. Podemos 
escalar ao topo de Deus; podemos subir em suas costas; podemos nos tornar 
verdadeiramente um com Ele. Deus é vertical e nós somos horizontais, mas então 
mudamos de posição e um se torna vertical e o outro se torna horizontal. Por isso nos 
mantemos em noventa graus, e isso é tudo que é necessário. Então podemos nos mover 
mais e mais ao redor.  

Este é o lugar onde está a felicidade; em nenhum outro lugar. A pessoa que tem esta 
qualidade de relacionamento com Deus é o mais feliz na terra. O rei da felicidade é 
alguém que está vivendo com o amor de Deus. Nesse ponto, ele não pode descuidar do 
conhecimento do mundo, poder e autoridade ou dinheiro. Mas a única coisa que importa é 
o amor onipotente de Deus. Verdadeiramente o único conhecimento que precisamos é o 
conhecimento sobre o amor.  

Como podemos ter o domínio sobre o mundo? Temos domínio pelo amor. No amor 
verdadeiro uma pessoa nunca se importa em ser controlada pelo ser amado; ela apenas 
quer mais e mais desse tipo de dominação. Em seus relacionamentos conjugais, mulheres 
querem que seus esposos as amem de uma maneira fraca e relaxada? Não, vocês querem 
que eles as amem com seu mais completo poder.  

Deus está fluindo dentro de todas as células. Como vocês podem não se sentir próximos 
Dele, sabendo que Ele estará com vocês 24 horas por dia, assim que trabalhem 
publicamente? Devemos saber que Deus não é um conceito; Ele não é nada menos do que 
o próprio amor. Tudo o que Ele quer é fazer-nos objetos perfeitos para Ele como o sujeito 
perfeito.  
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Assim cada pessoa deve ter orgulho e reconhecer sua posição privilegiada. Imperfeitos 
como possam ser, o próprio Deus quer que vocês sejam Seus amados objetos. Esse é 
realmente nosso privilégio e nossa autoridade e esse é o valor de todo ser humano.   

Amor para Sempre 22-1-84 

O amor está em todo lugar, até mesmo no reino mineral. Quando vocês olham a partir do 
ponto de vista espiritual, até mesmo as rochas cantam, as árvores falam e as flores 
dançam. O universo está almejando por amor, portanto nossa forma de vida não deve ser 
nem um pouco diferente disso – cantando e almejando o amor. O universo é como o 
museu de amor de Deus. Cada faceta do universo nos ensina como o amor deveria ser 
expresso. A humanidade completa esse museu; o homem é a peça que coroa esse museu.  

O universo inteiro está esperando pela consumação do amor. Os minerais, as plantas, e o 
reino animal estão esperando pela consumação do amor. O mestre que consuma o amor do 
universo é o homem. Os seres humanos devem se ligar em unidade com Deus. Esse é o 
papel das pessoas neste universo. No momento da consumação do amor dos seres 
humanos, Deus consuma Seu amor também.  

Os insetos existem aos pares e eles fazem sons de amor. Esses sons são feitos pelo 
benefício de seus parceiros. Os pássaros cantam canções de amor para seus parceiros todas 
as manhãs: e da mesma maneira todos os animais fazem sons de amor. E quanto aos seres 
humanos? Se não há parceiros em amor, não há arte, música ou dança. Vocês não têm 
nada sobre o que dançar.  

Todas as coisas estão almejando um mediador para conduzir seu amor à um mais elevado 
nível de realização. Isto é até mesmo verdadeiro sobre os peixes. Portanto, as pessoas 
podem se relacionar com todos os diferentes aspectos da criação, incluindo o peixe, os 
pássaros, plantas, animais e minerais. Isto é porque o homem é seu definitivo mediador ou 
ponte para Deus.  

Portanto, o canal de amor para o universo foi quebrado; o homem nunca se tornou a ponte 
para o amor do universo. Por essa razão é muito lógico dizer que a criação está gemendo 
em aflição – sem o amor verdadeiro estar fluindo entre eles e seu Criador. Olhem para os 
minúsculos insetos; até mesmo entre eles, há a comunicação de amor. Os menores animais 
são sacrificados e comidos pelos animais maiores – por exemplo, as vacas servem de 
alimento para os seres humanos. Mas as vacas são felizes por isto, porque dessa forma elas 
se tornam parte do corpo humano e o corpo humano se relaciona em amor com Deus, que 
é a definitiva finalidade do universo.  

O amor vai além da morte física e assim todas as criaturas da natureza desejam se 
sacrificar para se tornarem parte de um amor maior. A única razão pela qual os humanos 
têm o direito de se alimentar de todas as diferentes formas da natureza é que somos os 
seres mais elevados, que são capazes de conduzir o amor de Deus ao resto do universo. 
Por essa razão, os seres humanos deveriam também ser capazes de se sacrificarem em 
benefício do amor. Além disso, uma pessoa sem amor não tem o direito de se alimentar da 
criação. Tal pessoa não é um verdadeiro mediador. O universo sabe o que outorga a 
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alguém o direito de comer. Não é porque alguém pode pagar por guloseimas, mas apenas 
porque alguém é sensível ao amor de Deus.  

O universo está "auditando" seu amor. Ele pode ver se você é uma pessoa de amor ou não. 
Ele sabe se você é um ladrão, consumindo o universo sem ao menos transmitir de volta a 
ele o amor de Deus. Qual a diferença entre animais, por exemplo, os pássaros e os seres 
humanos? Os pássaros apenas sabem como amar um ao outro, mas os seres humanos 
sabem como harmonizar com eles e amar todas as formas da criação. Portanto, os seres 
humanos são os definitivos mediadores entre Deus e a criação. Essa é a diferença. Essa é a 
dignidade especial e privilégio dos seres humanos.  

O que é o amor dos Verdadeiros Pais? É o amor que liga todas as gerações de amor de 
toda a criação. Toda a criação está harmonizada através dos Verdadeiros Pais. O amor dos 
Verdadeiros Pais aqui na terra é como uma fórmula ou tradição; qualquer um que siga essa 
fórmula ou tradição estará saltando para o sucesso. Não apenas você estará tendo sucesso 
aqui na terra, mas também terá sucesso no mundo espiritual, que é o mais importante e 
eterno mundo. Este tipo de amor será bem vindo em qualquer lugar, a qualquer tempo, 
porque este é o amor de Deus.  

Registro da Geração do Amor dos Verdadeiros Pais 22-4-84 

No ideal, vocês acham que o amor dentro da família sempre estaria mudando? Não, ele 
seria um amor imutável. Qual o propósito para o trabalho de Deus ser tão árduo na 
tentativa de construir o mundo ideal? Que tipo de tesouro Deus pode obter a partir desse 
ideal? Ele quer o amor verdadeiro imutável. O amor verdadeiro exige que o amor de Deus 
e o amor dos Verdadeiros Pais estejam juntos para criar um amor central, o qual 
continuará imutável pela eternidade. Deus é o centro e os Verdadeiros Pais são os 
representantes desse amor.  

Assim sem Deus não pode haver nenhum amor verdadeiro. Além do mais, sem os 
Verdadeiros Pais também não pode haver nenhum amor verdadeiro. Embora algumas 
pessoas acreditem em Deus, se elas não conhecem os Verdadeiros Pais, elas não podem 
encontrar o amor verdadeiro. O amor verdadeiro requer o reconhecimento tanto de Deus 
como dos Verdadeiros Pais, porque o amor verdadeiro floresce através de ambos.  

A realidade do amor verdadeiro pode vir de uma maneira real quando há três gerações 
unidas – os avós unidos com os pais e os filhos. Esta é a fórmula para a base de quatro 
posições celestial. Cada unidade desta fórmula deve se combinar – homem deve se 
combinar com mulher como unidades de amor, criando um casal ideal. Vocês querem 
amor verdadeiro? Onde podem consegui-lo? Somente através dos Verdadeiros Pais e de 
Deus. Amor Verdadeiro tem um bom sabor, não tem? Essa mesma doçura é também 
saboreada por Deus. Quando um homem verdadeiro e uma mulher verdadeira estão em 
amor, essa é a maior doçura que Deus tem esperado saborear por todo este tempo.  

Vocês estão se dirigindo ao ideal do céu ou à utopia, e essa meta pode somente ser 
alcançada através do caminho de uma família verdadeira. Através do Princípio Divino, 
vocês aprenderam que Deus originalmente criou a humanidade em duas partes. Como elas 
podem ser combinadas em uma só? A única forma do ideal original de Deus de unidade 
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poder ser alcançado é através do amor verdadeiro, uma vez que Adão e Eva estão 
maduros. Com essa unidade, o amor verdadeiro de Deus, o amor positivo original, poderia 
combinar com o amor do homem, o amor negativo. O amor positivo de Deus estaria 
descendo e o amor negativo do homem estaria subindo.  

Através da junção do amor verdadeiro positivo de Deus com o amor verdadeiro negativo 
do homem, tudo seria realizado – a utopia seria alcançada. Vocês entendem claramente 
como o amor verdadeiro pode vir até vocês?  

A vinda dos Verdadeiros Pais é a maior notícia para o mundo decaído porque somente 
através dos Verdadeiros Pais o mundo pode experimentar, pela primeira vez, o amor 
verdadeiro.  

O Trigésimo Aniversário da Igreja de Unificação 1-5-84 

Entre homem e mulher, não haveria nenhum conceito de solidão. Não importa quão 
grande um homem seja, ele sabe que não é nada sem uma mulher. Da mesma forma, não 
importa quão linda uma mulher seja, ela compreenderia que não é nada sem um homem.  

Quando sua antena de televisão está muito alta, você recebe mais sinais do que qualquer 
outra mais baixa. Qual é a mais alta antena de amor na criação? São as árvores altas? Não, 
a mais alta e mais sensível antena na criação de Deus foi dada aos homens e mulheres. 
Vocês concordam com isto? As antenas de amor dos seres humanos são invisíveis; elas 
alcançam todas as formas de transmissão de Deus através da realidade do pensamento e do 
sentimento.  

Eu quero que vocês saibam que o amor é o mais sagrado e supremo impulso. Se podem 
colocar suas vidas em benefício de seu cônjuge, vocês são os maiores amantes. Da mesma 
forma, aqueles pais que doam suas vidas por seus filhos têm o maior amor.  

O Dia do Amor de Deus 20-5-84 

Muitas pessoas são amedrontadas por temporais e os odeiam. Mas vocês devem apreciar o 
fato de Deus estar demonstrando um aspecto rigoroso de Seu amor através do trovão e do 
relâmpago. É como a explosão de um homem e uma mulher unidos em amor.  

Verdadeiro Caminho de Vida 1-7-84 

É pelo poder do amor que o espermatozóide e o óvulo se juntam. Podemos observar este 
fenômeno ao examinar como Deus fundiu a essência espiritual na essência material. 
Quando Deus criou o universo, incluindo a humanidade, não foi o conhecimento ou o 
poder que Ele utilizou para fazer Seu trabalho. Foi o próprio amor que Ele utilizou. O 
amor transcende todas as coisas. O amor é como o poder de uma estação de geração 
elétrica. Podemos pergunta qualquer outra questão muito importante, e essa é: Porque o 
homem existe? Alguns materialistas tentam dizer que não há razão específica ou 
compreensível para a existência do homem; que apenas existimos. Entretanto, sabemos 
que nada veio a existir por acidente. Há um plano no início que mais tarde viria a se 
materializar na existência real. O conceito do amor já existia mesmo antes de qualquer 
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objeto de amor vir a existir. Esse objeto de amor para Deus era um casal, um homem e 
uma mulher.  

O homem é um ser privilegiado por ser capaz de se unir em amor mais e mais vezes, por 
toda sua vida e até no mundo espiritual. Todos os seres da natureza, árvores, minerais, etc, 
existem como um manual para a inspiração dos seres humanos. Quando homens e 
mulheres, como os representantes de todo o universo, se unem em amor, o restante do 
universo pode se alegrar junto com eles. O que faz uma pessoa feliz? Todos na 
humanidade sentem um desejo por felicidade, mas a menos que saibamos o que isto é, 
como podemos obtê-lo? Felicidade é o estado no qual você pode dar em um grau ilimitado 
e pode receber em um grau ilimitado. Quando pode dar e receber ilimitadamente o amor, 
então você é uma pessoa feliz. Em outras palavras, a pessoa feliz representa o universo 
original. Vocês entendem? Podemos descrever pessoas felizes de outra maneira. Elas são 
aquelas que têm o relacionamento de matrimônio original, aquelas que têm pais perfeitos 
originais, e aquelas que têm filhos originais. Em outras palavras, aquelas que têm a base 
de quatro posições original são pessoas felizes. Este é o motivo pelo qual elas representam 
o universo. Essa é uma felicidade maravilhosa!  

A fim de alguém se tornar perfeito, ele não pode existir apenas por seu próprio benefício. 
A fim de crescer, uma pessoa deve aprender a amar os outros mais do que a si mesmo, até 
mesmo se sacrificando pelo benefício dos outros. A lógica do amor é que uma vez que 
uma pessoa se nega, ela se torna maior. Quando você nega a si mesmo, então alguma coisa 
maior preencherá esse espaço. Isto pode ser entendido também pela observação da 
maneira como uma área de baixa pressão é preenchida por uma área de maior pressão. 
Este é um símbolo do que acontece quando nos sacrificamos e somos preenchidos por uma 
quantia maior de amor. Por este processo, cada indivíduo se une com um positivo cada vez 
maior. Todos, incluindo os Verdadeiros Filhos, vivem de acordo com esta lei. Esta é a lei 
do universo, algo que ninguém pode quebrar sem sofrer as conseqüências. Vocês se 
tornarão cada vez menores se quebrarem essa lei. Assim um cônjuge é uma pessoa muito 
importante na realização desta lei.  

Caminho Original da Vontade de Deus 8-7-84 

A restauração do amor é a tarefa central da Igreja de Unificação porque é aí onde a 
humanidade errou.  

Dia dos Pais 7-4-85 

Qual a única coisa que o Ser Supremo gostaria de possuir? Que única coisa é a mais 
agradável, melhor e definitiva para Deus? Deus espera ter amor verdadeiro. Quando vocês 
falam sobre amor verdadeiro, este sempre denota duas partes. Ninguém pode residir no 
amor como um todo por si mesmo; vocês não podem falar a palavra "amor" inúmeras 
vezes e experimentá-lo. Da mesma forma, para Deus gerar amor, Ele deve ter um objeto.  

Por que tipo de amor Deus tem ansiado? O Monte McKinley é a montanha mais alta dos 
Estados Unidos. Deus tem desejado essa alta montanha como o objeto de Seu amor? 
Vocês acham que Deus tem pensado sobre um lindo pássaro como um objeto porque este 
pode cantar e voar tão bem? Não, Ele tem esperado por homens verdadeiros e mulheres 
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verdadeiras. Qual a definição de um homem verdadeiro? Ele é especial porque tem um 
olho em cima de seu nariz? Um homem verdadeiro tem dois ombros extras e assim ele 
pode ter quatro braços ao invés de dois? Esse certamente seria um homem poderoso, não 
seria? Não, ao invés de todas estas coisas, sabemos que um homem verdadeiro é o homem 
que Deus ama e a fim de ser amado por Deus, ele deve se assemelhar a Deus. Ele deve ser 
esse objeto ideal para Deus.  

Sendo um homem ou uma mulher, você deve se assemelhar ao próprio Deus. Quando 
falamos da humanidade, falamos tanto de homens como de mulheres. O que vocês acham 
– Deus é mais parecido com o homem ou mais parecido com a mulher? Deus tem uma 
semelhança tanto com homens como com mulheres. Por isso há dois objetos de Deus: 
homens e mulheres. Os dois objetos são iguais ou diferentes? Eles têm as mesmas 
características ou características diferentes?  

Estes dois seres diferentes, homens e mulheres, sempre estão tentando se afastar um do 
outro, ou eles sempre tentam estar juntos a partir de suas posições opostas? O que vocês 
acham? Eles estão destinados a estarem juntos ou se afastarem um do outro? Quando eles 
estão destinados a estarem perfeitamente unidos – quando eles ainda estão engatinhando 
como bebês? Quando eles são apenas pequenas crianças brincando no parque? Não, é 
somente quando suas mentes e corpos estão perfeitamente unidos é que eles estão prontos 
para estarem juntos como homem e mulher.  

Assim quando homens e mulheres atingem certa idade, eles começam a experimentar 
sentimentos de amor. Eles querem saber e entender o amor e eles querem estar juntos. 
Porque homens e mulheres querem estar unidos? A razão é muito importante e simples. 
Enquanto um indivíduo, um homem ou uma mulher não pode ser um objeto completo para 
Deus. Homens representam uma metade de Deus e as mulheres representam a outra 
metade. Assim, a fim de refletir a imagem total de Deus, homens e mulheres devem estar 
juntos.  

Tal como temos dois olhos que podem focar adequadamente somente quando estão 
unidos, quando homens e mulheres estão juntos em unidade, o foco deles também 
convergirá adequadamente. Homens e mulheres devem estar juntos nesse tipo de unidade, 
a qual chamamos de unidade em amor. Então Deus pode estar ali; a moradia de Deus é 
com eles. Quando homens e mulheres estão juntos dessa maneira, Deus os abraçará e dirá: 
"Realmente, vocês são a minha imagem, minha imagem perfeita. Eu tenho deleite e alegria 
em vocês".  

Então a quem pertence o amor? O amor pertence a Deus, ao homem e à mulher. O amor é 
o fator de unidade entre todos os três. Quando homens e mulheres estão unidos 
horizontalmente em amor, eles podem estar unidos verticalmente com Deus. Esse é o 
modo justo. Do contrário, se Deus apenas vem aos homens, as mulheres reclamariam; ou 
se Ele apenas vem às mulheres, os homens reclamariam. Deus não quer ser injusto, por 
isso é somente quando homens e mulheres se alegram juntos em amor que Deus pode vir e 
morar com eles.  

O amor é eterno e permanente; ele deve ter um depósito. Homens e mulheres estão 
destinados a serem esse depósito; o amor está destinado a ser envolvido por eles. Assim o 
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amor realmente não existe dentro apenas de um homem ou apenas em uma mulher, mas ao 
invés, existe apenas entre eles; ambos devem possuí-lo juntos. Essa é toda a finalidade das 
diferenças entre homens e mulheres, de acordo com o ideal original.  

Eu sabia por que estava na prisão. Era a mais importante barreira que Deus queria que eu 
penetrasse. Através da história, muitos mártires e santos morreram pelo benefício de suas 
religiões, pelo benefício do amor de Deus. O amor verdadeiro é maior do que a vida em si 
mesma. Portanto, em benefício da tradição do amor verdadeiro, você deve seguir em 
frente e fazer sacrifícios, mesmo que possa perder sua vida. O padrão absoluto é este: se 
você tem que morrer em benefício do amor verdadeiro, deve escolher esse caminho. Esse 
é meu princípio inflexível. Vocês entendem?  

Uma coisa é certa: em toda a história da humanidade, ninguém perseverou mais ou sofreu 
mais em benefício do amor verdadeiro do que eu. Eu verdadeiramente tenho vivido uma 
forma inflexível de vida para esta finalidade. Eu estou pronto para agora mesmo dar minha 
própria vida. Finalmente o mundo está destinado a estar sob o domínio do amor 
verdadeiro. O amor verdadeiro e o poder do universo tem me protegido por toda minha 
vida e essa é a razão que eu tenho seguido desta maneira. Agora estou pronto para 
conduzir o mundo em direção ao amor verdadeiro.   

Vocês devem estar orgulhosos de estarem participando do movimento de Unificação, o 
qual está seguindo o padrão absoluto. Não há um padrão pela metade, mas todas as coisas 
são absolutas – palavras absolutas, amor absoluto, ações absolutas. Esta é a maneira que 
vocês devem seguir, e por isso devem estar orgulhosos disto.  

Estamos em uma caça ao tesouro procurando em um labirinto pela passagem até o amor 
verdadeiro. Esta é a romântica vida da Igreja de Unificação. Mais do que qualquer outra 
coisa, o empreendimento mais importante é seguir através do labirinto e encontrar o amor 
verdadeiro. Cada passo é precioso, é vital. Mesmo que você leve mil anos para dar mais 
um passo, ainda sim não pode evitar este caminho. Você deve seguir e encontrar a forma 
do amor verdadeiro. Eu sou o precursor deste caminho e vocês devem segui-lo. Vocês 
acham que podem seguir seu próprio caminho ou o caminho que gostariam a fim de 
encontrar o tesouro?  

Vocês acham que é necessário fazer uma grande quantidade de barulho ou organizar um 
grande espetáculo para as outras pessoas? O que vocês acham? Não, vocês não precisam 
quaisquer animadores ao seu redor. Este é um caminho que devem seguir inteiramente por 
si mesmos.  É um caminho interno que é às vezes muito solitário. Mas conhecendo isso 
vocês estão seguindo em direção ao maior tesouro, e podem ter a maior satisfação 
seguindo este caminho.  

Os membros ocidentais às vezes falam muito, enquanto os membros orientais às vezes são 
muito silenciosos. Mas os Unificacionistas devem se tornar o ponto de equilíbrio. 
Conhecemos o Oriente e conhecemos o Ocidente, assim devemos equilibrá-los. 
Conhecemos as vantagens de ambos os mundos e devemos aprimorar o melhor dos dois 
mundos.  
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No mundo de hoje, particularmente na América, o amor tem se tornado uma coisa 
"divertida", e as pessoas estão pulando de uma cama para outra. Uma noite, uma pessoa, 
outra noite, outra pessoa. Muitos jovens acham que esta é a maneira que eles podem 
realizar sua felicidade. O que vocês acham? Essa é a definição de Deus de um ser 
humano? Tal pessoa realmente não merece ser parte da humanidade.  

O mundo tem seguido bem distante do princípio básico do amor de Deus; as pessoas têm 
se deixado cair abaixo da realidade do amor animalesco. Mas a Igreja de Unificação tem 
restabelecido o princípio moral do amor humano. Se isto fosse meramente uma teoria, 
ainda sim teríamos que aceitá-la por causa de sua lógica; entretanto, sabendo que isso é 
verdade, quão feliz somos em aceitá-la e viver através dela.  

O amor de Deus é absoluto. A fim de gerar tal amor, Deus necessita de um homem 
absoluto e uma mulher absoluta. Ele precisa trazê-los à unidade pelo amor absoluto. Este é 
o princípio total do amor original. Este é o núcleo da unidade. Para obter este núcleo 
precisamos destes três componentes – Deus, homem e mulher. Quão absoluto eles estão 
em unidade.  

Quais são as palavras mais importantes e preciosas sobre as quais podemos pensar? Um 
estudioso poderia dizer: "As palavras mais importantes são minhas palavras acadêmicas, 
minha dissertação sobre teoria econômica." Muitas pessoas acreditam que a economia é a 
coisa mais básica e, portanto a mais importante para todos. Vamos dizer que vocês 
queriam se tornar um estudante universitário, mas queriam procurar uma especialização 
maior. Se houvesse algo como um Departamento de Estudos do Amor Verdadeiro, vocês 
não se matriculariam? Há alguma universidade com um departamento de amor 
verdadeiro?  

Entretanto, vocês Moonies estão matriculados em uma universidade com um 
Departamento de Amor Verdadeiro. Vocês experimentam muitos altos e baixos e algumas 
pessoas ficam cansadas e fracassam, mas aquelas que obtêm sucesso no Departamento de 
Amor Verdadeiro são chamadas de Moonies. Vocês estão freqüentando a Universidade do 
Amor Verdadeiro, certo? A Universidade do Amor Verdadeiro e o Departamento do Amor 
Verdadeiro oferecem provavelmente os mais difíceis cursos que possam imaginar, mas 
então eles são os que mais valem à pena. Mesmo se vocês perdem um braço ou uma perna, 
ainda iriam querer seguir estes estudos, não iriam? Até mesmo se você não fosse nada 
mais do que um toco de pessoa, ainda iria querer se graduar no Departamento de Amor 
Verdadeiro. Hoje vocês estão ouvindo o presidente da faculdade que veio discursar sobre a 
teoria do amor verdadeiro. Vocês gostam disto ou não?  

Estamos falando sobre um padrão absoluto no qual não há lugar para acordos ou 
discussões. O princípio do amor verdadeiro é inflexível e inegociável. As opiniões de 
diferentes estudiosos e especialistas simplesmente não têm qualquer suporte sobre o 
princípio do amor verdadeiro. Aqueles que querem receber seu diploma da Universidade 
do Amor Verdadeiro levantem suas mãos, por favor.  

Eu tenho sempre procurado por uma coisa: amor verdadeiro. O caminho do amor 
verdadeiro deve ser estabelecido pelo indivíduo, pela família, sociedade, nação e mundo.  
O amor verdadeiro está definido para ser praticado dentro da estrutura da família. Através 
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da família, todos os outros importantes níveis de amor podem ser atingidos, tal como o 
amor ao vizinho, o altruísmo por um país e pelo mundo, também como o amor sagrado. 
Temos falado sobre todos os tipos de amor, mas o amor verdadeiro na família está 
conectado com todos estes outros tipos.  

Está árvore que estou desenhando aqui representa o amor verdadeiro. Ela tem muitos 
galhos, alguns dos quais vão até o outro lado do mundo. Mas todos esses galhos estão 
conectados à mesma árvore e têm a mesma raiz; portanto sua qualidade é a mesma. A 
energia fluindo a partir das raízes vai a todas as folhas e a todos os galhos na árvore e vice 
versa; eles têm dar e receber dessa forma. O amor verdadeiro tem muitas, muitas flores, 
muitos galhos e muitas folhas. Todas as pessoas foram destinadas a nascerem deste amor 
verdadeiro da árvore familiar, mas infelizmente não foi assim. Essa é a grande tragédia 
entre todas as tragédias.  

Saindo da raiz do amor verdadeiro, um galho cresce em direção ao oeste, onde se torna 
pessoas brancas; quando cresce em direção ao oeste, ele se torna pessoas amarelas; para o 
sul, se torna pessoas negras; para o norte, se torna esquimós. A família humana está 
destinada a estar conectada à mesma raiz universal. Todas as pessoas foram criadas para 
estarem ligadas à única e mais importante instituição a qual Deus criou; a família. Essa é a 
pedra fundamental nessa construção.  

Os elementos de amor verdadeiro – amor entre esposo e esposa, pais e filhos, irmãos e 
irmãs – eram analisados como sendo exatamente a mesma coisa, a despeito de onde estas 
famílias estavam situadas, ou se elas eram famílias brancas, famílias negras, famílias 
amarelas ou famílias de esquimós. O amor verdadeiro é o denominador comum que traz 
todas as pessoas juntas nessa família unida. O amor verdadeiro é o denominador comum 
para leste, oeste, norte e sul.  

Portanto a verdadeira medida de sua felicidade é se você está próximo do padrão central 
do amor verdadeiro. Felicidade ou infelicidade não pode ser determinada por quanto 
dinheiro você tem, mas apenas pela pureza com a qual pratica o amor verdadeiro. Se uma 
terceira parte está tentando invadir um matrimônio, aqueles cônjuges não podem ser 
pessoas felizes. Quando a pureza entre esposo e esposa é preservada, o amor é preservado 
e esse é um casal feliz. Esta é a maneira como a felicidade pode ser medida. Este padrão se 
aplica igualmente, se você é negro, amarelo ou branco.  

"Absoluto" no amor significa apenas um. Portanto, um casal não pode estar envolvido com 
outras pessoas. Na Igreja de Unificação, o princípio do matrimônio é absoluto. Uma vez 
que são abençoados, isso é pela eternidade. Seu casamento deve ser preservado como uma 
verdadeira família saindo a partir desta raiz. Eu sei que não é fácil em muitos casos, mas 
não importa quão difícil possa ser, vocês gostariam de seguir meus ensinamentos e minha 
forma de vida? Ou vocês gostariam de ser como uma borboleta, voando de um amor para 
o outro? Vocês estão seguindo este caminho porque assim é como podem ser conectados a 
Deus e possuir o amor absoluto de Deus. Uma vez que possuímos o amor de Deus, 
possuímos todas as coisas no universo. Com o amor verdadeiro, podemos até mesmo 
controlar Deus. Quanta felicidade isso pode trazer!  
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O Reverendo Moon é um homem esperto; se houvesse algum caminho mais fácil ou 
conveniente, eu o teria encontrado e teria seguido essa rota há muito tempo atrás, mas não 
há tal coisa. Portanto, eu tenho investido minha vida inteira em viver e propagar esta 
forma de amor. Nesse caso, vocês acham que a Mãe é uma mulher feliz? E quanto a mim, 
eu sou feliz? Porque vocês são pessoas felizes? É porque estamos unidos centrados no 
amor de Deus, o qual é absoluto.  

O Caminho dos Filhos 12-11-85 
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Capítulo 8 - Parte 5 de 5 
Amor Verdadeiro 

O movimento de amor se junta à linha vertical que está descendo e um gigantesco 
movimento circular é iniciado. Em outras palavras, o amor de Deus ao longo da linha 
vertical está sempre circulando. Ao mesmo tempo, homens e mulheres também estão 
fazendo um movimento circular no seu amor. Este é outro elemento do princípio universal 
– não há linha ou movimento reto na criação de Deus; há sempre um movimento circular. 
Todas as coisas vão até certo ponto e então retornam, então volta de novo, e continuam 
assim. Quando vocês estão vivendo com 100 por cento de compromisso de amor 
verdadeiro, não têm que se preocupar ou adquirir úlceras. Vocês podem sempre ter 
serenidade e paz de consciência, sabendo que estão no centro, todas as coisas sempre 
voltam para vocês. Você é o vencedor. Esta é a realidade ideal do coração de um homem 
de verdadeiro coração. Quando há 100 por cento de compromisso, há 100 por cento de 
liberdade. O pequenino filho pode escalar por todo seu avô; ele tem esse tipo de liberdade 
total. O grande e musculoso esposo pode colocar sua cabeça no colo de sua esposa. Isso é 
o que chamamos de vida romântica de homens e mulheres, onde você desfruta de 
verdadeira liberdade dentro do amor verdadeiro.  

O Dia de Todas as Coisas 6-7-86 

Um casal pode encontrar muita dificuldade na jornada e imaginar se eles podem continuar; 
mas no dia seguinte eles se encontram e podem se sentir exaltados e seguir em frente. É 
claro que eles podem fazer isto! Eles eram os únicos que se preocuparam se eles não 
poderiam. Tudo deve se mover ao redor; sem movimento, nenhuma unidade pode ocorrer. 
O que está subindo desce e o que está descendo sobe; a frente passa para trás e a parte de 
trás se torna a frente; esquerda e direita constantemente mudarão de posição. Enquanto 
você ficar parado, nunca poderá progredir. Você deve estar em movimento. O que causa o 
movimento? Somente o amor. O amor move as pessoas. Do que realmente Deus necessita: 
homem e mulher, ou amor? Qual Ele deseja mais? Deus criou homem e mulher – não 
apenas um ser, mas dois – como Seus objetos de amor verdadeiro. Dentro de Si mesmo, 
Deus contém tanto a natureza positiva quanto a negativa. Uma vez que homem e mulher 
atingem unidade, eles decidem e se tornam como o próprio Deus; eles se tornam a imagem 
perfeita de Deus. Uma vez que eles se unem completamente como um casal, o estágio 
seguinte é atingir unidade vertical com Deus. Quando isto acontece, onde Deus irá morar: 
acima deles, entre eles, ou no centro deles? Ele estará exatamente no centro deles.  

A Glória da Vitória 31-8-86 

A unidade entre homens e mulheres é muito difícil de ser atingida; é uma tarefa quase 
impossível, mas esse é o ideal. Um projeto e uma vontade universal fizeram com que 
homens e mulheres fossem feitos como são; não decidimos como deveríamos ser feitos. 
Essa vontade universal nos fez desta maneira para o propósito da harmonia. Até mesmo a 
pele de um homem é desenhada para ser masculina, o que significa ser com uma textura 
áspera e com muitos pêlos, e até uma barba no rosto. Mas as mulheres foram feitas para ter 
uma pele suave e macia como neve. Assim dois extremos são colocados juntos. A 
surpreendente verdade é que todas as características que as mulheres possuem não são 
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para sua própria satisfação ou prazer, mas para a satisfação de outro alguém, e este é o 
homem. O mesmo é verdadeiro para homens. Em outras palavras, as mulheres foram 
criadas para a alegria do homem e os homens foram criados para a alegria da mulher. Essa 
é a razão pela qual dizemos que vocês não nasceram para si mesmos ou existem para si 
mesmos. O ideal pressupõe unidade e harmonia entre extremos, desde um extremo até o 
outro. Uma vez que atinjam unidade, vocês não podem ficar parados, mas começam um 
movimento circular. A questão é, que tipo de movimento circular vocês farão? Vocês 
querem apenas circular ao redor de uma pequena área, ou circularão ao redor de uma coisa 
maior ou um grande propósito? O amor existe para o propósito de dar, ou apenas para 
receber? A essência do amor é dar. E quanto aos Estados Unidos? Quando vocês mulheres 
se casam, dizem: "Eu estou me casando porque quero dar amor"? Ou sentem: "Eu quero 
receber amor"? O que acham? (Ambos) Essa foi uma resposta americana muito 
pragmática -- "ambos". Portanto, qual deveria vir primeiro? O que acontece quando vocês 
apenas querem receber amor? Se a mulher diz: "Você me ama," e o homem diz: "Não, eu 
quero recebê-lo. Você deve dar amor para mim," não pode haver dar e receber, não pode 
haver relacionamento. Portanto, ambos ficam inativos, sem unidade. Se vocês não podem 
se unir, não podem se mover para cima. O ideal requer que façam um movimento circular; 
as linhas horizontal e vertical devem ser juntadas para criar um movimento circular global.  
Qual é o pior pecado das mulheres? É que vocês sempre querem receber amor. Esse é o 
pecado dos pecados porque é destrutivo para a humanidade e o resto do universo. Mas 
quando vocês estão determinadas a dar e servir aos outros, então não apenas atingem 
unidade como também fazem um movimento circular. Vocês criam o ritmo de subir e 
descer. Portanto, o maior erro de nosso mundo hoje é que as pessoas apenas querem 
receber amor. Alguns podem dizer: "Ninguém jamais me ensinou isso antes. Eu 
certamente não aprendi isso na escola. Reverendo Moon, você criou alguma marca nova". 
Isto pode ser novo para vocês, mas isto é uma lei universal. Ninguém pode negar nem 
mesmo uma parte disso. Vocês mulheres, por favor, sejam honestas comigo e eu prometo 
perdoá-las: vocês têm pensado sobre a maneira de receber mais e mais amor, ou têm 
pensado sobre como dar mais amor? Esta é a revolução que eu tenho proclamado – a 
revolução em direção ao amor altruísta. Essa é a revolução proposta pela Igreja de 
Unificação. Homens procuram naturalmente as mulheres, mas para que propósito – para 
receber amor ou para dar amor? Essa é a questão mais importante. É um problema sério 
que as pessoas americanas não tenham entendido como a lei universal funciona. Vocês 
homens nunca deveriam pensar: "Eu estou tão feliz porque me casei e agora minha vida 
será mais fácil. Eu terei alguém para preparar o café da manhã para mim, e lavar minha 
roupa, e alguém para me servir". Mas de repente, não é isso que acontece e você começa a 
reclamar: "Hei, o que está acontecendo aqui?" Seu primeiro conceito estava errado; não 
está correto que se case a fim de fazer sua vida mais fácil. Vocês devem pensar que 
mesmo que sua vida fosse mais dura, mesmo assim deveriam segui-la a fim de dar amor. 
Amor está sempre se desenvolvendo. Uma vez que comecem seu relacionamento de amor, 
este deve sempre se expandir. Seus horizontes devem se tornar cada vez mais largos, 
expandindo-se para a sociedade, nação e mundo. Porque homens e mulheres são essenciais 
uns para os outros? É porque vocês podem desenvolver seu amor para o nível mundial 
através dessa mais básica unidade, a "pedra angular" para o amor – esse relacionamento 
entre um homem e uma mulher.  

Estrada Rumo ao Ideal 7- 9-86 
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Domínio sobre a criação não pode vir somente através do amor vertical. Amor vertical 
deve ser traduzido em amor horizontal, como a envergadura de uma asa que encobre tudo 
da criação sob si mesma.  

Lar-Igreja Ideal 21-12-86 

O que é poderoso o suficiente para liberar homem e Deus da agonia deste estado estranho 
e distorcido? Temos que ver que somente o amor de Deus e a vida de Deus podem fazer 
algo sobre isto. Por causa do amor que temos com Satanás, embora estejamos vivos, na 
verdade estamos mortos. Embora tenhamos vida, estamos sem vida. Somente o amor e a 
vida de Deus podem nos ajudar. O homem deve passar através de uma transição para 
permitir a vida de Deus fluir nele. Pelo fato da vida de Deus ser transmitida a essa pessoa, 
ela deve passar do velho lugar satânico para o lugar novo ou original onde o fluxo de vida 
pode ser experimentado com Deus.  

Liberação do Mundo Espiritual e do Mundo Físico 

e a Unificação do Mundo 22-2-87 

Embora uma mulher possa ser respeitada por todos, a menos que ela possa estar orgulhosa 
de seu esposo, então ela não pode ser uma mulher feliz. Sobre que base uma mulher pode 
estar realmente orgulhosa de seu esposo? Onde ela pode obter o poder para estar 
orgulhosa? Um homem muito idoso não pode dizer: "Bem, desde que sou o avô, essa é a 
razão suficiente para eu estar orgulhoso". Ele não pode ter orgulho por si mesmo e 
sozinho; outras pessoas devem ser capazes de se unirem ao orgulho dele. Quando o avô e a 
avó estão orgulhosos de seu amor, então podemos dizer que isso é válido. Duas pessoas 
somente podem estar orgulhosas do amor. Suponham que Deus diga que vocês poderiam 
escolher entre várias coisas. Vocês poderiam ter grande riqueza para desfrutar pelo resto 
de suas vidas; ou poderiam ter toda a influência e poder que desejassem; ou poderiam 
participar da maior exposição de conhecimento e que milhões de ouvintes iriam querer 
ouvi-los. Vocês teriam qualquer destas coisas, ou poderiam desfrutar do amor verdadeiro 
de um amado cônjuge, mesmo tendo que viver muito pobre. Se pudessem escolher entre 
estas quatro opções, qual escolheriam? Porque escolheriam a última? Vocês devem ter 
uma razão válida. Esta é uma questão importante. Porque escolheriam a número quatro? É 
porque vocês sabem que podem se conectar a Deus quando têm esse amor. Vocês nunca 
serão capazes de se conectarem com Deus através de dinheiro, poder ou conhecimento. 
Uma vez que nos conectamos como o amor, podemos nos conectar a Deus e todo o resto 
da humanidade. Podemos nos conectar com o passado, o presente e o futuro. Com este 
amor, podemos nos conectar com tudo que é bom. O amor é todo-poderoso. Mansei ao 
amor!  

Nosso Orgulho 22-3-87 

O maior dos mandamentos feitos por Jesus Cristo foi: "Amar seu inimigo". O poder desse 
mandamento pode conquistar o mundo.   

Devemos Viver na Terra Natal Original 1-7-87 
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Todos temos um pai e uma mãe físicos, não temos? Qual é a diferença entre o pai físico e 
o Verdadeiro Pai? Todas as coisas querem se afastar de um pai da linhagem decaída, mas 
todas as coisas no universo dão boas vidas e amam o Verdadeiro Pai. Na Igreja de 
Unificação, vocês consideram o Reverendo Moon como o Verdadeiro Pai. Qual é a 
diferença real entre pais mundanos e o Verdadeiro Pai? Um tem o amor verdadeiro e o 
outro não tem, esta é uma grande diferença. O verdadeiro filho, a verdadeira família, 
verdadeira sociedade, verdadeira nação, verdadeiro mundo e uma verdadeira linhagem que 
são eternamente imutáveis, estão conectados pelo amor que eleva tudo ao próprio Deus.  

A Família Abençoada é Muito Preciosa 5-4-87 

Vocês entendem claramente o conceito de amor verdadeiro? Amor verdadeiro é definido 
como o amor que é tanto vertical como horizontal e cuja expressão é bem vinda em 
qualquer lugar. Amor verdadeiro não é meramente o amor horizontal da época 
contemporânea; este também significa amor em direção a nossos antepassados e 
descendentes. Somente com tal amor vertical e horizontal podemos criar uma esfera, a 
qual é nosso “lar doce lar”, o amor perfeito que preenche todas as direções. Em outras 
palavras, o amor verdadeiro é a base sobre a qual podemos tanto dar como receber amor 
vertical e horizontal. Centrando-se em um indivíduo, o amor verdadeiro pode se expandir 
ao nível mundial. Amor verdadeiro é o amor que é aplicável em toda situação e traz 
felicidade a todos. Amor verdadeiro não é apenas para homens ou mulheres, não é apenas 
horizontal ou vertical, não é apenas para Orientais ou Ocidentais. Ele é um amor que pode 
se aplicar a todos, se eles são do oriente ou do ocidente, homem ou mulher, jovem ou 
velho. Amor verdadeiro liga as realidades de leste e oeste e faz delas um inteiro. O que é 
baixo demais para ser elevado pelo amor verdadeiro? O que é muito alto será abaixado um 
pouco pelo amor verdadeiro, para adaptar-se à ocasião. O que está vazio será preenchido 
um pouco pelo amor verdadeiro, para adaptar-se à ocasião. O que expele é absorvido um 
pouco pelo amor verdadeiro. Tais coisas são feitas automaticamente pelo amor verdadeiro. 
Eu falo sobre amor quase toda oportunidade que tenho. É porque eu não tenho nada mais 
sobre o que falar? Realmente eu me realizo falando sobre amor verdadeiro a vocês. Eu 
falo e falo e fico excitado por isso – mesmo se ninguém responde! A atmosfera do mundo 
espiritual é essa de amor, e aqueles incapazes de amar sufocarão e irão para o inferno. No 
mundo espiritual, Deus está exatamente no centro, e todos tentam com muito afinco estar 
o mais próximo possível Dele.  

A Forma de Crescer 30-8-87 

Há três propósitos maiores do amor verdadeiro: Quando você possui o amor verdadeiro, 
você está automaticamente autorizado a receber a herança; Amor verdadeiro dá a você o 
direito de participação. Você não é um observador ou espectador, mas um agente que 
inicia a ação; Em terceiro, o amor verdadeiro traz você ao mesmo nível de coração com 
Deus. O poder do amor pode fazer estas três coisas mais desejáveis. Se Adão e Eva 
tivessem obtido o amor verdadeiro e estivessem juntos na cama, Deus observaria duas 
faces felizes, ou faces tristes e desesperadas? Todas as partes de Adão e Eva seriam 
preenchidas com a alegria do amor. Portanto, toda expressão representa alegria e 
felicidade. Vocês mulheres já pensaram: "Eu sou a mulher mais feliz do mundo porque eu 
estou deitada ao lado de meu esposo na realização do amor verdadeiro". Vocês homens 
sentem da mesma forma quando se deitam ao lado de sua esposa? Se esposo e esposa 
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estão realizando e se alegrando no amor, vocês acham que Deus irá querer estar em 
qualquer outro lugar, ou exatamente ali com eles? Vocês devem entender o que é o 
inferno. Inferno é o local onde o amor verdadeiro vertical e o amor verdadeiro horizontal 
não podem ser encontrados em nenhum lugar. Não há qualquer traço dele. Não há ordem 
ou disciplina, e todos batem e gritam uns contra os outros. Crueldade e violência imperam. 
Vocês entendem isto? Vocês não querem ir para este lugar, querem? O lugar mais infernal 
na terra é onde nenhum traço de amor verdadeiro vertical e horizontal pode ser 
encontrado. No final, as pessoas que abusam de seu amor serão amaldiçoadas. As 
mulheres dizem: "Porque ao menos eu nasci? Eu desprezo o fato de que eu sou uma 
mulher". O mesmo é verdade sobre os homens. As pessoas no inferno odeiam as partes de 
seus corpos pelas quais elas se envolvem em amor ilícito. Elas condenam seus próprios 
corpos por toda a eternidade. Nossos órgãos sexuais existem para serem usados na 
consumação do amor verdadeiro, assim, quando eles são mal utilizados em amor ilícito, 
eles se tornam objetos de ódio e desprezo. Uma vez que a área sexual do corpo de uma 
pessoa é mal utilizada, incluindo os seios e o quadril da mulher, eles se tornam objetos de 
eterna condenação no mundo espiritual. Quando eu estava na prisão na Coréia, eu observei 
homens que estavam esperando sua execução. Todos os dias eles se afligiam e se 
arrependiam, balançando suas cabeças e dizendo: "Se eu tivesse dado um único passo 
diferentemente e seguido em outra direção, eu não estaria nesta posição. Um passo em 
falso me trouxe a este fim". Eles não poderiam seguir em frente porque a ação foi feita. 
Esta é uma boa analogia com o mau uso do amor. Uma vez que o amor verdadeiro é mal 
utilizado, uma pessoa enfrentará eterna condenação e viverá com eterna aflição.  

Desperte, América 12-6-88 

Quando todo o mundo se torna claro, a impressão da grandeza da natureza é mais intensa. 
A neve é a unidade do céu e terra, o matrimônio de positivo e negativo. Quando vocês 
vêem o casamento, são movidos às lágrimas de felicidade e amor. Aqueles de vocês que 
são casados sabem o que estou dizendo. O que significa a Igreja de Unificação? É a 
unificação entre verdadeiro homem e verdadeira mulher. O que é verdadeiro homem e 
verdadeira mulher? Eles são pessoas que se assemelham a Deus, homem e mulher que se 
assemelham a Deus que se tornam filhos e filhas de Deus. Há algum suor em meu rosto.  
Quando meu suor está escorrendo em meu nariz às vezes eu quero bebê-lo. Suor tem um 
sabor agradável. È agradável e salgado. Quando vocês têm amor verdadeiro, podem amar 
seu suor e até mesmo os cheiros desagradáveis de seu próprio corpo. Aqueles que fogem 
de seus próprios cheiros, levantem as mãos. (Sem resposta). Vocês devem apreciar o 
aroma de seu próprio corpo. Se vocês estão centrados no amor vertical de Deus, vocês 
amaldiçoarão Deus por Ele ter criado todas estas funções corporais ou exaltarão a Deus 
por isso?  

Nossa Igreja e a Coréia Vistas a partir 

da Providência de Deus 12-2-89 
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Capítulo 9 
Éden Original, Centrado no Amor Verdadeiro 

 27 de Maio de 1984 

Quando ouvimos sobre o Jardim do Éden, pensamos no local ideal sobre o qual lemos na 
Bíblia, onde Deus, Adão e Eva e os anjos moravam. Entretanto, temos um entendimento 
diferente da maioria dos cristãos tradicionais, sobre o fruto da árvore do conhecimento do 
bem e do mal. Ao invés de ser um fruto literal, sabemos que este representa o amor.  

Sabemos que a vontade de Deus é realizar Seu ideal de criação. Esse ideal requer o 
cumprimento da base de quatro posições celestial. O que é essa base de quatro posições? É 
o relacionamento de Deus, Adão, Eva e seus filhos. Qual é o centro dessa base de quatro 
posições? Esse centro não é nem Deus, nem Adão e Eva e nem os filhos. Amor é o centro 
e ele conecta tudo.  

Quem é o primeiro a experimentar amor? Sabemos que Deus deveria ser o ponto inicial 
desse amor – amor não se inicia com Adão e Eva nem com seus filhos. Qualquer ação 
sempre assume uma direção específica. Se Deus está situado em certo ponto, em qual 
direção Ele daria Seu amor? Ele direcionaria Seu amor exatamente ao centro.  

Amor precisa de alguém com quem interagir. Considere seus olhos: ambos os olhos se 
movem ao redor para focar em algo. Há três pontos envolvidos – os dois olhos e o ponto 
no qual eles se focam. Os olhos devem focar precisamente a fim de ver com clareza; de 
outro modo, veríamos as coisas de um modo embaçado. Deus, como os olhos, deve ter um 
ponto focal em direção do qual possa mover Seu amor. Sua atitude não é: "Eu sou o 
centro; vocês devem vir até mim." Ele sempre procura encontrar o foco exato; Ele é aquele 
que está em ação e se movendo.   

O Amor Deve Sempre Ser Perseguido 

Não há nada que Deus não possa fazer. Contudo, podemos dizer que Deus não precisa de 
nada? Se Deus não precisa de nada mais além do que Ele já tem, então Ele estaria em uma 
posição estática; não haveria a necessidade de nenhuma ação. Nada no universo existe em 
uma posição estática; tudo está em um estado de movimento.  

O Deus Todo-poderoso tem tudo no universo – certamente toda riqueza, poder e 
conhecimento estão sob Seu domínio. Contudo, Ele não existe em uma situação estática. 
Assim, Ele deve estar se movendo, tal como todas as coisas no universo; Ele deve estar se 
movendo em direção a algo, procurando por algo. Esse algo deve ser o amor.  

Deus poderia utilizar Sua riqueza para propagar este amor; certamente Ele poderia utilizar 
Seu poder para fazer este amor mais excitante; certamente Ele poderia utilizar 
conhecimento para fazer este amor mais brilhante. Vamos fazer esta pergunta para Deus: 
"Deus, você precisa de poder? Você precisa de conhecimento? Você precisa de dinheiro?" 
Ele responderia: "Bem, não muito." Mas se perguntarmos a Ele: "Você precisa de amor?" 
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Ele diria: "Sim!" de uma maneira muito enfática. Amor é realmente a única coisa que 
Deus quer.  

Deus poderia instantaneamente juntar a Ele bastante poder, conhecimento e dinheiro; mas 
Ele trabalha para desenvolver a satisfação de Seu amor. Amor que esperamos 
experimentar no futuro nos traz esperança. Podemos sempre procurar por mais amor no 
futuro. Nunca podemos gastar todo nosso amor no presente. Quando experimentamos 
amor no presente, sempre queremos aprimorá-lo, avançá-lo e incrementá-lo.  

Podemos ver que amor é algo pelo qual Deus tem procurado eternamente e continuará a se 
mover em direção a ele pela eternidade. Amor nunca é uma coisa estática; ele deve sempre 
ser perseguido. O que vocês acham melhor – algo que começa pequeno e fica cada vez 
maior pela eternidade, ou algo que começa grande e fica cada vez menor pela eternidade? 
Naturalmente, vocês prefeririam o primeiro. Essa também é a maneira que Deus sente 
sobre o amor.  

O Ritmo do Amor Verdadeiro 

Queremos que tudo em nosso ambiente e no universo siga o movimento do amor, se 
movendo na mesma direção e ritmo. Não queremos que as coisas sigam contra esse amor. 
Centrando no amor verdadeiro, tudo deveria respirar junto em harmonia.  

Todas as coisas devem agir e reagir de acordo com o ritmo do amor verdadeiro. No 
relacionamento entre homem e mulher, o homem está na posição de sujeito e a mulher está 
na posição de objeto. Embora algumas mulheres pensem que elas não estão nessa posição, 
a natureza conhece isso melhor; a natureza não segue qualquer opinião. Para uma mulher 
dizer: "Eu não preciso de um homem como meu sujeito," é o mesmo como se ela estivesse 
dizendo: "Eu não preciso respirar ar ou comer comida".  

Qual é a profunda motivação por trás da atividade humana? É o desejo por muito dinheiro, 
posição ou conhecimento? Não, é o desejo pelo amor verdadeiro. Homens e mulheres se 
abrirão totalmente em benefício do amor verdadeiro. Quando duas pessoas estão em amor, 
a mulher não protesta se o homem abraçá-la de qualquer posição, ele pode subir nela e 
agarrá-la por trás, ou saltar e cair sobre ela – ela nunca estará ofendida pela expressão 
afetuosa de seu amor. Vocês podem imaginar uma mulher dizendo: "Se você quer me 
demonstrar afeição, somente pode fazer isto quando estamos sentados olhando um para o 
outro. Não é correto se você subir atrás de mim"? Não, uma mulher não poderia recusar 
esses tipos de ações de seu amado.  

Somente o amor pode motivar uma imponente e digna pessoa a se mover de uma maneira 
vigorosa e vivaz. O próprio Deus nunca comercializaria o amor verdadeiro por qualquer 
coisa no universo. Entretanto, há pessoas que se casam por dinheiro, posição social ou 
alguma outra razão superficial. A pessoa que faria tal coisa não é uma pessoa genuína.  

Porque uma pessoa deveria colocar o amor acima de todos os outros valores? É porque o 
ancestral dos seres humanos – Deus – fez assim e nós naturalmente nos assemelhamos a 
Ele. O instinto de apreciar o amor acima de todas as coisas, foi nos dado por nosso Pai, 
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nosso Criador, que é nossa Causa e nosso Ancestral original. Todo filho se assemelha a 
seus pais; assim nos assemelhamos a Deus.  

As mulheres foram criadas para existir para o propósito do amor; portanto as mulheres 
existem para os homens. O contrário também é verdadeiro – homens existem para as 
mulheres e para o amor, não por qualquer outra razão tal como dinheiro, poder ou 
conhecimento. Isto não é verdade? Vocês concordam, ou vocês têm uma idéia melhor?  

Todas as coisas que existem se movem de acordo com certo ritmo. Isto não é apenas 
verdade para os seres humanos, mas também para os animais, insetos, e até mesmo no 
reino mineral. A realidade mineral também se move. Embora uma pedra possa estar 
estacionária, suas moléculas e átomos mantêm certo movimento. A ação e reação de um 
relacionamento de sujeito e objeto existem dentro de todas as formas de vida.  

O resultado do constante dar e receber entre sujeito e objeto está crescendo e em expansão 
em todos os níveis de existência. Tudo se desenvolve de acordo com os estágios. Quando 
observamos o desenvolvimento da criação de certa perspectiva, parece que a teoria da 
evolução de Darwin está correta. Entretanto, a teoria evolucionista não explica que os 
menores níveis da existência sempre se esforçam para ter dar e receber com os níveis 
maiores. Desta forma, os seres menores elevam seu valor. Dentro do relacionamento de 
amor, seres menores querem assumir a posição de objeto para com um ser maior; com seu 
dar e receber, o objeto pode ser elevado ao mesmo nível de valor tal qual o maior ser 
sujeito. Isto ocorre em todos os níveis da existência; esta é a natureza do amor.  

Amor Dá Valor Até Mesmo às Pequenas Coisas 

Assim os menores seres podem ter esperança para seu crescimento e desenvolvimento no 
futuro, por causa de seu dar e receber com sujeitos cada vez maiores. Esta é a única forma 
para um ser menor se tornar maior em valor – dentro do relacionamento de amor.  

Assim, uma mulher sente que ela é o maior e mais valioso ser, e que possui todo o valor 
quando ela tem amor. Quando seu amado quer que ela faça algo muito humilde, ela não 
protestará. Assim, o amor pode nos fazer maior e menor. Amor tem essa onipotência.  

Se o amor somente nos fizesse maiores, então Deus, que possui mais amor do que 
qualquer outro, nunca poderia descer para os lugares menores e mais humildes do mundo. 
Mas por causa de Seu amor, Deus pode fazer-Se muito pequeno e pode ir a qualquer lugar 
que Ele queira. Vocês não dariam atenção ao que seu amado fez a vocês, mesmo se ele 
colocar seus dedos em seu nariz, isso não está certo? Ou vocês mulheres poderiam escalar 
nos ombros de seu esposo – ele não daria atenção a nada disto, ou daria?  

Vocês alguma vez observaram uma criança colocar um dedo no nariz e então a seguir 
colocar esse dedo na boca? No amor, as pessoas podem até mesmo fazer esse tipo de coisa 
um ao outro. Você aprecia tudo em seu cônjuge. Assim, o amor tem um poder misterioso e 
maravilhoso. Vocês acham que estou exagerando, ou isto é a verdade?  

Qual é o caso – Deus está dentro do amor ou o amor está dentro de Deus? O que Deus 
preferiria – Ele gostaria de estar incluído no amor, ou Ele gostaria que o amor estivesse 
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contido Nele? Qual é o contido e qual é o contendo? Deus quer estar contido no amor. 
Porque isto? Todo ser quer se tornar ainda maior. Até mesmo Deus espera o futuro para se 
tornar ainda maior. Assim, Deus seria capaz de estar contido no amor. Vocês entendem? 
Sendo que Deus também quer ter esperança no futuro, Ele quer ser capaz de entrar e sair 
do amor e não de qualquer outra maneira.  

Todas as lindas coisas do universo se manifestam em benefício do amor. Os insetos 
gorjeiam à noite e os pássaros cantam durante o dia em benefício do amor. Estes sons são 
todos, parte da orquestra universal de amor. Os seres humanos estão na posição de serem 
os reis e rainhas de todos os outros seres e assim, eles estão destinados a se moverem em 
harmonia e no ritmo do amor. Observando todo este movimento e sons centrando no amor 
verdadeiro, Deus é movido a contribuir também com Seus ritmos de amor.  

Porque pensamos desta maneira? É porque Deus nos criou para pensar de certa maneira. 
Adão e Eva foram criados para passearem de mãos dadas com todas as coisas da natureza, 
compartilhando em harmonia e beleza. Deus teria experimentado tanta felicidade e 
excitação ao ver tal cena.  

Agora vocês têm alguma idéia de como é o universo. Vocês podem sentir em si mesmos 
que este deve ter sido o ideal original para os seres humanos; vocês sabem que isto não é 
apenas uma fantasia. Esta é simplesmente a forma como Deus originalmente planejou que 
o mundo deveria ser. As coisas que tenho lhes dito claramente estão conectadas com todas 
as experiências que vocês têm tido na vida; as coisas que já observaram lhes diz que o que 
estou dizendo é verdadeiro. Agora vocês podem ver o universo de uma maneira clara e 
consistente.  

As Leis da Existência Nunca Mudam 

Amor nunca diminuirá ou enfraquecerá; é a única coisa que crescerá e se expandirá para 
sempre. Nada no mundo tem esse poder. Olhem as atividades dos animais e dos insetos – 
o que eles estão fazendo hoje é a mesma coisa que seus antepassados estavam fazendo a 
milhares, até mesmo milhões de anos atrás. Distintamente da cultura humana, estas 
criaturas mantêm as mesmas "tradições" sem mudanças. Em algumas formas talvez eles se 
aprimorem, mas eles não mudam da mesma maneira como as sociedades humanas. A lei 
do universo é muito rígida. Regras para o relacionamento de sujeito e objeto não estão 
abertas para mudanças. Aqueles seres que não estão adaptados um para o outro 
simplesmente não serão capazes de formar um relacionamento de sujeito e objeto. Não há 
lugar para interferência nesta lei. Assim, a teoria da evolução, que afirma que acidentes 
causaram o desenvolvimento do universo, é completamente sem fundamento.  

Quando podemos ver o universo à luz do propósito original, a teoria de Darwin não faz 
sentido. Como poderiam as rígidas leis da existência serem abruptamente quebradas aqui e 
ali, permitindo algum ser menor saltar para um nível maior? Empurrando a teoria de 
Darwin para suas conclusões lógicas significaria que mesmo um inseto poderia se tornar 
um objeto direto para o homem – em outras palavras, se tornar o cônjuge de um ser 
humano. Mas a lei universal dita que um ser humano deve se casar com outro ser humano. 
Um homem pode se casar com um macaco? Que tipo de filho seria produzido? As rígidas 
leis da existência não mudaram por bilhões de anos.  
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De acordo com estas leis, podemos observar a forma como homens e mulheres se 
relacionam e determinar se eles estão se comportando da forma original ou não. Na 
sociedade americana há um terrível mau entendido sobre o significado de liberdade. Um 
homem poderia ter uma mulher como sua amante em uma noite, e então, na noite seguinte, 
ele poderia ter outra. A mulher poderia fazer a mesma coisa. Esta é a forma original pela 
qual eles foram criados? Como vocês podem dizer "não" tão confiantemente?  

Podemos olhar para o arranjo original – havia apenas um homem e uma mulher, Adão e 
Eva. Eles não tinham uma escolha; havia absolutamente apenas um de cada. A forma 
americana é definitivamente a forma não original. A Igreja de Unificação é a única na qual 
estamos tentando moldar de acordo o padrão absoluto de amor. Cada homem e mulher é 
abençoado em matrimônio com um cônjuge e pela eternidade e de forma imutável.  

Deus continuamente se move em direção a Seu ponto focal de amor; da mesma forma, 
homem e mulher se movem na mesma direção. Essa linha entre homem e mulher é uma 
linha reta e horizontal; não é uma linha torta. Enquanto uma pessoa cresce, ela se torna 
mais alta e mais larga, mas a direção de seu crescimento é sempre a mesma. Seu nariz 
continua a crescer em uma direção; cada parte dela faz o mesmo. Não há duas direções de 
crescimento.  

Vocês poderiam perguntar por que não podem ir em muitas direções, porque somente 
podem ir em uma direção. Se vocês não seguem em uma direção estrita, nunca podem 
encontrar com uma verdadeira mulher ou um verdadeiro homem. Isto significa que vocês 
não encontrarão com o amor verdadeiro. Amor verdadeiro existe somente no ponto onde 
Deus, homem e mulher estão juntos. Se vocês estão cambaleando, não atingirão este 
ponto.  

Deus contém a dualidade de masculino e feminino, que poderíamos representar como um 
movimento elíptico em uma direção vertical. Homens e mulheres são os representantes da 
mesma dualidade e poderiam ser representados como um movimento elíptico na direção 
horizontal. Quando estas duas elipses se conectam, elas criam uma tremenda faísca. Esse 
ponto de conexão pode somente estar no ponto do amor verdadeiro.  

Onde há um perfeito negativo, este sempre atrairá um perfeito positivo. Esta é a lei da 
natureza. Se o negativo o quer, isto acontecerá. Portanto, sempre que uma mulher 
aperfeiçoada e um homem aperfeiçoado se movem um em direção ao outro, eles formarão 
um perfeito negativo para com Deus quando estão unidos. Eles não precisam se preocupar 
sobre como Deus virá até eles; isto apenas acontecerá. Quando isto ocorre, todo o universo 
reverberará com trovões. Tudo está realizado.  

Todas as células de um homem vêm a um ponto focal comum quando ele está envolvido 
em amor. O mesmo é verdade para uma mulher. Em seu momento de união física, o 
homem e a mulher podem formar um novo organismo, uma nova vida. A essência de seu 
amor é dada para essa nova vida, o embrião. Todas as células nos corpos do pai e da mãe 
estão alertas e focadas em doar essa nova vida. Nenhuma parte de seus corpos está 
adormecida ou distraída. A experiência de amor, com esta intensidade, pode superar tudo, 
incluindo o sono, a fome e até mesmo a morte. 100% das células estão se movendo em 
uma direção de seu ponto focal, que é amor e a nova vida.  
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Porque homens e mulheres querem estar juntos, acima de todos os outros desejos? É 
porque somente dessa forma podemos trazer Deus para perto de nós. O que mais 
poderíamos querer além disso? Porque as pessoas estimam tanto as cerimônias de 
casamento? Esse é o tempo quando Deus deve descer para se unir com o homem e a 
mulher, de acordo com o ideal original.  

O Ideal Original de Filho de Deus 

Na situação ideal, um homem e uma mulher sentiriam que nada no universo é tão valioso 
quanto um e outro. Eles sentem que querem estar um com o outro pelo resto da eternidade. 
Porque é assim? É porque um cônjuge representa o próprio Deus. Através deste tipo de 
amor original, nova vida está destinada a começar. O bebê nascido de tal amor é como o 
bebê original destinado a nascer no Jardim do Éden. Este é o padrão. O bebê é o filho de 
Adão e Eva e ao mesmo tempo, é o Filho de Deus também. Este é o ideal original de 
filhos.  

Entretanto, qual é a realidade da sociedade humana? A forma pela qual os filhos nascem é 
inteiramente diferente. Homem e mulher decaídos estão realmente se dirigindo em uma 
direção diferente, não na linha horizontal perfeita em direção um do outro. Eles se unem e 
criam uma nova vida de qualquer forma, mas estão mais na presença de Satanás do que de 
Deus quando estão se unindo fisicamente. Assim o filho que eles produzem é o oposto ao 
padrão original.  

Não há sinal externo para distinguir o filho original do filho decaído, mas dentro deles está 
a diferença entre Céu e terra. Eles não podem ser o mesmo. Bilhões de seres humanos têm 
nascido, mas a humanidade ainda não atingiu este ideal original.  

É importante entender qual é o ideal original para o amor, porque somente se pudermos 
ver onde estamos, poderemos ter esperança de chegar ao ideal. Se vocês nunca souberem 
qual é o ideal, nunca poderão começar a atingi-lo. Mas uma vez que a ignorância é 
dispersa, vocês podem se mover em direção ao ideal.  

Este ideal é tão importante porque é a única forma que podemos nos conectar a Deus. Isto 
não é uma coisa abstrata; é real. Se vocês não tomam este ponto seriamente, nunca 
encontrarão o verdadeiro e profundo significado da religião. Vocês nunca entenderão 
porque o Messias é tão essencial. Vocês pensarão: "O Messias é um grande mestre. Ele é 
como um de nós." Mas vocês falharão em compreender sua necessidade de reconectar a 
Deus através do Messias; vocês devem compreender que isto é uma situação de vida e 
morte.  

A menos que conheçam sobre o ideal e onde estão em relação a ele, vocês não podem 
verdadeiramente apreciar o valor dos Verdadeiros Pais para sua própria vida. Se não 
sentem a profundidade de sua separação do ideal, vocês não sentirão com suficiente 
profundidade a necessidade de se tornar um com os Verdadeiros Pais. Uma vez que 
sentem isso, então vocês podem apreciar o valor da religião para sua vida e a necessidade 
dos Verdadeiros Pais para sua vida.  
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O Noivo e a Noiva 

Apenas uma religião tem ensinado a idéia do Messias como o noivo e seus seguidores 
como a noiva – esse é o Cristianismo. Isto é porque Jesus queria restaurar esse ponto do 
amor verdadeiro. Se tornando o verdadeiro noivo e ensinando os outros a posição da 
verdadeira noiva, Jesus poderia ensinar sobre o amor verdadeiro. Somente quando o amor 
verdadeiro é consumado, a direção do mundo decaído pode ser invertida. Com o advento 
do verdadeiro noivo e da verdadeira noiva, há uma conexão entre o mundo decaído e o 
mundo de Deus.  

Qual era a responsabilidade daqueles na posição da noiva, os israelitas e todos aqueles que 
foram chamados para seguir Jesus? Quando a noiva perfeita está preparada, o noivo 
perfeito virá inevitavelmente. Assim se os israelitas estivessem adequadamente preparados 
na posição de noiva, então o Messias viria nessa preparação em nível nacional. Podemos 
ver claramente que a fé dos judeus era a preparação para isso.  Eles estavam seguindo os 
Dez Mandamentos a fim de se tornarem a noiva perfeita para seu noivo, o Messias, em 
nível nacional.  

Nos dias do Velho Testamento, sua direção era muito clara e simples. Era dito: 
simplesmente esqueça tudo mais, não dê atenção sobre como você estará vivendo no 
futuro, apenas fique com os mandamentos. Prepare-se para esse momento especial quando 
o noivo virá salvá-lo.  

Assim, os israelitas tinham uma única e rígida direção em sua religião. Eles tinham uma 
simples meta para a qual se preparar, e nada mais sobre o que se concentrar. Essa era a 
maneira como eles estavam sendo educados por Deus. Esse noivo é a única pessoa que 
traz amor verdadeiro ao mundo decaído. Não importa como as pessoas foram preparadas, 
elas não seriam conectadas ao amor verdadeiro sem o verdadeiro noivo.  

Se as pessoas tivessem compreendido estas coisas, elas teriam obedecido a seu verdadeiro 
noivo em todas as formas. Se a noiva sabe quão impossível é encontrar com Deus por ela 
própria, ela dará as boas vindas ao noivo e nunca brigará ou fará qualquer exigência dele. 
Ao invés, a noiva será completamente obediente e feliz ao estar retornando para Deus. O 
único pensamento que as pessoas deveriam ter tido era como se unir completamente com 
seu noivo. Então o noivo teria educado as pessoas sobre os vários significados e então 
teria dito a elas: "Agora vocês são merecedores para assumirem a posição da verdadeira 
noiva".  

Quando o verdadeiro noivo chegou pela primeira vez, as pessoas, na posição de noiva, 
possivelmente poderiam não entendê-lo e não seguir sua maneira, nem seus ensinamentos 
substanciais e nem serem treinadas por ele. Ele os teria educado com um profundo coração 
e os teria trazido a um nível mais elevado onde eles poderiam ser merecedores de assumir 
a posição de noivas. Isto teria sido feito em nível nacional, e assim Deus poderia atingir o 
resto do mundo.  

As pessoas deveriam ter ouvido Jesus e seguido seus ensinamentos com uma completa 
humildade e com mente aberta. Elas deveriam estar desesperadas para ouvi-lo. Mas 
sempre que as pessoas dizem a Deus: "Eu seguirei do meu jeito. Eu insisto em proteger 
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mais eu mesmo," então sua educação cessa. Deus não pode continuar a preencher você 
quando seu pensamento auto-centrado é predominante. Satanás se moverá em tal mente e 
reivindicará essa pessoa. Deus não pode parar o que está acontecendo por causa da 
responsabilidade que reside com o indivíduo. Muitos americanos pensam: "Deus, você não 
é justo. Eu devo manter meus próprios modos e você não tem direito de me dizer o que 
fazer". Mas isso não pode ser assim. 

Todo país, grande ou pequeno, tem sua linha de fronteira. Muitas nações fronteiriças são 
muito diferentes umas das outras. Dentro de qualquer país há certas leis e em alguns países 
uma pessoa até mesmo será levada à morte se ela quebra essas leis. Sempre que uma 
pessoa vai para um país diferente, ela deve primeiro aprender sobre as leis daquele país. 
Dentro do país do verdadeiro noivo – o mundo celestial – a lei é muito rígida.   

Quando o noivo vem para o país da noiva, a noiva pode dizer: "Agora eu quero fazer 
apenas o que sinto que devo fazer. Esqueçamos este padrão rígido"? Não, a lei rígida deve 
ainda ser observada. O noivo tem a autoridade para guiar as pessoas, mesmo que ele venha 
para o território delas e elas tenham seguido seus próprios modos por muito tempo. Por 
exemplo, se o noivo vem para Washington D.C., as pessoas que estão vivendo em 
Washington por muitos anos devem ainda ceder para aquele que vem para conectá-las com 
Deus.   

Conexão com Deus Através do Messias 

Satanás constantemente irá querer dizer a vocês: "Isto é demais. Temos concordado com a 
lei celestial por tanto tempo, assim porque o Messias não alivia um pouquinho agora?" 
Mas Deus dirá: "Não, vocês devem continuar a perseverar. Não podem negociar com o 
padrão da verdadeira lei." Estas são as diferentes tendências de Satanás e de Deus. As 
pessoas na posição de noiva para o verdadeiro noivo não podem parar de seguir as leis do 
país do noivo. A noiva deve permanecer completamente obediente a essas leis. Uma vez 
que a noiva está em unidade com essas leis, ela pode então sair e ensinar aos demais de 
sua nação, e finalmente retornar para seu noivo.  

Porque isto é assim? O amor verdadeiro de Deus é transmitido a partir de uma única 
pessoa – o Messias. A fim de conectar esse amor verdadeiro a uma noiva, este processo 
deve ocorrer: a noiva deve se mover na direção adequada com o objetivo de conectar com 
o noivo, tal como o noivo está vindo de certa direção para conectar-se com ela. Uma vez 
que a unidade deles é atingida, a noiva deve então ir para seu país decaído para trazê-lo 
todo de volta para o noivo.  

Todo filho se origina a partir da semente de seu pai; a mãe é como a terra na qual a 
semente deve ser plantada. Da mesma forma, a restauração envolve um caminho 
completamente inverso. Portanto, as pessoas que estão procurando a restauração devem 
seguir completamente as direções do Messias.  

Há outra forma para dizer isto. Quando estavam vivendo na realidade do mundo decaído, 
vocês amavam muitas pessoas, tais como seus pais, seus irmãos e irmãs, amigos e assim 
por diante. Agora que estão procurando a união com o amor verdadeiro de Deus, vocês 
devem dar um amor maior para o Messias do que para qualquer um em sua vida secular. 
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Se o seu amor é um pouquinho menor, então não será suficiente para conectá-los a Deus. 
Jesus ensinou isto, dizendo: "Quem quer que ame sua esposa, pais ou irmãos mais do que 
a mim, não é digno de mim".  

Jesus disse francamente que a própria família de uma pessoa é seu próprio inimigo. Como 
no mundo poderia tal atitude ser justificada de acordo com valores seculares? Jesus sabia 
que a menos que as pessoas pudessem ir além desse amor secular, elas não poderiam se 
tornar um com Deus. Podemos imaginar quanto os poderes do mundo estavam ofendidos 
com as palavras de Jesus. Justamente por isso, muitas pessoas ficam ofendidas pelos 
ensinamentos da Igreja de Unificação, particularmente os pais das pessoas que têm se 
unido à igreja. Mas elas não entendem a natureza da transição histórica que está 
ocorrendo. No tempo de Jesus, as pessoas não o reconheceram como o Messias; de fato, 
ele era apenas um humilde carpinteiro da casa de José aos olhos da maioria das pessoas. 
Como elas poderiam imaginar que Jesus era o Messias, especialmente conhecendo o que 
ele estava dizendo e ensinando?  

O que as pessoas daquele tempo teriam dito sobre aqueles que entraram na igreja de Jesus? 
Podemos imaginar assim: "Essa moça era uma esposa perfeita, fiel para seu esposo, mas 
uma vez que esse jovem carpinteiro de Nazaré chegou aqui, ela começou a segui-lo e se 
tornou como uma pessoa louca. Ela vai visitar a igreja dele muito cedo todas as manhãs e 
nem sempre volta para casa muitas noites. O que ela está fazendo lá?" Assim é como o 
mundo secular deve ter visto a igreja de Jesus. Mas Jesus não tinha qualquer outra escolha 
a fim de ensinar as pessoas decaídas; ele tinha que instruí-las de maneira intensa a fim de 
salvá-las.  

Há somente uma forma para o mundo decaído, sendo um indivíduo, uma igreja ou uma 
nação, reconectar-se com Deus, e essa é através do Messias. Ele é como a origem; ele é 
como a semente. Embora as pessoas já tenham nascido e crescido, todas elas devem 
retornar para o mesmo pai e serem renascidas.  

A única forma para fazer isso é amar intensamente o Messias. Esta é precisamente a lei 
que estava vigorando quando Jesus veio como o Messias. O Princípio Divino e a 
restauração não chegaram a um acordo. Dois mil anos se passaram e agora é o tempo do 
Segundo Advento. Através da Igreja de Unificação, o mesmo padrão e situação 
apareceram. Muitas mulheres visitavam a igreja e se tornavam membros. No passado, as 
pessoas observavam que algumas mulheres eram muito fiéis, esposas e mães castas, uma 
boa filha para os pais de seu esposo.  Mas então ela se unia à igreja deste pregador solteiro 
no bairro e dificilmente voltava para casa! Essa mulher sentia que nunca iria querer deixar 
a igreja, mesmo quando isto ocorria tarde da noite, porque ela queria ouvir o que o mestre 
estava dizendo. Diariamente, todo o ano, ela continuava a ficar e ouvir.  

Isto se aplica não somente para as mulheres. As mulheres eram mais religiosas em geral, 
isso é verdade, mas havia homens também. Os homens desistiram de suas famílias e foram 
para a igreja, tal como Jesus predisse e nos disse para fazer: "Se você ama sua própria 
família mais do que a mim, não é digno de mim." Estes homens e mulheres precisamente 
se conduziram assim, a despeito de suas dificuldades. Eles foram através do inverso de 
seus nascimentos. Primeiro o Pai e então a Mãe, e então somos renascidos.  
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Na Igreja de Unificação eu realizei uma cerimônia de renascimento após o nascimento de 
nosso primeiro filho. Eu estabeleci uma condição e realizei uma cerimônia na qual todos 
os membros adultos da igreja compartilharam a mesma refeição que a Mãe tomou após ela 
ter dar a luz para seu verdadeiro filho. E o segundo, o terceiro, o quarto e quinto filhos 
vieram, e assim por diante, e eu elevei o padrão ao mais alto – a partir do indivíduo até a 
nação, expandindo a realidade da indenização. Também, eu dei bênçãos aos casais por 
várias vezes, conectando cada nível a este amor verdadeiro. Vocês entendem?  

Após cumprir tudo isso nesse fundamento, eu vim para a América. Eu realizei todas as 
condições espirituais necessárias na Coréia e então cheguei aqui para reconectar com as 
igrejas cristãs estabelecidas.  

A unidade do cristianismo ao redor do mundo era somente possível quando eu tivesse 
estabelecido condições suficientes para abraçar as igrejas estabelecidas. Esse é o motivo 
pelo qual eu investi tanto esforço e dinheiro para as igrejas cristãs antes de eu dar atenção 
aos membros da Igreja de Unificação.  

O Movimento Il Jeung  

Pela ascenção de Heung Jin Nim ao mundo espiritual, as fronteiras entre as pessoas seriam 
abolidas. Há um grande movimento de unidade, fazendo com que até mesmo as fronteiras 
do inferno, assim como tudo no inferno, como também no Céu, se tornarão uma grande 
esfera do domínio direto de Deus. Esta enorme tarefa foi realizada e vemos tanto 
desenvolvimento. Eu tenho feito as mesmas coisas aqui na terra como Heung Jin Nim as 
tem feito no mundo espiritual. Estabelecendo o Dia do Amor de Deus, eu declarei ao 
mundo que não há mais divisão entre inferno e Céu na terra. Não importa onde eu estou, 
mesmo na prisão, isto ainda é parte do planeta terra e toda a terra tem declarado estar sob o 
domínio direto de Deus.  

No Dia do Amor de Deus iniciamos um novo movimento de um só coração e amor. Neste 
dia, os membros juraram estar desesperados para se tornarem um em coração e amor com 
os Pais. Estamos fazendo isso todos os dias através de intensa oração. Este é o movimento 
Il Jeung, o que significa que estamos todos nos movendo em direção ao noivo. Agora a 
noiva está pronta. A noiva e o noivo estão à beira de se tornarem uma unidade um com o 
outro. Para essa definitiva realização estabelecemos o movimento Il Jeung. Orem para isto 
ser vitorioso.  

Herdando esta Solene Posição 

Somente o amor pode tornar isto possível. Agora é o momento da mais crucial transição, o 
qual pode ser comparado apenas com o tempo de Jesus, quando ele foi para sua 
crucificação. Após ele ser crucificado, ele passou três dias no inferno, e após isso a 
ressurreição ocorreu. Mas eu estou fazendo tudo isso, enquanto estou vivo. Vocês devem 
compreender agora que este dia que estão vivendo é o resultado de longos anos de 
preparação, de condições após condições. Isso inclui a bênção dos 36 casais; os 72 casais, 
e assim por diante até os 8.000 casais; agora estamos à beira da reconexão através deste 
movimento de um só coração e amor.  
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Tivemos que vir através deste processo passo a passo, de acordo com a lei da restauração, 
se movendo em direção ao ideal que Deus pretendia para este mundo. Seguindo pelo 
caminho reverso eu estabeleci as condições necessárias, através dos 36, os 72, os 120, os 
430 casais, então os 777, os 1800, e finalmente os 8.000 casais. Passo a passo eu me movi 
adiante com estas condições, e agora estamos sendo renascidos no fundamento mundial. 
Estamos agora à beira desta grande transição.  

Vocês não trabalharam para isto; Eu trabalhei para isto. Mas vocês estão herdando esta 
posição mais solene. Vocês devem saber que eu não apenas estabeleci este Dia do Amor 
de Deus por meu capricho, mas que houve por trás dele uma longa, dolorosa e agonizante 
história. Vocês não conhecem tudo sobre isso, mas sabem que existe um inabalável 
fundamento. Assim, tudo o que vocês têm que fazer é apenas estar absolutamente 
confiantes.  

Estamos criando está nova árvore do Reino do Céu na terra. Suas famílias são os galhos 
desta árvore, crescendo de um único tronco central. Os galhos não são indivíduos, mas 
famílias. É a família que está no centro do Reino do Céu. O galho da família brota a partir 
do tronco.  

Eu exijo que Vocês Estejam em Unidade 

Teria sido ideal se os 36 casais e os 72 casais tivessem feito tudo perfeitamente. É claro, a 
missão dos casais abençoados na seqüência teria sido mais fácil. Observamos que os 
casais abençoados recentemente não entendem tão profundamente o significado de suas 
próprias famílias. Uma razão para isto é que os casais anteriores não demonstraram a eles 
um exemplo perfeito. Eles não têm sido educados adequadamente. Não obstante, o que 
temos que entender é que estamos à beira de nos tornarmos perfeitos. Seremos assim, por 
isso devemos compreender onde estamos.  

Não importa a qual bênção você pertença – se você é um dos 8.000 casais ou um dos 
1.800, 430 ou 36 casais, ou qualquer que seja - deve manter sua posição e considerar a 
todos como partes da mesma árvore. Se amamos Deus e a Igreja de Unificação, temos que 
atingir esta unidade. Até agora, houve todo tipo de erros e falhas na condução das missões, 
não importando de qual bênção alguém era. Como eles falharam? Eles falharam por não 
obter unidade. Neste tempo difícil, estou pedindo para todos vocês se unirem. Quando as 
coisas estão confortáveis e livres, suas mentes tendem a ser negligentes; vocês sentem que 
não é necessário estarem unidos. Mas agora é um bom momento para se unirem, honrando 
a tradição da Igreja de Unificação.  

Todos vocês têm a determinação de que iriam para a cadeia e aceitariam uma sentença três 
vezes maior do que a minha – eu sei disso. Vocês devem mobilizar este tipo de 
determinação para toda extensão e direção para a completa unidade da Igreja de 
Unificação, conhecendo onde vocês pertencem e aderindo a essa posição. Todos têm sua 
rota clara. Devemos atingir completa unidade além de qualquer outra coisa. Certamente, o 
pensamento auto-centrado absolutamente não deve ter lugar em nós agora. Através deste 
movimento de um só coração e amor, todos vocês certamente se conectarão aos 
Verdadeiros Pais, como famílias da Igreja de Unificação. Quando fazemos isso, o que 
acontece? Deus, incondicionalmente, pode vir e viver conosco. E Deus pode fazer o 
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inferno nulo e sem valor – nem haverá tal coisa como um inferno. Portanto, não haverá 
lugar onde Satanás possa reinar.  

Isto é o que eu estabeleci no último domingo como o Dia do Amor de Deus. Centrem-se 
nos Verdadeiros Pais completamente e não haverá condição ou espaço deixado para 
Satanás reivindicá-lo. O ponto onde Adão e Eva sentiam que estavam no topo do estágio 
de crescimento. Para seguir desse ponto até o terceiro estágio de perfeição exigiu-me 
quarenta anos, e todas as condições necessárias ocorreram. Agora eu estou no topo do 
estágio de perfeição. Embora todos os membros e famílias da Igreja de Unificação estão 
espalhados por todo o mundo, seu ponto focal é o mesmo. Todos eles estão conectados 
com o amor verdadeiro, através dos Verdadeiros Pais. Tudo está conectado. Estamos tendo 
certeza que isto é assim, cada um e todas as famílias, e assim Deus pode residir conosco e 
aceitar quão suficientemente boas são as condições para a abolição das fronteiras entre 
inferno e Céu.  

Em outras palavras, a fronteira entre a Igreja de Unificação e o mundo secular – todo o 
resto do mundo – agora está abolida. Centrando em quem? Centrando nos pais. Devemos 
compreender que este é o ponto onde estamos agora. Os casais abençoados falharam em 
atingir unidade por eles mesmos. Eles foram estabelecidos para obter isto e realizar suas 
missões, mas eles não o fizeram. Eu estou carregando minha cruz agora pela falha de 
todos os casais abençoados dos diferentes níveis. Quando isso é realizado, dali em diante 
tudo no mundo será conectado. Através deste movimento de um só coração e amor, todos 
faremos o que falhou no passado.  

A Completa Unidade de nosso Movimento 

Está claro o que todos os membros e suas famílias da Igreja de Unificação devem fazer. 
Eles devem, através deste movimento de um só coração e amor, orar para que toda a Igreja 
de Unificação fique intacta, uma única estrutura e completamente unida. Quando isso 
acontece, então Deus terá certeza que não há fronteira entre inferno e céu. Portanto, todo o 
mundo virá em direção ao domínio de Deus. Uma vez que isto acontece, a atitude das 
pessoas dos Estados Unidos se tornará favorável em ralação ao nosso movimento. Nós 
iremos, mesmo que tenhamos que tentar tão duramente. Quando a primavera chega, tudo 
renasce. Da mesma forma, quando isto é feito, todas as mentes dos religiosos e as mentes 
dos cidadãos dos Estados Unidos se moverão em direção ao ponto de vista de Deus e se 
afastarão dos poderes seculares ou partidos políticos ou coisas como essas. Suas mentes 
seguirão a mente de Deus, mais do que qualquer outra coisa. Isto seguramente acontecerá. 
Vocês entendem?  

Devemos ter definitiva confiança. Não há razão pela qual qualquer outro poder possa nos 
superar -- nenhuma! O maior poder de todos é o poder de Deus. Todos do mundo decaído 
como também todas as religiões do mundo estão destinados a retornarem para a condição 
original – o Éden original centrado em Deus. Isto é o que está sendo realizado agora. 
Satanás sabe muito bem que ele deve observar e obedecer à lei original, uma vez que este 
estado original é restaurado. Isto está acima de nós. Vocês não podem ter confiança a 
menos que vocês entendam, mas agora vocês entendem e podem ter absoluta confiança e 
nenhum poder pode superá-los. Tudo será realizado, contanto que nos tornemos unidos.   
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Não importa o que, vocês devem estar unidos para uma meta maior e ser obedientes aos 
Verdadeiros Pais. Não importa quão incrível isto possa parecer, se vocês têm definitiva 
confiança, teremos vitória. Este é o motivo pelo qual eu sempre os incentivo a se tornarem 
fortes e bravos. Nada deveria intimidá-los. Tudo segue certos números no mundo 
espiritual – vocês podem ter ouvido isso. O número 6 representa o número satânico, e três 
vezes 6 é o número de perfeição, ou 18. Em outras palavras, esse é o ápice do que Satanás 
pode atingir; ele não pode ir para nada mais alto do que isso. Então é quando ele pára e é 
quando Deus começa a subir. Este é esse dia. Temos sido os prejudicados até hoje. 
Conhecendo o Princípio e sabendo que este Princípio funcionará, Eu sei que, se eu vou 
para prisão, isso realmente não será uma prisão. É apenas outro quintal no planeta Terra. 
Assim, se eu vou para a prisão, eu trarei a palavra e o amor para essa prisão. Eu não sinto 
mais a partir deste momento, que estarei atrás das barras e no inferno. Não mais.  

A Indenização está Completa 

Vocês verão que a maré mudou. Até agora, o lado Abel teve que pagar toda a indenização 
para restaurar o mundo. Isso chegou a seu ponto culminante. Em outras palavras, o copo 
está cheio; vocês não podem colocar nada mais. A indenização está feita. Vocês podem 
não entender tudo, mas podem ter absoluta confiança. Vocês devem compreender que este 
é um tempo único, no qual todas as falhas da responsabilidade do homem para receber o 
Messias, começando com o cristianismo estabelecido, os 36 casais, e todos os demais 
casais abençoados dentro da Igreja de Unificação e da nação, tudo que falhou para receber 
o Messias foi indenizado. Essa indenização já está completa. Agora estamos em um novo 
território. Onde quer que você caminhe esta manhã e de agora em diante, não há tal coisa 
como um inferno, exceto em sua mente. Até hoje, isto não era assim. Portanto, devemos 
ter absoluta confiança.  

Se realmente marchamos em frente em completa unidade durante os próximos três anos e 
meio, centrando nos Verdadeiros Pais, o mundo absolutamente mudará, tanto 
espiritualmente quanto fisicamente. Isso é exatamente 1988. Isso é quarenta e três anos 
desde 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial, e o ano em que a Coréia foi liberada do 
domínio japonês. Este é um novo êxodo para o nível mundial. O êxodo dos israelitas foi 
em nível nacional, mas este é em nível mundial. Naquele tempo, eles passaram 430 anos 
como escravos no Egito. Da mesma forma, houve 43 anos desde a liberação da Coréia e 
do fim da Segunda Guerra Mundial. Este é o significado dos próximos três anos e meio. E 
este é um tempo totalmente único. Este é um tempo pelo qual temos esperado. Até agora, 
era mais ou menos a preparação para este tempo único.  

Temos experimentado que não há distinção entre nações e raças, sem alemães, sem 
americanos, sem brancos, sem negros, sem amarelos. Temos seguido além destas 
diferenças. Somos completamente um – somos uma família compartilhando carne e 
sangue. Em outras palavras, esta é a primeira vez na história da humanidade que em todos 
os lugares há pessoas que estão juntas em completa unidade, centrando-se neste incrível 
amor verdadeiro. Espiritualmente, estamos muito à frente do que até mesmo vocês 
compreendem. Fisicamente, também, em 1988 a situação da sociedade será 
completamente diferente do que podemos imaginar agora. Estará muito mais na direção de 
Deus. Nesse tempo, não apenas os americanos, mas também muitos países ao redor do 



 170

mundo reconhecerão o significado e o valor de nosso trabalho e eles oferecerão apoio para 
nossas atividades em seus países. Em 1988, nós teremos nossa própria terra natal.  

Satanás não tem nenhum Poder 

Tenham confiança e permaneçam centrados no amor verdadeiro. Não há inimizade no 
amor verdadeiro, nem mesmo Satanás. Eu nunca considerei qualquer um como meu 
inimigo. Eu agarro e seguro o denominado “meu inimigo” com minha mão esquerda e 
nunca o deixo ir até que o inimigo me ame. Vocês entendem? Satanás não está na posição 
de dominar a humanidade. Vocês devem entender o que são. Vocês são entidades que 
renasceram através dos Verdadeiros Pais. Pelo renascimento dos 36 casais, vocês foram 
renascidos novamente. Por este processo, incluindo os 72 casais, os 120, os 430, 777, 
1.800, e assim por diante, a cada nova família que era renascida, cada um de vocês estava 
um passo mais perto de seu próprio renascimento. Agora vocês foram renascidos, mas 
onde? Vocês estão renascidos no topo de todo este fundamento; não é o mesmo se 
tivessem sido renascidos dez ou vinte anos atrás, quando não havia ainda este fundamento. 
Não há mais nada que possa dominá-los. Satanás não tem nenhuma condição, nenhum 
poder e nenhum direito para reivindicar qualquer coisa. Esse é o lugar onde estamos agora 
posicionados.  

Por favor, levantem suas mãos se vocês têm sua vela do movimento de um só coração e 
amor que foi distribuída no Dia do Amor do Céu. Esta vela não foi dada para todos, mas 
apenas para aqueles que são abençoados. Nem todos que são abençoados a têm, mas 
apenas aqueles que fizeram a determinação de se tornarem um com seus cônjuges e 
querem manter sua família intacta. Essa é a base de quatro posições – Deus, os 
Verdadeiros Pais e o casal, esperando o nascimento de seu verdadeiro filho. Aqueles que 
estão prontos para fazer isso e puderam jurá-lo, é que receberam essas velas. Aqueles que 
não estão tão confiantes, nem tão determinados que esta família que vocês têm é a família 
absolutamente intacta, a qual vocês estimarão pelo resto da eternidade, vocês não são 
merecedores destas velas e não deveriam recebê-las. O momento que vocês recebem a 
vela e entendem o significado dela, e oram sob a luz dessa vela, vocês tem uma única 
direção, um coração de amor que segue nessa direção.  

Vocês devem ter um único coração e uma única direção. Sua direção é rumo aos pais, que 
estão direcionados para Deus. Não há espaço para desvio ou negociação, porque a 
restauração do mundo é muito importante. No passado, vocês podem ter tido idéias 
diferentes. Vocês podem ter estado um pouco ou muito confusos, mas não após este 
momento. O que pode ter feito vocês estarem confusos e desencorajados? Tudo está claro 
agora, e vocês devem começar a viver agora, apenas olhando para trás para se 
arrependerem pelo que fizeram de errado. Esta é uma nova posição.  

Como Jesus disse em lamentação, entristecendo os discípulos, não se lamentem por mim, 
mas se lamentem por seus próprios descendentes. Esse foi um forte julgamento. Deus tem 
feito tanto pela humanidade, tanto por cada indivíduo, cada família; isto é para fazê-los 
desfrutar totalmente disso e trazê-los completamente para longe do domínio de Satanás. 
Eu não me preocupo comigo mesmo. Tenho feito o que posso por vocês; não há muito 
mais que eu possa fazer por vocês. Uma vez que vocês fazem sua forte determinação, tudo 
será resolvido. Por quê? O amor verdadeiro, Deus e os Verdadeiros Pais controlarão tudo. 
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Satanás não é parte desse mundo. Se Satanás não está lá, então nada será contra a vontade 
de Deus. Tudo se curvará para o centro do amor verdadeiro, incluindo Satanás. A única 
coisa deixada para ele será se dobrar para a regra original do mundo.  

Peça para Deus se Unir ao Nosso Juramento 

Centrando-se no Dia do Amor do Céu – o qual foi no último Domingo – tenham absoluta 
confiança e nada ficará em seu caminho. Eu perguntei a todos os membros nesse dia, se 
eles estavam determinados a seguir adiante com obediência absoluta e confiança e eles 
disseram "sim". Se eu perguntar isto de novo a vocês esta manhã, eu sei que vocês 
jurariam de novo com uma mente clara, sem ambigüidade ou aborrecimento. Eu gostaria 
de acrescentar algo ao que vocês já juraram. É pedir para Deus, por favor, vir e 
compartilhar neste juramento e olhar por todos nós nesta reunião de hoje. Eu também 
quero pedir fervorosamente a Deus para confirmar que esta é Sua palavra sendo dita agora. 
Vocês se unem a este juramento? Aqueles que juram, por favor, levantem suas mãos, e 
Deus compartilhará e se tornará um conosco aqui enquanto juramos. Eu orarei sobre estas 
coisas. Por favor, acompanhem minha oração.   

(Após a oração o Pai continuou:) Temos a definitiva confiança e tudo será resolvido mais 
facilmente. Tenham orgulho que vocês agora pertencem ao estado original do mundo 
criado por Deus, não ao mundo decaído. Tudo estará dentro da base de quatro posições 
original de Deus, nada permanecerá fora dela. Vocês devem ver o mundo exatamente da 
mesma forma que Adão e Eva não decaídos teriam visto. Este é o motivo pelo qual tenho 
ensinado vocês sobre o mundo original. A partir deste momento, vocês não deveriam mais 
reclamar. Quando Heung Jin Nim foi para o mundo espiritual, eu não chorei. Isto foi 
porque eu não tinha coração? Naquele momento de desespero, eu rapidamente me movi 
para a Cerimônia de Unificação, o que Satanás não esperava. Não importa quantas vezes a 
dificuldade venha, e ainda mais intensa, e mais um passo adiante eu dei sem recuar. Nada 
me faz voltar para trás.  

Quando uma família ou um indivíduo são confrontados com estes tipos de coisas, é como 
um sopro de morte para eles. Mas não para mim. Eu conheço o Princípio da providência. 
Não importa quão difícil ou impossível algo seja, isto depende de qual direção você dará a 
ele. A ascensão de Heung Jin Nim estava direcionada para o atingimento da meta de Deus. 
Assim, isto foi realmente um salto adiante.  

Eu sei que virá o tempo similar a quando eu fui para a prisão de Hung Nam. Eu encontrei 
discípulos dentro da prisão, uma igreja dentro da prisão. Da mesma forma, se me encontro 
na prisão nos Estados Unidos, haverá muitas pessoas que me apoiarão. Assim, de uma 
forma literal, o inferno na terra está gradualmente se transformando no Céu na terra. Não é 
necessário eu sofrer mais ou ir para a prisão. Satanás não tem mais qualquer direito ou 
razão para exigir a condição, neste estágio. Estamos claramente além dessa fronteira e em 
outro nível.   

Eventos mundiais moverão de tal forma que nem o mundo livre e nem o mundo comunista 
terão habilidade para resolver os problemas que surgirão. Somente o Reverendo Moon, e 
sua visão e ideal, podem resolver esses problemas.  
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Eu sei que isso será verdade. Eu sei que todos vocês têm vontade de ir comigo para a 
prisão, isso não é verdade? Portanto, o que vocês podem fazer quando estão determinados 
a irem para a prisão? Vocês podem fazer qualquer coisa. Vocês devem ter tal 
determinação nesta manhã de domingo. Com esse juramento marcharemos em frente a 
partir deste momento. Defenderemos nossa dignidade como os verdadeiros filhos e filhas 
da linhagem celestial. Deus esteja com todos vocês.  
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Capítulo 10 
Antes e Depois da Bênção 

27 de Junho de 1982 

Alguém gostaria de ser voluntário para traduzir o título do sermão de hoje? Ele é "Antes e 
Depois da Bênção." A Bênção agora está diante de nós.  

As pessoas geralmente estão esperando algo mais. Deus é assim também. Ele criou Adão, 
e quando Adão se viu sozinho Deus queria criar algo em adição a ele. Portanto Deus criou 
Eva. Algumas pessoas poderiam pensar que as mulheres são apenas um benefício extra, 
mas eu não quero dizer isso.  

Se você tem uma fruta e decide que quer outra, provavelmente irá escolher algo diferente 
da segunda vez. Se sua primeira fruta era amarela, então irá querer uma vermelha, ou 
talvez uma azul escura.  

Quando anda pela rua, você quer usar algo em sua mão ou ter algo em seu bolso. Você 
quer decorar-se com anéis, colares, brincos e coisas assim. É um desejo humano 
fundamental parecer bonito e ornar-se. Vocês não querem sapatos que são apenas 
funcionais, mas também decorativos. As mulheres usam maquiagem pela mesma e básica 
razão. Tudo isto é bom.  

Uma árvore tem muitos galhos; se vocês perguntarem por que é necessário tantos galhos e 
porque ela não pode ser com apenas um tronco, seria respondido que vocês não sabem 
nada sobre árvores! Se perguntarem à árvore porque ela não pode estar satisfeita com 
apenas uma folha, ela lhes diria que se um besouro vier e comer sua folha solitária, ela não 
teria mais nenhuma.  

Todos querem ter uma sensação de segurança. A fim de estar no lado seguro, vocês 
precisam mais de uma coisa. Se um item está estragado vocês querem ser capazes de ter 
outros. O mesmo se aplica aos filhos.  

Vocês querem apenas um filho ou mais do que um? Alguém aqui tem 13! Realmente, a 
natureza humana é tal que vocês nem mesmo querem parar nos 13. Que tal 40 ou 120? 
Vocês poderiam ter um problema para cuidar deles e alimentar todas essas bocas, mas eu 
tenho confiança que eu posso cuidar de 13.  

Quando alguém tem muitas posses, significa que ele tem mais com o que se preocupar, 
não é? Que tipo de casas os mendigos gostariam de morar: rica ou pobre? Há muitos 
mendigos? Qual o próximo passo após ser um mendigo? (Restauração Material!) Assim eu 
devo ser o rei dos mendigos! Tudo bem; não há nada de errado em ser um mendigo. O que 
importa é seu propósito. Vocês estão fazendo isso apenas para salvar a si mesmos, ou para 
salvar seu país, ou para salvar o mundo e sua população? A atividade de restauração 
material pode parecer o mesmo com mendigar, mas por causa do propósito por trás disso, 
ela pode ser fonte de orgulho.  
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Algumas pessoas têm grandes ambições. Elas podem recorrer à violência, até mesmo 
matando outras pessoas, dizendo que isto é a forma para salvar a nação. Entretanto, ao 
invés de utilizar violência para salvar nosso país, nós restauramos material.  

Liberar Deus 

A tradição da Igreja de Unificação de restauração material é uma tradição de orgulho. 
Realmente, eu não iniciei a prática da restauração material e não ganho nada disto a não 
ser críticas. Mas enquanto vocês enfrentam dificuldade e tribulação, se focam todo 
momento na nobre causa – sua missão de salvar a nação – se tornam grandes. O valor de 
uma atividade é determinado por sua motivação. A mesma ação pode ter valor trivial e 
temporário ou obter valor nobre e eterno, de acordo com sua motivação.  

Além disso, recebemos críticas, acusações e maldições, mas isto não é necessariamente 
ruim. Isto depende sobre o que somos criticados. Eu sou extremamente controverso; tenho 
sido criticado de todas as formas. Mas tudo o que eu faço é para a salvação da nação e do 
mundo e para a liberação do próprio Deus. Este é o mais sagrado e nobre propósito.  

Há duas motivações para buscar liberdade: um tipo de pessoa quer liberação apenas para si 
mesma, enquanto outro tipo quer liberar Deus de Sua aflição. A qual tipo vocês 
pertencem? Quando vocês pensam sobre isto, liberar até mesmo seu cônjuge e filhos já é 
um real desafio e fardo, assim quão extraordinariamente difícil deve ser liberar Deus!  

Quem estiver devotado em liberar Deus de Sua aflição e escravidão deve ser capaz de 
alcançar todos os filhos de Deus. Tal pessoa não deve focar em ajudar apenas as pessoas 
brancas e descuidar das pessoas negras e amarelas.  

Não importa quantas vezes eu possa ter dito que eu quero liberar Deus, Deus diz: "Tudo 
bem. Antes de você considerar Me liberar, por favor, cuide dos problemas do mundo 
primeiro. Então venha e Me diga que você quer Me liberar." Este é o motivo pelo qual eu 
procurei os problemas mais difíceis do mundo e os levei em meus ombros.  

O primeiro e maior problema é a perda da ordem e da disciplina do amor e a ausência de 
uma filosofia para condução da vida. O amor se tornou completamente degradado na 
América de hoje. As pessoas não têm nenhum princípio para guiar como expressar seu 
amor. Para permitir que todos experimentem o verdadeiro e correto amor, precisamos 
restaurar sua disciplina e ordem. Também, desde que as pessoas carecem de uma filosofia 
superior de vida, elas vivem dia a dia, sem uma filosofia central para guiar suas vidas.  

O segundo pior problema do mundo de hoje é o comunismo. Por trás do comunismo estão 
as forças de Satanás as quais devem ser conduzidas para fora. Assim, temos que 
restabelecer a ordem do amor e restaurar a ideologia eterna e imutável, o tema central da 
vida humana. Estas são tarefas difíceis. A Igreja de Unificação e o Reverendo Moon 
podem resolver estes problemas? Sim, com certeza! Nós iremos fazer isto.  
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A Ordem do Amor 

A primeira tarefa encarada pelo Reverendo Moon e a Igreja de Unificação é restaurar a 
ideologia central a qual restabelecerá a ordem e a disciplina do amor. Isso permitirá as 
pessoas retornarem para o amor verdadeiro e correto. Nossa segunda tarefa é se afastar de 
Satanás. Deus está dizendo: "Tudo bem, Reverendo Moon, faça isso!" E eu responderei: 
"Sim, Senhor, eu estou fazendo isso".  

E quanto a vocês? Vocês estão restaurando a ordem e a disciplina do amor? Vocês 
necessitam da Bênção a fim de fazer isso. A Bênção é o pináculo de seu curso para 
restaurar o amor.  

Os conceitos e ideais que tenho ensinado expõem como deveria ser o mundo, como 
deveria ser a nação, como deveria funcionar a sociedade, e como deveriam viver os 
indivíduos. Meu tema central para esta organização é o padrão ideal para indivíduos, 
sociedades, nações, o mundo e até mesmo o Reino do Céu. Cada um tem uma clara 
fórmula para seguir.  

Atualmente estamos tentando banir Satanás deste mundo. Dia a dia, estamos 
empreendendo uma "batida contra Satanás" através da restauração da ordem do amor e da 
ideologia. Satanás está sempre tentando promover o amor ilícito e anormal. Coisas são 
anormais quando elas apenas vagam por aí, não seguindo nenhum princípio, confundindo 
a frente com atrás, a direita com a esquerda. O que é o amor anormal? É evidente quando 
um homem está com uma mulher em uma noite e com outra mulher na noite seguinte; ou 
quando as pessoas têm relações sexuais com seus próprios parentes; ou a 
homossexualidade. Estes são exemplos do amor ilícito e anormal. 

As mulheres desejam um tipo de amor anormal ou um normal? O tipo de amor que vocês 
têm vivido é normal ou anormal? Vocês acham que podem estar focados no amor normal, 
mas Satanás se manterá seguindo-os até que estejam completamente praticando a forma 
normal de amor. Somente assim ele perderá a esperança e desistirá.  

Satanás sempre estará exatamente por trás de qualquer um que viva por seu próprio 
propósito, mas logo que comecemos a viver pelo benefício dos outros, Satanás se retirará. 
Essa é a linha divisória. Vocês entendem? Satanás não pode reivindicar alguém que está 
vivendo pelo benefício dos outros ou pelo benefício do todo. Eu estou vivendo pelo 
benefício de todas as pessoas do mundo. Portanto, certamente o mundo inteiro dará as 
boas vindas a mim e Satanás terá que ir embora.  

Eu estou falando sobre as duas principais necessidades da humanidade: liberação do amor 
ilícito e liberação da escravidão da falsa ideologia. Quando a humanidade está liberada, 
Satanás a deixará. A presença de Satanás manteve Deus em escravidão porque Ele não era 
capaz de acabar com o poder de Satanás sobre o homem. Tão logo Satanás caia, Deus se 
levantará e lentamente caminhará para nos cumprimentar. "Finalmente Eu estou livre!" 
Ele dirá: "Eu não tenho mais nenhuma preocupação no mundo! Quem fez isso? O 
Reverendo Moon fez. Ele me liberou"!  
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Liberação 

Até agora, vocês não compreenderam totalmente o que eu estou querendo dizer quando 
falo sobre a liberação de Deus e da humanidade. Vocês não conheciam a definição de 
liberação. Ao estabelecer a ideologia central que restaura a disciplina do amor e expele 
Satanás, vocês estão liberando a humanidade e liberando Deus. Agora que tenho explicado 
isso tão simples e claramente, vocês entendem, não entendem? É uma tarefa fácil ou 
difícil?  

Quando todas as pessoas recebem esta ideologia e a colocam em prática, não haverá mais 
espaço para Satanás. Deus será bem vindo em qualquer lugar. Assim é como a liberação 
ocorrerá. Assim, liberar a humanidade significa liberar Deus. As duas liberações são 
simultâneas; elas não são eventos separados. Uma solução bastará.  

Portanto, porque vocês não saem para testemunhar? É para cumprir esta tarefa. Vocês 
testemunham para a liberação da humanidade e a liberação de Deus. Quem na história 
assumiu esta incrível tarefa? Somente nós – o Reverendo Moon e a Igreja de Unificação – 
estamos trazendo tanto a liberação da humanidade como a liberação de Deus. Que 
importante e ilustre posição nós temos!  

Digerir Tudo Através do Amor 

O mundo está envolvido em uma guerra ideológica. Há um conflito entre a ideologia que 
aceita Deus e a ideologia que nega Deus, entre democracia e comunismo. Qual é a 
ideologia do Reverendo Moon e da Igreja de Unificação? É o Unificacionismo. Estamos 
trazendo tudo à harmonia e à unidade. O papel de nossa ideologia é digerir tudo; é uma 
ideologia "caldeirão".  

Eu tenho um estômago saudável: eu posso comer de tudo e digeri-lo. Eu posso comer 
molho picante de pimenta e kimchi coreano, e ao mesmo tempo posso comer queijo e pão. 
Isto não tem diferença; tudo pode ser digerido em um estômago. Tal estômago é ideal, não 
é? Vocês devem ser capazes de digerir tudo para ser uma pessoa ideal. Que tipo de pessoa 
vocês são?  

Neste noivado, muitos ocidentais pediram por cônjuges orientais. Este tipo de coisa 
assusta o mundo exterior. Eles não podem imaginar o que está acontecendo. Mas do ponto 
de vista celestial, tal fenômeno é maravilhoso. Os jornais anunciam: "Matrimoonie".  

A despeito do que as outras pessoas possam dizer, somos pessoas felizes não somos? 
Vocês não estão orgulhosos em viver esta forma de vida? O termo "Moonie" apenas se 
refere ao estágio de formação. "Sunnie" é o estágio de crescimento. As pessoas do estágio 
de perfeição serão chamadas de "Kingies3." No estágio de perfeição, vocês se tornarão um 
messias. O mundo não tem nenhuma forma de entender a completa implicação de ser um 
messias. Mas vocês sabem exatamente o que a palavra significa como também qual 
                            

3 Nota do tradutor: Adotamos não traduzir os termos pelo sentido que eles possuem. Moonie, além de ser 
uma referência ao sobrenome do Verdadeiro Pai, é utilizado por ele como uma alusão à Lua. Em um 
trocadilho, o Verdadeiro Pai, cria o termo “Sunnie” se referindo ao Sol, e o termo “Kingies”, se referindo à 
entrada na Era do Reinado Celeste. (Interpretação pessoal). 
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processo está envolvido. Através do cumprimento da responsabilidade de um messias em 
sua própria área de lar-igreja, vocês se tornam um messias tribal.  

No início de meu discurso, eu disse que todas as pessoas querem crescer; todos nós 
queremos acrescentar algo ao nosso valor. Meu tópico hoje é "Antes e depois da Bênção," 
mas eu divaguei e falei sobre a liberação de Deus, assim eu já acrescentei algo, não é? 
Vocês protestariam e me diriam que retornasse ao tema? Vocês pediriam para me manter 
dentro dos 15 minutos convencionais na realização do sermão? Realmente, eu posso dar 
um sermão de 15 minutos. Ontem eu falei na formatura do Seminário Teológico da 
Unificação e fiz um sermão em inglês – e teve apenas oito minutos de duração. Vocês 
prefeririam um sermão de oito minutos de duração esta manhã?  

Vocês ao menos já pensaram sobre porque eu dou tão longos sermões? Eu tenho uma 
resposta imediata: Eu odeio deixar vocês. Eu desfruto todos os minutos de meu tempo com 
vocês. Eu estudo cada um de vocês, observando suas características, sua reações, 
inspecionando seus olhos, narizes e bocas. Eu penso sobre que tipo de pessoas seria seu 
cônjuge ideal. Esse é o motivo pelo qual os noivados são tão rápidos: eu tenho feito meu 
trabalho de casa!  

Eu não estou falando assim apenas para ser encantador. Isto é verdade. Uma pessoa divina 
deve estar apaixonada pelas outras pessoas. Pessoas divinas deveriam amar e alegrar seus 
semelhantes. Se vocês vão para leste ou oeste, norte ou sul, se é dia ou noite, isto não faz 
diferença. Vocês devem alegrar as pessoas. Esse é motivo pelo qual as pessoas se sentem 
atraídas por mim. Se fosse dito para os africanos não virem aqui, eles se sentiriam muito 
tristes. Eles tentariam a porta da frente, a porta dos fundos, a porta do lado e encontrariam 
uma forma de entrar. Por quê? Porque eles estariam atraídos pela pessoa que ama e cuida 
mais profundamente da África. Esse é o resultado de minha ideologia. Eu quero encontrar 
todos e estabelecer laços com elas. Eu quero amar todos os americanos; eu amo a América 
mais do que os americanos.  

Jovens são mais sensíveis ao poder magnético do amor. Mesmo antes de eu vir para os 
Estados Unidos, eu sabia que jovens seriam atraídos para mim, e minha previsão estava 
absolutamente correta. Vocês são jovens, não são? Realmente, o que estou dizendo é 
simplesmente que os jovens têm mentes mais puras do que as pessoas mais velhas. Jovens 
são mais atraídos pelo amor verdadeiro.   

Onde mais vocês poderiam ir aos domingos para ouvir um ministro que fala sobre um 
tópico como "Antes e Depois da Bênção"?  

Ansiando por Pessoas 

Vocês têm estado almejando por outras pessoas? Vocês têm esperado por outros, ansiando 
por cuidar deles? Por toda minha vida, meu trabalho tem sido amar as pessoas e orar por 
elas. Eu acredito que minhas orações foram respondidas; minhas orações se tornaram 
realidade. Quando eu encontro alguém, eu me alegro com ele ou ela; eu posso entretê-la, 
cuidar e amar essa pessoa. Quando as pessoas estão se amando, não há sentimentos 
estranhos entre elas. E não faz diferença quais hábitos elas possam ter. Não faz diferença 
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se elas comem kimchi e kochijang, ou queijo e manteiga. Não há barreiras entre os que 
amam. Sua união é o lindo ápice do amor. Nada é mais importante.  

Um positivo perfeito é como um dínamo; está sempre criando um negativo perfeito. Isto 
acontece automaticamente, sem esforço. Onde quer que se encontre um positivo perfeito, 
um negativo perfeito aparece. Se você é um positivo perfeito, você pode sentar no meio de 
uma vila sem fazer nada, e os moradores virão automaticamente até você.  

As pessoas sempre são atraídas por mim. Vocês sentem da mesma forma sobre mim? Se 
eu toco sua mão, vocês sentem bem ou mau? Como vocês homens sentem? Como vocês 
mulheres sentem? Muitos membros acham que se eles pudessem dar um aperto de mão 
uma vez comigo, seu céu estaria garantido. Mas, contudo eles ainda não tiveram a chance. 
Meu aperto de mão é muito caro! Eu raramente aperto a mão das pessoas, mas ainda sim 
as pessoas me seguem.  

Amor Abre Todas as Portas 

Imaginem alguém que apenas encontra uma mulher por quem ele sente uma tremenda 
atração. Talvez os dois apenas recentemente tenham se apaixonado. Mas então esse 
homem encontra a Igreja de Unificação e ele completamente abandona seu amor. Então 
ele começa a esperar dia e noite, lamentando com a demora em encontrar o Reverendo 
Moon. Apenas o amor pode explicar isso. Somente o amor de Deus pode causar este tipo 
de mágica. Amor abre todas as portas, incluindo a porta do Reino do Céu.  

Tal pessoa pode vir onde eu estou e eu poderia gritar para ela: "Saia daqui! Porque você 
está perto de mim?" Mas realmente, se ele me ama tanto, eu já estou vivendo com ele em 
espírito. Eu sempre permanecerei com ele. À noite, tal pessoa não tem que se preocupar 
sobre andar por uma rua escura, porque eu seguraria sua mão e a conduziria. Ele até 
mesmo poderia fechar seus olhos enquanto caminha em uma rua estreita, e eu poderia lhe 
dizer para parar e ele automaticamente o faria. Se eu digo-lhe para andar, virar para a 
direita ou para a esquerda, ele faria isso sem mesmo abrir seus olhos. Assim é como o 
amor funciona.  

Fisicamente, eu tenho apenas um corpo; eu sou fisicamente limitado. Espiritualmente, 
entretanto, eu posso ser um milhão de pessoas; tal coisa é possível espiritualmente. Eu sou 
conhecido como uma pessoa misteriosa, alguém com qualidades místicas, mas realmente 
isto não é incomum. Muitas, muitas vezes através dos anos e décadas de minha vida, eu 
tenho derramado lágrimas por todo este tempo por Deus. Quando eu chorava por Deus, 
procurando por Ele, o mundo espiritual inteiro se abria para mim.  

Vocês deveriam almejar por mim tanto quanto eu almejo por Deus. Realmente, as pessoas 
na Igreja de Unificação que não almejam por mim, que não buscam por mim, que não tem 
derramado lágrimas desejando por mim não são realmente membros da Igreja de 
Unificação. Quando vocês atingem este nível, podem imediatamente atingir unidade, e 
todo o mundo espiritual se abrirá para vocês.  

Bo Hi Pak vem para East Garden quase todas as manhãs às 7 horas tomar café comigo. Às 
vezes ele não aparece porque ele tem outro compromisso e viagens. Então eu sinto falta 
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dele; vocês poderiam pensar que se eu vejo alguém todos os dias, eu poderia me tornar 
enjoado e cansado ao olhar para seu rosto de novo. Mas eu não sinto dessa forma. Quando 
a hora habitual de sua chegada se aproxima, eu sinto a falta dele e espero por ele.  

Vocês podem imaginar que os líderes mais velhos que visitam East Garden têm um 
momento maravilhoso aqui. Mas realmente, eles não têm, e eu lhes direi por quê. Quando 
eu chamo os líderes para "seminários especiais" isto não é muito fácil para eles. Eu fico 
falando mais e mais, por horas e horas, às vezes até meia noite ou além disso. Isto pode 
continuar dia após dia. Em suas mentes, eles me pedem: "Pai, porque você não nos deixa 
ir?" Mas, é claro, eles não querem dizer isso. E eles pensam: "Pai, você não é mais um 
jovem. Você precisa descansar. E nós também. Por favor, deixe-nos ir." Todos eles 
pensam assim dentro deles. Mas eu apenas seguro eles lá e me mantenho falando para eles 
e batendo neles. É claro, todos os líderes mais velhos querem ir para East Garden. Mas 
uma vez que eles chegam, não há tempo para dormir, e eles não querem apenas ir embora. 
Após dois dias como esse, eles estão completamente exaustos.  

Legislação do Amor Público 

Meu conceito é que devemos ser pessoas de profundos desejos; deveríamos desfrutar 
todos os minutos gastando-os com alguém. Quando cuidamos dos outros, não temos 
nenhum momento sombrio. Encontrar pessoas é o trabalho apropriado para as pessoas de 
Deus. Isso é tudo sobre minha vida. Eu sou um expert em encontrar pessoas.  

Alguém que vem me encontrar em East Garden pela primeira vez pode planejar ficar 
apenas meia hora, mas ele descobre que não é fácil ir embora. Eu nunca digo para alguém 
não ir, mas as pessoas apenas não querem ir embora. Este é um resultado do poder do 
amor que atrai as pessoas para mim.  

As pessoas são destinadas a procurarem e necessitarem umas das outras. Se o amor 
dependesse de aparências, uma pessoa feia teria uma vida penosa. Entretanto, Deus, que é 
o rei da sabedoria e da justiça, designou-nos para sermos amantes. Quando vocês estão em 
amor, nada importa; feiúra não é nenhuma preocupação; vocês podem aceitar tudo.  

Portanto, não há princípio importante em matéria de amor. Ele deveria ser um amor 
correto e público; o que significa amor altruísta. Amor verdadeiro é definitivamente amor 
público. Através do amor verdadeiro vocês podem obter tudo, mesmo o mundo espiritual. 
Desde que não podem ir sozinhos para o mundo espiritual, vocês necessitam ir com seu 
amado cônjuge. Portanto, uma pessoa que ama verdadeiramente pode abrir o mundo 
espiritual.  

Aqueles entre vocês que foram noivados, levantem suas mãos. Seu noivado é único. 
Muitos de vocês foram noivados com um estranho. Mas mesmo assim, quando olhou pela 
primeira vez para esse estranho, você não odiou ele ou ela, ou odiou? Após olhar para o 
estranho, você não quis ir para qualquer outro lugar. Esse é o espírito que eu vivo em East 
Garden. Eu estimo todos que vem para se sentar comigo, considerando cada um como meu 
amado.  
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O Segredo do Lar-Igreja 

Quando vocês encontram as pessoas em seu trabalho de lar-igreja, estime-as também. 
Então ninguém terá que dizer-lhes para ir e fazer lar-igreja. Pela manhã vocês saltarão da 
cama como uma bala e correrão para seu lar-igreja porque seus amados esperam vocês. 
Talvez queiram ir para a sala de refeições de manhã, mas seus pés os levam para seu lar-
igreja. Quando seus amados estão esperando, vocês esquecem de comer, de dormir, e de 
tudo mais. Vocês não gostam quando seus pés se movem em direção de seu amado? Essa é 
a forma como sua mente original os dirige.  

Esta manhã estou lhes contando outro segredo: como fazer lar-igreja. Quando consideram 
as pessoas em seu lar-igreja como seus amados, estimando-os mais do que sua noiva ou 
noivo, cônjuge, ou filhos, vocês podem ajudar indo lá. E enquanto estão com eles, o 
mundo espiritual se abrirá e se comunicará com vocês. Este é o segredo de se fazer lar-
igreja.  

Vocês mulheres, quando estão casadas e seu esposo se levanta de manhã e diz que ele 
deve ir para o lar-igreja, vocês reclamarão e dirão: "Você não me ama mais! Porque vai 
sair tão cedo pela manhã"?  

Esta manhã a Mãe não pôde se juntar a nós porque ela está se recuperando (do nascimento 
de Jeung Jin Nim). Eu sei que ela definitivamente necessita de um tempo para descansar e 
algum cuidado especial. Mas em meu verdadeiro coração, eu ainda gostaria que ela 
estivesse aqui. Assim, eu disse a ela que mesmo sabendo que não seria capaz de estar aqui 
fisicamente esta manhã, ela estaria aqui em coração, espiritualmente. O esposo deveria 
tentar encantar sua esposa e vencer seu coração, assim ela iria a qualquer lugar com ele e 
não iria querer se separar nem mesmo momentaneamente. Este é tão grande sentimento. 
Não há nada mais valioso.  

Dr. Durst está aqui hoje. Como o líder nacional, ele deveria estimar e buscar todos os 
líderes de estado. Ele deveria encontrar com eles, ajudá-los, e verdadeiramente amá-los 
mesmo se eles desmoronam no processo. Se tal relacionamento de amor é criado entre 
qualquer líder nacional e os líderes de estado, a igreja nesta nação prosperará e todo o 
mundo espiritual se abrirá sobre ela.  

Quando eu vim como pioneiro para trabalhar nos Estados Unidos em 1973, eu não 
conhecia nem dia nem noite. Todo momento do dia era precioso para mim. Eu sempre 
queria ver mais uma pessoa, visitar mais um centro. Eu me dirigia de um lugar para outro, 
de um encontro para o próximo. Se vocês seguissem o mesmo princípio, seus resultados 
seriam multiplicados grandemente.  

O Poder do Amor 

Tudo é profundamente interessante para mim. Eu sou um amante do oceano porque ele é 
outra das criações de Deus. Esse é o motivo pelo qual eu vou para o mar. Quando vários 
líderes nacionais, líderes mundiais, irmãos mais velhos coreanos e os trabalhadores 
itinerantes vêm para East Garden, eu fico esperando por eles, para eles me pedirem para 
levá-los para o mar. Mas nenhum deles fizeram isso!  
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Aqui está uma foto minha ao lado de um gigante atum que eu pesquei recentemente. Este 
atum pesa mais de 1.000 libras4. Como eu pude me tornar um pescador de atum campeão 
tão rapidamente? Eu sei como atrair um atum: eu faço isso pelo amor. Todos os minutos 
do dia quando eu estou no oceano eu fico alerta; eu nunca cochilo. Quando as pessoas vão 
pescar elas geralmente ficam cansadas. Mesmo o piloto do barco às vezes dorme, mas eu 
não me deitei nem mesmo por um minuto no barco. Meus olhos ficam bem abertos porque 
meu interesse é tão intenso. Mesmo se cem barcos estão pescando atum, eu sei que 
ninguém ama o atum mais intensamente do que eu. Portanto, eu sei que o atum virá. Em 
Gloucester as pessoas dizem que eu lavo o cérebro do atum! Realmente, não é lavagem 
cerebral, mas lavagem pelo amor – ou pode ser lavagem Moon.  

Durante o noivado de outra noite, 250 irmãs japonesas vieram para os Estados Unidos 
após uma longa viagem de avião. Quando elas chegaram ao Centro Mundial de Missões, 
largaram suas bagagens e vieram me ver com lágrimas escorrendo por seus rostos. Quando 
eu as noivei, elas aceitaram sem questionar. Todas as 250 foram noivadas muito 
rapidamente. A coisa impressionante é que, embora 90 por cento delas nunca tenham me 
encontrado antes, logo que elas me viram, lágrimas de espera e alegria brotaram delas. 
Vocês viram isto, não viram?  

Eu sou algum tipo de mágico ou hipnotizador? Não. Alguma coisa está por trás disto; há 
uma definitiva razão pela qual eu afeto tantas pessoas e movo seus corações. É sempre 
sobre a mesma coisa que eu falo. O segredo é se tornar um dínamo de amor, se tornar um 
amante. Eu olho para as pessoas e até mesmo para o mundo inteiro como alvo de meu 
amor. A partir do ponto de vista material não há nada de especial sobre mim; mas eu sou a 
pessoa mais rica debaixo do sol porque eu tenho o poder de atrair as pessoas. O segredo 
não é outro além do amor.  

Vocês estabelecem um fundamento cumulativo quando amam as pessoas. Quando o 
suficiente é estabelecido, a flor se abre. Amor não é destrutivo; ele apenas constrói e 
desabrocha. Quando cada um de vocês cria seu próprio fundamento de amor, sustentando 
uma flor de amor, então Deus se tornará um com vocês. As flores atraem borboletas, e as 
borboletas sobrevoando sua flor de amor não são outros a não ser Deus e Seus anjos. Isto 
pode soar como algo incrível e milagroso, mas isto pode acontecer.  

Para encurtar a história, vocês não entrarão no Reino do Céu a menos que amem as 
pessoas, precisem delas e anseiem por elas. Antes de eu vir para a América, meu maior 
estudo era como amar o povo americano. Eu tinha meus planos, eu fiz meu trabalho de 
casa, e tive que cumprir precisamente todos meus juramentos.  Há muitas coisas que vocês 
não sabem, mas uma coisa é certa: após vocês me encontrarem, se tornaram novos homens 
e mulheres. Vocês mudaram. Que poder fez isso acontecer? O poder do amor.  

Restauração Material Através do Amor 

Quando saem e trabalham duro, vocês fazem isso pelo amor por mim. Quando restauram 
material, por exemplo, vocês pensam: "Eu realmente quero fazer meu máximo pelo Pai.” 
Essa é sua motivação. Então quem dá a vocês um donativo recebe o benefício desse amor.  

                            

4 Nota do tradutor - Isto corresponde a cerca de 453 quilos. 
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Eu encontrei alguns coreanos aqui nos Estados Unidos que são bem conhecidos em sua 
comunidade. Um deles disse: "Muitos membros da Igreja de Unificação tem me parado na 
rua ou batido em minha porta me pedindo para doar algum fundo, e eu sempre o faço. Eu 
nunca os recuso." Eu imaginei quanto eles contribuíram, mas eu não perguntei. Eles 
relataram suas contribuições para mim como se tivessem feito algo muito importante e 
fosse algum tipo de herói. Amor está em funcionamento quando as pessoas sentem quão 
urgente é ajudar sua restauração material.  

Eu quero que entendam que vocês estão em uma posição de disseminar este amor puro. 
Este amor afetará outras pessoas e as beneficiará. Quando vocês obtêm doações, cada 
centavo é gasto pelo benefício da humanidade, pelo benefício do mundo, e pelo benefício 
de Deus. Quão maravilhoso é isso! Tanto vocês quanto as pessoas serão beneficiados. 
Quando sua posição é de amor verdadeiro, vocês querem manter se doando até o fim.  

Eu gostaria de emprestar tanto dinheiro quanto possível a fim de ser capaz de doá-lo. Em 
benefício do amor, eu quero ser a pessoa mais endividada sob o sol. Quando eu vivo 
através de tal filosofia, até mesmos os obstáculos aparentemente insuperáveis de alguma 
forma podem ser superados. Quando eu encontro cada grande obstáculo, eu posso pular 
sobre ele. Quando eu faço planos, as dificuldades em frente perecem estar subjugadas e as 
soluções vem de lugares inesperados. O mundo espiritual se move inteiramente de formas 
novas. Se dinheiro é preciso, dinheiro vem; se pessoas são necessárias, pessoas vem; a 
maioria do dinheiro que utilizamos em certo projeto, a maioria dos recursos vêm à nossa 
maneira. Quando estou agindo, o mundo espiritual mobiliza massas de pessoas.  

Portanto, restauração material é uma responsabilidade sagrada. Quando restaura material, 
você está dando amor de duas formas: amor para os Verdadeiros Pais e amor para as 
pessoas. Você bate na porta das pessoas não para obter dinheiro delas, mas porque você 
ama cada pessoa.  

De certa forma, Deus também faz restauração material. Quando batem nas portas, vocês 
são rejeitados 90 por cento das vezes. Da mesma forma, quando Deus tenta despejar Seu 
amor, vocês O rejeitam 99 por cento das vezes. Assim, quando vocês experimentam 
rejeição enquanto restauram material, podem estar em uma posição de confortar Deus. 
Quando têm experiências de lágrimas, vocês movem o coração de Deus e O confortam. 
Então o amor universal começa a brotar em seu coração. O botão de amor é o mais 
sagrado e nobre tipo de flor.  

Sem dúvida, eu sou um grande angariador de fundos. Eu nunca faço coisas apenas por 
mim mesmo; quando eu vejo uma necessidade e estabeleço a meta para satisfazer essa 
necessidade, eu restauro muito corajosamente. Vocês devem ser corajosos em benefício da 
nação e do mundo. Eu posso dizer às pessoas, "Vocês não têm que me dar qualquer coisa. 
Apenas me emprestem o dinheiro. Vocês podem confiar em mim porque sabem que minha 
motivação é correta. Portanto, eu peço que vocês me emprestem com prazer uma grande 
quantidade de dinheiro, não apenas uma pequena quantidade".  

Eu tive uma experiência quando estava estudando em Tóquio durante os dias de minha 
juventude que ilustra isto. Eu precisava retornar para Seoul, na Coréia, que envolvia uma 
longa viagem de trem e barco e portanto, seria muito cara. Eu não tinha uma carteira ou 
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qualquer dinheiro esse dia, mas na estação de trem de Tóquio eu encontrei uma mulher 
com uma aparência de nobre, era totalmente estranha para mim, e comecei a falar para ela 
quem eu era, onde estava indo, e quanto dinheiro eu precisava, que era bastante. Então eu 
perguntei se ela teria fé suficiente em mim para me emprestar o dinheiro. Eu fui tão 
sincero que a nobre mulher confiou em mim o suficiente para me emprestar o dinheiro 
sem pedir por um recibo. Após eu ter completado a viagem, eu enviei a ela de volta duas 
vezes a quantia de dinheiro que ela me emprestou. Ela ficou espantada. Ela me fez uma 
visita para me devolver o dinheiro, dizendo: "Você é um homem bom, tão honesto. Eu não 
quero mais este dinheiro de você. Por favor, pegue-o de volta".  

As pessoas podem sentir uma pessoa de caráter genuíno; pureza e autenticidade são 
sempre transmitidas. Essa é a beleza da vida. Restauração material é a melhor maneira de 
entender este tipo de realidade.  

Quando eu era um estudante na universidade em Tóquio, eu pegava o bonde elétrico em 
dias chuvosos. Quando eu estava embarcado, eu procurava por pessoas idosas e ficava 
próximo a elas. Normalmente, os jovens não gostam de ficar próximo de pessoas que 
pareciam velhas, mas eu gostava. Eu queria ficar próximo delas no caso de precisarem de 
qualquer ajuda. Eu olharia para a roupa respingada de chuva de algum homem idoso e 
pensaria: "Suponha que este cavalheiro fosse meu pai. O que eu faria se meu pai estivesse 
molhado. Eu poderia correr para longe e o abandonaria?" É natural sentir repúdio por 
homens e mulheres fedidos, mas quando eu pensava sobre mim como filho deles, tudo 
sobre eles se tornava atrativo, e sentia muita afeição por eles. Pessoas idosas têm um 
coração amoroso por seus filhos, e em tais ocasiões eu queria ser recíproco nesse amor. 
Assim, eu falaria muito calorosamente a uma mulher idosa, mesmo que ela fosse uma total 
estranha. Que beleza há em tão íntima conversa!  

Às vezes eu vestia roupas de trabalho que estavam sujas, velhas e fedidas no bonde. Eu 
tentava sentar próximo da mais atraente mulher no vagão, algumas usando maquiagem nos 
olhos, batom e com as unhas pintadas. Dez entre dez vezes, tais mulheres se afastariam. 
Eu estava esperando encontrar alguém que se perguntasse: "E se este fosse meu esposo e 
ele estava trabalhando tão duro por mim? Se ele estava sofrendo por meu benefício, o que 
eu faria?" Então, enquanto estes pensamentos estavam passando por sua mente, 
poderíamos ter começado a conversar e ela poderia ter se tornado a primeira pessoa a 
ouvir o Princípio e a primeira pessoa a se juntar à Igreja de Unificação.  

Um Fundamento de Sinceridade 

Eu agora sou capaz de fazer minha missão porque eu me coloquei em muitas posições 
diferentes. Eu quero que vocês entendam que a Igreja de Unificação nasceu sobre este 
fundamento de um sincero e genuíno coração amoroso. Quem quer que tente utilizar este 
fundamento e explorá-lo em seu próprio benefício é um ladrão, o pior tipo de assaltante.  

Eu quero que vocês se tornem o mesmo tipo de pessoa que eu sou e herdem esta tradição. 
Esse é o motivo pelo qual estou pedindo-lhes para saírem e suportarem tribulação.  
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Ainda não chegamos ao tópico de hoje "Antes e Depois da Bênção," mas sobre o que 
estou falando é algo que vocês acham muito precioso, não é? Vocês não acham que é um 
tema estranho; vocês amam ouvir estas coisas.  

Eu comecei falando que todos querem acrescentar algo ao que elas têm, assim eu me 
manterei acrescentando ao meu discurso. Vocês já receberam um grande sermão, assim 
não precisam de nada mais hoje. Vocês podem sair e pregar esta mesma mensagem aos 
outros.  

Vocês já tiveram a experiência de sentirem falta de mim e me esperarem? Vocês são 
capazes de amar alguém abnegadamente? Essas experiências serão seus ativos quando 
forem para o mundo espiritual.  Tais experiências são as únicas coisas que podem levar 
deste mundo para o mundo espiritual.  

Vocês encontraram alguém a quem podem amar. Que bênção incrível isso é para vocês. 
Pensem sobre tudo que está por trás deste matrimônio. Mas este amor não deveria ser 
apenas um laço horizontal entre você e seu cônjuge; você deve ligá-lo em uma dimensão 
vertical. Não é fácil adicionar o amor vertical ao amor horizontal, ou é? O eixo horizontal 
liga o esposo e a esposa. Entretanto, a menos que uma linha vertical se estenda para cima 
de sua família, não há maneira dessa realidade vertical possa alcançar a horizontal.  

A linha vertical acima de vocês é sua nação. Vocês deveriam sentir patriotismo. Vocês 
pagam impostos porque são obrigados, ou porque amam seu país e querem pagá-lo? 
Aqueles que pagam impostos apenas porque não podem escapar disso é a maioria das 
pessoas. Entretanto, na forma original de servir nosso país, deveríamos pagar impostos 
porque amamos nossa nação mais do que nossa família.  

Quando você e seu cônjuge amam profundamente seu país, isto cria uma recompensa para 
as gerações futuras. A intensidade de seu amor por seu país beneficiará seus descendentes; 
seus filhos receberão a recompensa. Suas bênçãos serão multiplicadas e seu círculo se 
expandirá. Esta é a maneira como vocês se tornam uma família ideal e formam uma nação 
ideal.  

Uma vez que vocês criam um círculo completo de amor, podem residir no núcleo onde 
recebem proteção especial. Também, uma vez que o núcleo é estabelecido, o amor 
verdadeiro se expande. Quando você e seu cônjuge atingem a unidade de amor verdadeiro 
um com o outro, quando vocês se devotam em amar seu país, se tornarão o núcleo. 
Enquanto vocês expandem seu território de amor por seu país, serão protegidos por ele.  

É um costume oriental sempre utilizar ambas as mãos quando você serve os mais velhos. 
Os orientais também têm o hábito de se inclinarem. Inclinar significa esvaziar-se e assumir 
a atitude: "Eu sou nada; você é tudo." Quando você inclina, reconhece seu irmão mais 
velho como um perfeito positivo, e você se esvazia totalmente para essa pessoa, se 
tornando um perfeito negativo. Sempre que o positivo está aperfeiçoado, o negativo 
automaticamente é aperfeiçoado também; e a interação entre positivo e negativo cria 
energia.  
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O Casal Ideal 

Eu quero que vocês entendam que quando um homem e uma mulher têm dar e receber de 
amor, um elemento vertical está sempre presente. Vocês não podem desconsiderar isto. 
Deus é o elemento vertical. Ele criou Adão e Eva, assim Ele poderia encontrá-los 
horizontalmente. O amor deles e sua bênção teria dado frutos em seus filhos, que também 
seriam os objetos de Deus. Este é como o fundamento de quatro posições celestial 
ocorreria. Quando quatro direções forem estabelecidas, um círculo pode ser formado. O 
movimento circular é o único movimento permanente.  

O que une um homem e uma mulher? Homens e mulheres têm formas que se engrenam, 
para mantê-los unidos impedindo que percam um do outro ou deslizem separando-os. O 
homem tem o papel adicional de âncora, assim quando um casal está fixamente unido, eles 
não deslizarão e perderão seu fundamento. Desta forma, um casal pode estar ancorado e 
fixado com o amor verdadeiro. Há uma cola de espaço-tempo tão forte que algo reparado 
com ela pode quebrar em qualquer outro lugar, mas nunca nesta junção. Da mesma forma, 
um homem e uma mulher unidos em completo amor verdadeiro, poderiam ser feridos em 
qualquer outro lugar, mas nada seria capaz de separar sua união. O amor verdadeiro é a 
super cola que une esposo e esposa. Vocês entendem? Não riam apenas. Esta é a operação 
da lei natural; digam-me se vocês entendem.  

Eu poderia empurrar, puxar, bater ou chutar um casal unido pelo amor verdadeiro e eles 
nunca se separariam. Eles sempre estarão aderidos. Eu pressinto que tal casal surgirá desta 
Bênção. Vocês serão tal casal?  

Eu gostaria de levar tal casal abençoado ao cume de uma montanha e tentar rolá-los de lá, 
como uma demonstração de que nada poderia separá-los. Eu acho que muitos casais 
estariam relutantes ao serem colocados em tal teste. Eles diriam: "Pai, não me mate; deixe-
me no chão, ou apenas em colinas mais baixas." Mas eu estou procurando por um casal 
que protestaria contra um curso fácil e diria: Isso não é nada, leve-nos para uma colina 
maior. Leve-nos para o cume mais alto"!  

Que tipo de casal vocês gostariam de se tornar: um que fica nas planícies e nas baixas 
colinas ou um que desafia os altos cumes? Vejamos as mãos daqueles que desafiariam as 
mais altas montanhas. Acidentes poderiam acontecer quando vocês rolam nos declives; 
você poderia quebrar seu pulso, sua perna, ou seu queixo. Tal infortúnio o debilitaria? Não 
mesmo. Vocês estariam dispostos a enfrentarem maiores e maiores desafios, de forma que 
mesmo que você atingisse o fundo, você se tornaria ouro genuíno.  

No início do mergulho, você e seu cônjuge são dois com dois propósitos; mas enquanto 
vocês rolam, vocês ficam unidos. Dois de vocês são misturados, comprimidos, e 
finalmente são unidos totalmente. Quando seu cônjuge ri, você também compartilha as 
mesmas emoções. Deus notará tal casal e dirá: "Humm, este é um casal modelo, um casal 
ideal." Deus tem um museu no mundo espiritual dedicado ao melhor de todos. Ele não 
escolheria um homem ou uma mulher solteiro para exibir como um prêmio; Ele quer um 
casal exemplar. Deus colherá o casal mais unido para exibir em Seu museu.  
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Um casal totalmente unido é completamente um; nada pode quebrá-los. Até mesmo se 
alguém perfurar um buraco entre eles, o pó da perfuração não se afastará; ele retornará e 
aderirá neles! Vocês podem aplicar pressão a eles até que eles estejam achatados, mas 
quando a pressão é removida, eles se tornarão redondos novamente. Nada sob o sol pode 
alterar sua unidade.  

Vocês desejam ser um casal medíocre, ou um casal completamente aperfeiçoado? 
Portanto, vocês serão o tipo de casal que escolhe o caminho fácil? Vocês podem se tornar 
um casal ideal se dizem: "Hoje eu quero ficar em casa. Eu não me preocupo com lar-
igreja. Porque eu deveria sair hoje?" Vocês podem atingir a perfeição como um casal se 
seu foco está apenas em desfrutar de bons momentos; se vocês apenas esperam ver belas 
visões, cheirar coisas boas, comer boa comida e ouvir boa música; se podem se relacionar 
apenas com boas sensações?  

Se seu esposo é preguiçoso e dorme até tarde, vocês mulheres deveriam chutá-lo e dizer: 
"O que você está fazendo aqui? E quanto ao lar-igreja? Porque você não sai?" Seu marido 
reclamará e ameaçará se divorciar de vocês se repetirem tais coisas? O esposo ideal dirá: 
"Bem, minha amada esposa, você está absolutamente certa. Agora me dê minhas roupas de 
lar-igreja".  

Quando você sabe que está enviando seu esposo ou esposa para sofrer, seus olhos se 
encherão de lágrimas; mas se ainda empurra seu cônjuge para a meta definitiva, vocês 
estão no caminho de se tornarem um casal ideal. Vocês me compreendem? Um pai ideal 
não é aquele que sempre bate levemente nos filhos e lhes dá doces. Ao invés, é o pai que 
duramente os envia e os encoraja para fazer as coisas certas. Sabendo que os filhos 
sofrerão, o pai ideal se volta e derrama silenciosamente lágrimas. Vocês acham que o que 
estou dizendo é verdadeiro? Este é o desafio da Bênção. Esta é a forma de se tornar um 
casal ideal.   

Uma Linha-Tronco Comum 

Após ser uma pessoa solteira por tanto tempo, é maravilhoso estar casado porque algo foi 
adicionado a você. Entretanto, a fim de sustentar esta estatura aumentada, vocês precisam 
de uma forte raiz e uma larga fundação. Suas raízes são seus pais e parentes. Qualquer um 
que tente se afastar de seus pais se casando é cometer um erro. Uma vez que estão 
casados, vocês não podem pensar sobre si mesmos como um indivíduo, mas como parte 
do sistema maior de raízes. Além disso, uma vez que estão casados, vocês não têm apenas 
uma família sobre a qual se preocupar, mas duas. Vocês têm agora – cunhados, cunhadas, 
sogra, sogro, assim como muitos outros parentes. Vocês deveriam ser capazes se 
plantarem firmemente sobre esta nova raiz e fundamento.  

Se vocês mulheres tentam ser espertas e levar vantagem dos parentes de seus esposos para 
seu próprio benefício, serão chutadas de casa. Aqui estou me referindo basicamente às 
mulheres; se vocês agem dessa maneira, seu esposo certamente as lançará fora.  

Casamento é como um processo de enxerto. A raiz do homem e a raiz da mulher estão 
enxertadas juntas e se tornam uma. Suas duas raízes se unem em um tronco comum, a 
partir do qual surgem galhos que produzem brotos, sustentando o fruto de ambas as 
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famílias. Um casal não é apenas uma família, mas representa duas famílias. Seus pais e 
parentes verão seus brotos e se alegrarão; seus parentes por parte do cônjuge também 
olharão e sentirão alegria. Casamento não é apenas o encontro de esposo e esposa, não é 
apenas a união de um indivíduo com outro, mas a junção de duas famílias. Duas raízes 
estão juntas e se tornam um tronco; um novo tronco, novos galhos, novas folhas são 
produzidas, e então os brotos, flores e os frutos virão.  

Vocês gostariam de ter um amplo e abrangente tipo de árvore, ou ao invés ignoraria seus 
parentes por parte do cônjuge e focaria apenas em seu próprio cônjuge e em si mesmo? 
Aqueles que desconsideram as raízes e focam apenas em seu relacionamento de 
matrimônio pode tentar justificar-se reclamando: "Nós somos como Adão e Eva. Nós 
somos os únicos que contam. Queremos apenas nos concentrar em nós mesmos. A vida é 
mais simples e mais conveniente dessa forma; não temos qualquer fardo para carregar. 
Porque deveríamos nos aborrecer com as raízes e galhos?" Essa é a atitude correta? 
Infelizmente, entretanto, esta é a tendência da América de hoje.  

Um perigo em focar apenas em seu cônjuge é que seu relacionamento pode facilmente 
romper. A esposa pode encontrar um homem que é mais simpático que seu esposo, alguém 
que diga a ela quão linda e atraente ela é e como seu esposo não a trata corretamente. Se 
ela não tem uma âncora ou um fundamento, seu coração pode ser afetado. Ou o esposo 
pode encontrar uma bela mulher que o elogie dizendo-lhe quão atraente ele é. Talvez sua 
esposa nunca tenha lhe dito isso, e quando outra mulher o tenha dito, seu coração comece 
a tremer. Ele pensa: "Vocês sabem, minha esposa é como um toco; ela é feia e sem 
atrativos. Ela é uma boa dona de casa, mas não é adequada para ser esposa". Então o 
casamento se rompe.   

Seu casamento precisa estar ancorado nesta raiz e assegurado nestes galhos. Então quando 
vocês consideram todo o fundamento sobre o qual estão assentados e seu compromisso 
para o futuro, vocês não podem tomar seu casamento levianamente. Vocês diriam a si 
mesmos: "Eu estou me casando em benefício de meu cônjuge, de meus pais, e de meus 
futuros filhos." Vocês são o presente. O presente não poderia existir sem o passado, o qual 
são seus pais. Um futuro está vindo, o qual será seus filhos. O passado, o presente e o 
futuro devem estar ligados em sua Bênção.  

Pais dão a Bênção 

Quem dá a Bênção? Quem torna sua Bênção completa? No passado, ministros de uma 
igreja oficiavam cerimônias de casamento. Mas os ministros estão na posição de arcanjo, 
assim o arcanjo, em conseqüência, oficializa este casamento. Na cerimônia da Igreja de 
Unificação, entretanto, os pais executam o casamento. Ao oficializar, dizemos: "Siga e 
herde nossa tradição, nosso amor, e nossa disciplina e transmita esta tradição para o 
futuro." Ao abençoar vocês nós dizemos: "Vocês são agora esposo e esposa; vivam com 
seu Pai e sua Mãe." Isto é tudo sobre o casamento da Igreja de Unificação.  

Realmente, quando lhes damos nossa Bênção, dizemos a vocês para fazerem mais do que 
temos feito. Vocês deveriam amar um ao outro mais do que nós fazemos. Porque os pais 
querem que os filhos tenham maior amor? Assim é como as famílias prosperam. Quando 
as raízes e o tronco são fortes, quando mais galhos brotam, e quando flores e frutos são 
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produzidos em abundância, isto é prosperidade. Quando você ama seus pais, fortalece suas 
próprias raízes e incrementa a bênção que seus filhos irão herdar. Quando vocês se tornam 
pais, são mais capazes de amar seus pais, e recebem maior proteção deles. Vocês não 
querem que seus filhos sejam prósperos? Vocês não querem ser protegidos pelo resto de 
sua vida? O segredo é amar seus pais; quanto mais vocês amam seus pais, mais são 
protegidos e maiores bênçãos passam para seus filhos. Assim vocês devem servir e amar 
seus pais até mesmo mais do que seu cônjuge.  

Desde que se tornaram Moonies e adotaram esta atitude, vocês mulheres se tornam um 
tipo diferente de mulher, não é? Vocês não são esposas americanas comuns, mas pessoas 
muito especiais. Vocês querem se tornar um tronco, com seus pais como a raiz e seus 
filhos como os galhos. Vocês podem ter um tronco forte e bom, mas podem então dizer: 
"Eu não me preocupo com a raiz"? Um tronco forte pode se desenvolver apenas no 
fundamento de uma forte raiz. Então galhos vigorosos podem crescer desse forte tronco. 
Os pais são o fundamento da árvore; portanto, amando seus pais vocês estão fortalecendo 
o tronco e a árvore inteira. Vocês assegurarão o futuro dos galhos, folhas e flores.   

Eu expliquei que se estão para se tornar uma árvore gigante, vocês devem ter raízes fortes. 
A raiz básica vem do amar a Deus, que é o primeiro pai da humanidade. Quando fazem 
Deus como sua raiz, vocês têm um fundamento gigantesco e incrível, e se tornam um 
tronco enorme, produzindo estupendos frutos. Quando se agarram a Deus como sua raiz, 
sua raiz se espalha por todos os seis continentes: Europa, África, América do Norte e do 
Sul, Ásia e Austrália.  

Que tipo de tronco vocês gostariam de se tornar? Um tronco que cerca tudo, certo? O nível 
de formação é o tronco familiar, o nível de crescimento é o tronco nacional, e o nível de 
aperfeiçoamento é o tronco mundial. Vocês são famílias americanas, assim deveriam ser 
enxertados à raiz nacional americana. Quando vocês têm um forte fundamento familiar 
conectado com a raiz nacional, seus galhos e folhas produzirão muitos brotos; seus filhos 
são sua prosperidade.  

Enxertando na Raiz Mundial 

Mas além da linha da raiz americana está um fundamento ainda maior: a raiz mundial. 
Quando vocês estão ancorados sobre a raiz mundial, seu tronco será um tronco americano 
ou um tronco mundial? Ele será mundial. Então quando seu tronco é mundial, seus galhos, 
folhas, flores e frutos também serão mundiais.  

Na Igreja de Unificação temos uma tradição de casamentos internacionais. Porque temos 
orgulho de nossos casamentos internacionais? É porque queremos formar um tronco 
mundial, um tronco multicolorido, composto de cores vivas. Então deste único tronco, 
todos os tipos de galhos multicoloridos estarão brotando: branco, negro, amarelo e 
vermelho. Quando tal árvore dá fruto, este fruto parecerá delicioso para todos os tipos de 
paladares. Se um é branco, negro ou amarelo, isto não faz diferença; o fruto será 
saboreado por todos. Tal fruto servirá a todos os gostos, e todos o considerarão delicioso.  

Entretanto, desde que tal fundamento não foi formado, o enxerto é necessário. Enxertar é 
como soldar ou como remendar ossos quebrados. Um broto enxertado em uma nova raiz 
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deve ser unido com fitas por três anos. Se a planta gosta disto ou não, não faz diferença. O 
enxerto funcionará porque as duas partes estão atadas juntas; elas não têm escolha.  

Enquanto vocês estão lutando com a ligação de negros, brancos e amarelos, notarão as 
coisas mudando. Quando vocês olham para baixo, descobrirão raízes mundiais afundando, 
e quando olharem para cima, verão galhos mundiais se espalhando. Logo vocês se 
tornarão avós e serão capazes de viajar de avião através do mundo para visitar seus netos. 
Um dia visitarão seus netos brancos, no dia seguinte os netos negros, e no próximo dia, 
seus netos amarelos.  

Porque vocês deveriam tentar viver desta maneira? Uma vez que são elevados ao mundo 
espiritual, vocês encontrarão o supervisor e proprietário de todas as árvores e pomares -- 
Deus. Deus está finalmente colhendo tudo e arrumando em Sua cesta. Deus visita todos os 
Seus netos, negros, brancos e amarelos. Assim é como Deus vive e trabalha no mundo 
espiritual, assim se vocês vivem dessa forma aqui na terra, podem ir onde quer que Deus 
vá no mundo espiritual. Vocês serão capazes de seguir Deus em todos os lugares; nada os 
limitará. Assim, sua motivação para esta forma de vida é se tornar como Deus.  

Este é o espírito sobre o qual sua Bênção está fundada. Vocês acham que eu estou lhes 
dizendo a verdade ou não? Após vocês estarem casados, suponha que em uma noite um 
visitante inesperado venha bater em sua porta e acontece que serei eu! Vocês me 
chamariam de intruso e correriam para encontrar sua arma? Talvez você gritasse para si 
mesmo: "Porque o Pai tinha que vir à meia noite? Ele deveria ter vindo em pleno dia." 
Vocês diriam isso?  

Eu entendo que quando pais americanos querem visitar seus filhos, eles têm que ligar 
avisando e marcar um horário. Assim, se vocês me encontrarem na porta, vocês diriam: 
"Ah, Pai, porque você não ligou primeiro?" Ou vocês saltariam – não importando como 
vocês estão vestidos e diriam: "Pai, que maravilhoso vê-lo aqui"? Quantos de vocês 
diriam: "Pai, faça o que quiser. Por favor, venha para nossa casa"?  

Há cerca de 4 bilhões de pessoas no mundo. Se elas fossem todas noivadas, haveria 2 
bilhões de casais. Se eu passasse uma hora em cada casa, eu precisaria de 2 bilhões de 
horas para fazer uma volta completa! Isso seria fisicamente impossível. Assim, vocês 
devem ter sorte para que eu visite sua casa. Seria uma oportunidade incrivelmente rara. 
Entretanto, eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de visitar tantas casas quanto possível.  

Se eu chegasse na hora do almoço, vocês protestariam: "Pai, você não me ligou avisando 
assim eu poderia preparar um almoço para você. Sinto muito, eu tenho apenas água"? Ou 
vocês rapidamente preparariam alguma coisa e diriam: "Embora não tenhamos o melhor, 
este é o que podemos lhe oferecer. Por favor, fique para almoçar"?  

Isto significa que vocês devem estar preparados todo tempo. Suponha que vocês esperem 
por sete anos – ou mil anos – estando pronto para minha visita, esperando e me 
aguardando. Então, mesmo se eu não notar sua casa, Deus me dirá: "Reverendo Moon, vá 
visitar a casa deles. Eu preciso disto!" Vocês acham que eu direi sim para Ele? Se vocês 
têm o espírito de ansiedade por uma visita minha, aguardando e ansiosamente esperando 
por mim, o que poderia ser mais importante? Há qualquer coisa mais preciosa?  



 190

É uma família feliz que vive na antecipação de uma visita do céu. Cada dia vocês limpam 
a casa pensando que hoje poderia ser o dia, o dia que Deus visitará vocês. Cada refeição 
que cozinham, vocês dirão para si mesmos: "Hoje poderia ser o dia!" Dia após dia é gasto 
em antecipação e amor. Vocês levantam cedo de manhã para preparar a refeição e fazer 
preparações para a visita. Se Deus fosse ignorar o lar de tal casal e não o abençoasse, não 
haveria tal coisa como uma Bênção e nem um ser como Deus.  

Eu também tenho sempre vivido em antecipação de uma visita celestial. Houve um tempo 
em minha vida quando eu dormia enrolado como um camarão, sentindo desmerecedor de 
dormir confortavelmente, porque eu esperava uma visita de Deus a qualquer momento do 
dia. Eu estava sempre pronto para me levantar para dar as boas vindas para Deus.  

Meus pais tinham a tradição de alimentar todos que vinham para nossa casa. Eles 
ofereceriam o dinheiro que eles precisassem. Todos os tipos de visitantes e viajantes 
recebiam comida e dinheiro para suas despesas. Em minha casa, mais comida do que 
nossa família precisava estava sempre preparada no caso de que alguém chegasse à porta. 
Esse é o tipo de tradição na qual eu cresci.  

Vocês podem supor que minha família recebeu muitas bênçãos por minha conta. Mas 
realmente, por minha causa, incríveis sofrimentos foram trazidos sobre a casa. Cada 
solteiro de minha família foi exterminado pelos comunistas norte coreanos, porque Kim Il 
Sung me conhecia como o arquiinimigo do comunismo mundial. Todos estes sacrifícios 
foram pagos a fim de estabelecer o fundamento sobre o qual vocês podem brotar 
exatamente aqui na América de hoje. Eu não estou tentando obter conforto e riqueza, nem 
para mim mesmo e nem para minha família. Essa nunca foi minha meta. Eles todos se 
tornaram sacrifícios.  

Nenhum país sofreu tantos motins políticos como a Coréia. A fim de dar a bênção para o 
mundo, a Igreja de Unificação tem que sofre também.  

Bênção Internacional 

Considerando tudo isso, se vocês querem se tornar um tronco que atinge e serve os galhos, 
devem se tornar sacrifícios. A este respeito, um bem aparentado cônjuge não é 
necessariamente o melhor. O tipo de cônjuge que vocês deveriam esperar é alguém 
verdadeiramente leal, firme, com pés no chão, e sincero. Esse é o melhor tipo de esposo ou 
esposa porque eles podem fornecer o definitivo serviço de sacrifício para o bem em 
benefício de seus filhos. As pessoas lindas ou bem apessoadas geralmente se tornam 
arrogantes e orgulhosas e pensam: "Como pode uma pessoa bem aparentada como eu ficar 
em casa e servir uma avó de 90 anos de idade? Deixe que alguém faça isso. Eu devo sair e 
me mostrar".  

Uma linda mulher está frequentemente relutante em ter seus filhos porque ela está 
preocupada em arruinar sua linda figura. Há dois tipos de beleza a considerar. Uma é a 
beleza externa do rosto e do corpo. Uma mulher que foca na beleza externa gasta muito 
tempo colocando maquiagem; ela diz para seu filho não pedir seu peito para não 
desfigurá-lo se alimentando. Esse é um tipo de beleza. O outro tipo de beleza diz para o 
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bebê dela: "Bem, meu amor, não importa como eu fique," e ela sorri ao alimentar o filho 
com leite se tornando uma mãe. Qual é a verdadeira beleza?  

Quão dramático é quando uma mulher com uma pele branca como a neve dá a luz um 
bebê negro! Vocês acham que Deus gostaria de testemunhar tal cena? O que Deus acharia 
mais dramático: uma mãe branca dando a luz a um filho branco, uma mãe branca 
amamentando um bebê amarelo, ou uma mãe branca dando a luz a um filho negro? Da 
posição de um artista, uma mãe branca dando a luz a um filho negro é a cena mais 
dramática.  

Qual hora do dia vocês acham melhor: a manhã, o meio dia ou o entardecer? O meio dia é 
como pessoas brancas, o entardecer são as pessoas amarelas, e a manhã são as pessoas 
negras. O entardecer é o fim do dia e o romper da escuridão; a escuridão termina de manhã 
quando um novo dia começa. A luz da manhã é muito aguda e luminosa. A luz está 
conquistando toda a escuridão. Neste momento do dia, tudo está claro, porque a luz do dia 
já está farta. No entardecer, como o sol se põe no oeste, tons amarelos e alaranjados são 
dominantes.  

Tal como a manhã é seguida pelo meio dia e então pelo entardecer, uma civilização ou 
cultura dominante é seguida por outra. Nos Estados Unidos, por exemplo, pessoas negras 
estão se tornando mais e mais proeminentes. Por quê? É porque as pessoas brancas têm se 
tornado preguiçosas. As pessoas brancas já viram o meio dia; elas já experimentaram o 
melhor por isso elas se tornaram lentas e negligentes. Elas querem ter alegrias; elas não 
têm motivação verdadeira. Mas as pessoas negras sofreram muito sob a escuridão da 
opressão assim eles têm mais ambição. Eles querem verdadeiro respeito e liberdade. A 
maioria dos campeões de boxe, por exemplo, são negros; o mesmo é verdade no basquete. 
Em todas as áreas do esporte, mais e mais atletas de destaque são negros. Mais de 50 por 
cento dos campeões americanos de futebol são negros.  

Há 25 milhões de pessoas negras aqui nos Estados Unidos, dentro de uma população de 
240 milhões. A taxa de negros para a população em geral é de um em nove. As pessoas 
negras têm desenvolvido corpos saudáveis e excelência nos esportes; a seguir eles se 
moverão para realizações intelectuais. Quando vocês, pessoas negras, são educadas e 
guiadas espiritualmente, fisicamente e intelectualmente, vocês podem se tornar super 
cidadãos, os americanos número um. Vocês podem conduzir a América. Porque não? 
Vocês podem se levantar cedo, por exemplo, e limpar sua vizinhança, e assim as 
comunidades negras se tornam conhecidas como comunidades mais limpas em todo o 
Estados Unidos. Vocês gostariam disso?  

Então mulheres brancas dirão: "Eu não quero me casar com um homem branco porque 
eles são todos preguiçosos. Eu não quero um homem branco para ser o pai de meus 
filhos." Ainda o tempo não está maduro. Eu esperava por mais casamentos inter-raciais 
neste último noivado.  

Olhem para os irmãos e irmãs japoneses. Eles estão na linha de frente de nosso movimento 
agora como os membros mais diligentes e que trabalham mais duro. Portanto, eu estou 
enviando-os em papéis de liderança por todo o mundo. Eu estou fazendo a coisa certa 
neste caso?  
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A Bênção em si mesma é especial, mas vocês devem consideram sobre o que acontece 
antes e depois da Bênção. Isto é muito, muito importante. Mais do que seu esposo ou 
esposa, vocês devem servir seus pais. Deus tem feito incríveis sacrifícios para vir até aqui. 
Vocês atingiram sua posição sobre o fundamento de Deus. Se vocês fortalecem sua raiz e 
sacrificalmente servem tanto a raiz como os galhos, se tornarão pessoas fortes e firmes. 
Após sua vida aqui na terra, os descendentes virão e se curvarão em seu túmulo, 
prestando-lhes respeito e tributo por causa da linda tradição que vocês deixaram. Este é o 
tipo de tradição que deveriam estabelecer em seu casamento.  

Eu penso sobre minha vida também desta maneira. Haverá um túmulo para mim algum 
dia. Visitantes virão dos seis continentes para se colocarem ao lado de meu túmulo; 
pessoas de todas as cores de pele trarão flores e incenso para prestar-me respeitos. Esse é o 
tipo de tradição que eu quero deixar atrás de mim.  

Em seu lar e em sua nação, vocês deveriam seguir meu exemplo. Então Deus, os anjos, e 
todo o mundo espiritual virão visitar seu túmulo e exaltá-los. Cemitérios se tornarão 
lugares sagrados. As pessoas geralmente não apreciam passar algum tempo no cemitério, 
mas quando vocês se tornam um antepassado de amor, isso irá mudar.  

Portanto, por favor, vivam em amor, sirvam em amor, e estabeleçam a tradição de amor. 
Então vocês deixarão para trás o fruto de amor e se tornarão os ancestrais do amor. Uma 
vez que vocês tenham plantado esta tradição e disseminado este amor através do mundo, 
quando são elevados até o mundo espiritual, não encontrarão nenhuma barreira e serão 
bem vindos em qualquer lugar.  

Em conclusão, estabeleçam a tradição de amor verdadeiro baseada na família, não em um 
indivíduo. Essa é a prática que vocês deveriam estabelecer. O maior tesouro que vocês 
podem dar para a nação e para o mundo é amor verdadeiro. A tradição de amor é o núcleo 
da vida.  

Como esposo e esposa, vocês deveriam se unir e estabelecer uma linha vertical centrada 
em sua nação. Quando se unem como sujeito e objeto centrados no país, vocês se tornam o 
sujeito vertical capaz de espalhar suas bênção sobre o mundo. Vocês se tornarão o núcleo, 
e o mundo será seu cônjuge, abraçando e protegendo-os.  

Quando vocês expandem isto até a escala de céu e terra, serão os vitoriosos do amor. Com 
tal amor, serão bem vindos a qualquer lugar que forem. O portador do amor verdadeiro é 
bem-vindo até mesmo na Casa Branca. A essência de nossa missão é criar esta tradição de 
amor e expandi-la para sua posteridade.  

Estou certo de que vocês não têm falado com seu cônjuge sobre todos os aspectos práticos 
de sua vida futura, mas já deveriam ter estabelecido o princípio que os dois seguem meus 
sentimentos 100 por cento. Se vocês fizeram, estão prontos para herdar minha tradição de 
amor, praticá-la, ampliá-la, e transmiti-la a seus descendentes. Aqueles que estão 
determinados a carregar isto em suas famílias, ergam suas mãos como um juramento. 
Obrigado. Por favor, façam isto, sirvam seus pais e irmãos e irmãs.  
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Capítulo 11 
O Manual do Amor 

5 de Fevereiro de 1984 

O tópico desta manhã é o manual ou a Bíblia do amor. Jesus disse: "O Reino de Deus está 
dentro de vocês". De acordo com esta afirmação, onde o Reino de Deus tem início? Isto 
deve começar dentro de cada pessoa. Todos os religiosos de hoje, incluindo nós mesmos, 
estão aguardando residir no Reino do Céu. Devemos pensar, "Dentro de mim está o Reino 
do Céu e, por causa de mim, esse Reino é possível".  

O Amor é o núcleo fundamental do Reino do Céu e iremos apreciar a essência do amor 
nesse Reino. O que entendemos por essência do amor? A essência do amor não é apenas 
para um indivíduo, mas é para o benefício do todo. Por esta razão, essa essência é 
apreciada por todos.  

Quem é o centro dessa essência do amor? Os seres humanos não podem ser o centro 
porque somos seres criados, ou resultantes. Portanto, deve haver uma existência causal e 
este Ser deve ser a causa do universo, a causa de toda a criação, incluindo a humanidade. 
Essa primeira causa é certamente Deus.  

É importante compreender que quando as pessoas falam de Deus, elas frequentemente 
pensam sobre uma entidade a qual não tem nada para fazer com eles ou em suas vidas, 
mas esse não é o caso. Deus é alguém que já está enlaçado dentro de nós, e vocês estão 
dentro Dele. Consideremos o magnetismo. Os dois pólos de norte e sul estão 
automaticamente relacionados. Poderíamos dizer que eles estão enlaçados; eles não podem 
ser separados.  

A natureza humana é de tal forma que nós sempre desejamos um mais completo 
relacionamento de amor; sempre queremos ir mais e mais fundo no amor. É importante 
saber como podemos estar harmonizados com a essência do amor no universo. Primeiro de 
tudo, devemos pensar sobre Deus como nosso sujeito. Cada pessoa está sempre na posição 
de objeto de Deus. No que está centralizado o relacionamento de sujeito e objeto? Está 
centralizado no amor. Assim o relacionamento essencial entre Deus e o homem é esse de 
sujeito e objeto de amor. O relacionamento de pai e filho é o relacionamento essencial 
universal.  

Vocês apreciam dizer: "Deus é meu Pai", porque isto soa bem. Mas eu quero saber se 
Deus realmente é seu Pai? Um pai toca e abraça seu filho quando ele está crescendo; ele 
leva o filho para tomar sorvete. Deus tem ao menos levado vocês para tomar um sorvete? 
Realmente, Deus é o ser mais próximo de vocês. Ele é o centro e a essência do amor e 
vocês são os frutos desse amor, assim há uma grande intimidade entre vocês e Deus.  

Cada manhã quando acorda, você fica diante da pia para lavar seu rosto e olhar-se no 
espelho. Neste momento você sempre tem que pensar: "Eu não estou apenas vendo minha 
aparência física, mas também meu eu espiritual". Há uma conexão entre seus sentidos 
físicos que percebem sua aparência física e seus sentidos espirituais que percebem sua 
aparência espiritual.  
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Uma mulher poderia olhar para o espelho e dizer: "Eu tenho um rosto lindo e sei que 
posso atrair qualquer homem que eu quero por causa disso". Mas você tem que pensar 
sobre atrair Deus com a beleza de sua face espiritual. Tal como um homem procura uma 
bela mulher, ao menos pensou se Deus acha você irresistível também? Alguma vez 
imaginou Deus vindo até você dizendo: "Você é minha amável filha. Eu quero que você 
esteja comigo?”? 

Quando vocês mulheres sabem que seus esposos amam tudo em vocês, incluindo sua pele, 
seus dedos, seus cílios, seus lábios, a cor de seus cabelos, tudo, isto não faz vocês felizes? 
É uma grande alegria saber que tem um esposo que ama você de cima a baixo. Mas a 
questão é se esse amor é somente um amor físico ou se seu esposo ama você 
espiritualmente da mesma maneira. Qual dos dois é a causa, a mente ou o corpo? Vocês 
pensam que o amor deveria iniciar a partir da causa ou do efeito? O amor vem a partir do 
invisível Deus espiritual; aqui é onde tudo inicia. Por essa razão, a menos que vocês 
iniciem a partir da causa, não há nada permanente em seu relacionamento. Nada 
permanecerá inclusive seu corpo. Vocês devem agarrar essa causa e estar centrados nela.  

Digamos que Deus como a causa é um grande “positivo” e vocês são um pequeno 
“negativo”. Se algum tipo de ação está ocorrendo no “negativo”, a causa ficará imóvel ou 
responderá a essa ação? Toda vez que o objeto faz algo, provocará imediatamente uma 
resposta do sujeito. A ação sempre evoca uma reação. O amor deve começar a partir da 
mente, mas qual mente, a de Deus ou a sua? Não, não é a partir da mente de Deus, mas a 
partir da sua mente. Sua mente se ergue a partir da mente de Deus, assim algum impulso 
de amor deve iniciar a partir de sua mente.  

Sobre que tipo de mente estou falando? A menos que tenham uma mente que existe em 
benefício do todo, o amor de Deus não responderá a vocês porque o amor de Deus é para o 
benefício do todo. Se vocês têm uma mente fechada e egoísta, não há maneira de que o 
amor que existe para o benefício do todo responda a vocês.  

Amando o Todo 

Quando Jesus disse: "O Reino do Céu está dentro de vocês", era sobre a mente que ele 
estava falando. O Reino do Céu deve iniciar dentro de uma mente que existe para o 
benefício do todo. Tal mente é tão ampla quanto o universo inteiro que pode ser abraçado 
por ela; o Reino inteiro, incluindo toda a humanidade, pode estar dentro dessa mente. 
Nesse caso, quem deveria ser o centro de sua mente – a nação, o mundo, ou Deus? Sim, 
deveria ser Deus. Se sua mente está abraçando tudo, isso significa que vocês estão 
tentando capturar ou abraçar a mente de Deus.  

Vocês já mediram o tamanho de uma mente? Quantas polegadas ou centímetros ela tem? 
O tamanho da mente não é mensurável; não obstante, ela pode ser tão gigante que pode 
abraçar todas as coisas no universo. Deixe-me fazer uma analogia: digamos que há um 
homem rico que tem bilhões de dólares. Sua mente lhe diz: "Você tem dinheiro suficiente, 
assim, porque você não faz algum trabalho filantrópico? Doe um pouco para a caridade". 
Acontece que ele ama os membros da Igreja de Unificação, por isso ele distribui bilhões 
de dólares entre os membros da Unificação. Após isso, sua mente não diria: "OK, você fez 
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caridade suficiente”. Ao invés, ela diria: "Agora que tal distribuir alguma coisa para os 
240 milhões de Americanos? Seja como o Papai Noel e dê dinheiro para todos neste país".  

Assim, após ele ter feito isso e dado dinheiro para todos no país, sua mente diria: "Bravo, 
muito bem”, mas com certeza ela não diria: "Isso é suficiente." Ela continuaria a 
incentivá-lo, "Continue – há quatro bilhões de pessoas lá fora, portanto cuide delas 
também." Mesmo se ele der presentes para cada uma das quatro bilhões de pessoas no 
mundo, sua mente ainda não estaria satisfeita. Ela diria: "E quanto ao mundo espiritual? 
Há 200 bilhões lá"!  

Mesmo após ele ter dado alguma coisa para a população de todo o mundo espiritual, sua 
mente ainda não estaria satisfeita; ela continuaria empurrando-o adiante. Quando a mente 
estaria satisfeita? A mente somente estaria satisfeita quando ela souber que o extremo 
centro universal o qual é Deus tenha sido abraçado. Desde o extremo mais embaixo até o 
extremo mais alto, todo o universo e o cosmo devem ser cuidados.  

Somente após a mente poder ver que o centro do universo está completamente satisfeito 
ela irá dizer: "Você fez o certo. Todos no cosmos estão felizes." Mas suponha que esse 
homem fosse tão rico que mesmo depois de toda essa caridade, ele ainda tivesse dinheiro 
de sobra. Então a mente diria: "Não o guarde para si mesmo. Coloque-o no banco de 
Deus." Quando ele fizesse isso, então à mente iria dizer: "Bravo, você verdadeiramente fez 
o certo”. 

Assim se esse homem abre mão de tudo, ela está em uma trágica posição? Ele pode estar 
vazio no que diz respeito ao dinheiro, mas receberá amor suficiente para intoxicá-lo! Ele 
estará sendo afogado no amor de Deus. A mente é uma coisa intrincada; ela não pode ser 
satisfeita facilmente. Ela está sempre procurando por outro estágio. Quando a mente 
esgotar cada possibilidade de fazer mais, a partir desse ponto o amor começa a fluir vindo 
do centro universal, o qual é Deus.  

Deste modo, a mente é a coisa mais voraz sob o sol. Não importa o quanto você acumule, 
a mente nunca dirá: "Isso é suficiente”. Mesmo que você tenha mais ouro, diamantes e 
dinheiro do que pode segurar a mente não estará preenchida. O que pode preencher a 
mente? A mente não pode ser preenchida por nada material; somente o amor verdadeiro 
pode finalmente satisfazer a mente. Com o amor verdadeiro, a mente estará 
completamente satisfeita e preenchida.  

O Amor Verdadeiro existe para o benefício do todo. Quando sua mente está preenchida 
com o amor verdadeiro, tudo estará dentro de sua mente: as nações, o mundo, toda a 
criação, e até mesmo Deus. Deus virá e residirá dentro de vocês. Vocês gostariam deste 
amor verdadeiro?  

Preenchendo a Mente de Deus 

Imaginem uma mulher muito bonita que quer adornar-se com jóias para aparentar ainda 
mais bonita. Ela decide usar não apenas um anel de diamante, mas dez, um em cada dedo. 
Se ela tem diamantes cintilantes sobre todo seu corpo, vocês acham que isso a fará 
absolutamente feliz? Suponha que essa mulher pensou que ela era a única a usar tantos 



 196

diamantes, mas de repente outra mulher aparece também coberta com tantos diamantes. 
De repente, mesmo que ela está coberta com diamantes, ela está infeliz porque ela está 
com ciúmes. Sua mente está rogando por mais, como se ela não tivesse nada. Seu nível de 
satisfação cai para zero.  

Ou em outro exemplo, suponham que essa linda mulher está toda vestida com seus 
diamantes e roupas esplendidas, esperando ser notada e admirada pelos homens ao seu 
redor. Ao invés, todos os homens estão passando por ela e ignorando-a, enquanto as 
mulheres estão vindo até ela e dizendo: "Você está absolutamente linda!" Vocês acham 
que ela estará satisfeita em tal caso? Quando ela estava se vestindo, estava antecipando a 
atenção que ela receberia dos homens; não queria conquistar os cumprimentos das 
mulheres! Por isso, para essa mulher, os homens são mais preciosos do que os diamantes 
ou os diamantes são mais preciosos do que os homens?  

Não importa quantos diamantes você possua o que realmente uma mulher precisa é um 
homem. Isso não é verdade? Porque vocês precisam de um homem desajeitado? O que ele 
tem? Seus bolsos estão provavelmente vazios; ele não tem nenhum diamante para dar a 
vocês. O que é tão bom sobre os homens? Os homens possuem algo chamado amor e isso 
é a coisa mais preciosa para uma mulher. De onde vem o amor de um homem? A fonte de 
seu amor e certamente Deus. Quando o amor de Deus visitará vocês? O amor de Deus, o 
amor verdadeiro, virá para vocês quando vocês têm uma mente que existe para o benefício 
do todo.  

Podemos aplicar tudo o que dissemos tanto para mulheres como para homens. Podemos 
dizer que os homens estão rogando pelo amor que vem somente a partir das mulheres. 
Portanto o amor da mulher é a única coisa que irá satisfazer a mente de um homem. Nada 
pode preencher a gigantesca mente de um homem a não ser o amor de uma mulher. A 
mente do homem somente pode ser preenchida quando o amor da mulher, que abraça o 
universo inteiro, vem visitá-la. Não importa quão voraz seja a mente desse homem, ela 
será preenchida por tal amor.  

Quem é o rei da voracidade, neste sentido? É Deus. Mas mesmo a mente de Deus será 
preenchida quando o amor verdadeiro vem visitá-la. O que o homem tem que pode 
preencher a mente de Deus? Não há nenhum aspecto dos minúsculos seres humanos que 
pode satisfazer a mente de Deus a não ser o amor verdadeiro. No momento quando o amor 
verdadeiro do homem e o amor verdadeiro da mulher, ambos abraçando todo o universo, 
estão juntos, eles saltam para dentro do coração de Deus. Nesse momento o amor 
verdadeiro deles explode e preenche a mente e o coração de Deus. Isso soa bem?  

Quando vocês ouvem essas explanações, vocês podem entender o que Jesus estava 
dizendo quando afirmou: "O Reino de Deus está dentro de vocês”. Jesus deu uma 
descrição do relacionamento entre ele mesmo e Deus e a humanidade o qual parecia 
complicado, de certa forma. Ele disse: "Vocês estão em mim e eu em vós e Deus está em 
mim e eu em Deus." Isto soa confuso, mas de fato não é. Como podemos entender essa 
citação da Bíblia? Vocês têm que entender o relacionamento entre o amor e a mente. 
Quando há uma mente que abraça o todo, há sempre espaço para o amor de Deus dentro 
dela e vice versa. Nesse caso, todas as mentes estão preenchidas: a mente de Deus, a 
mente de Jesus, e a sua mente. Não apenas a mente de Deus, mas também a mente do 
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homem é gigantesca. Deus criou apenas um item que pode preencher sua gigantesca mente 
– o amor verdadeiro.  

Quando uma mulher com a mente de amor verdadeiro e um homem com a mente de amor 
verdadeiro trocam esse amor, Deus está residindo dentro deles? Deus tem amor verdadeiro 
e homens e mulheres se tornam instrumentos para canalizar esse amor. Essa é a razão pela 
qual homens e mulheres foram criados. Referente a isso, homens e mulheres podem dizer 
sobre si mesmos: "Que criatura maravilhosa Deus criou." Isso não faz vocês se sentirem 
bem?  

Até que extensão Deus abraça o universo? Ele diria: "Eu somente abraço as pessoas que 
Eu gosto"? Ou, "Eu abraço somente durante o dia. Eu não gosto da noite"? Essa é a 
descrição da atitude de Deus? Deus diria: "Eu não gosto das quatro estações. Eu apenas 
abraço na primavera"? Deus não ama apenas durante a primavera, mas também no verão, 
outono e inverno. Além disso, Deus não abraça apenas todas as coisas boas, mas também 
as coisas más.  

E quanto a vocês? Vocês também abraçam ambos o bem e o mal? Quando vocês têm a 
faísca do amor verdadeiro, isto derrete e purifica as coisas más. Jesus disse-nos para 
amarmos nossos inimigos. Ele perdoou os soldados romanos que o feriram na cruz, mas 
vocês fariam o mesmo? Se vocês forem maltratados por alguém, vocês poderiam perdoá-
lo? Este é o segredo. Quando o mal é perdoado e abraçado, ele será certamente derretido e 
purificado.  

Quando você abraça seu inimigo, a faísca do amor de Deus derreterá o mal. Nem mesmo 
Satanás pode resistir, mas apenas se render em frente ao amor verdadeiro de Deus. 
Quando você está dando o amor verdadeiro de Deus, a menor mulher deve sentir: "Meu 
amor pode derreter até mesmo o maior homem." Esse é o tipo de confiança que vocês 
devem ter. Essa é a forma como eu vivo minha vida. Eu quero abraçar o mundo inteiro e 
todos os tipos de pessoas, mesmo aquelas mais desagradáveis.  

Uma vez que uma pessoa experimente o amor verdadeiro, ela não pode deixá-lo. Uma 
analogia é a abelha: quando ela está sugando néctar de uma flor, você não pode retirá-la 
dali. Mesmo que sua parte traseira seja arrancada, a abelha não soltará o néctar. A mesma 
coisa acontece quando as pessoas encontram o amor verdadeiro. Certamente o amor 
verdadeiro tem um poder mais forte do que o poder do néctar sobre a abelha. O amor 
verdadeiro tem o poder que permite as pessoas sacrificarem suas vidas. Isto ultrapassa o 
poder da morte. Esse é o motivo pelo qual no mundo de Deus a morte não tem nenhum 
poder.  

A voracidade dos seres humanos causou problemas através da história. Porque Deus deu 
ao homem os atributos de desejo, ambição ou voracidade? Ele queria preencher o coração 
voraz das pessoas com o amor verdadeiro. Nenhum objeto feito pelo homem nem qualquer 
coisa material pode preencher o desejo dos seres humanos. Os comunistas tentaram 
explicar o mundo através do conceito do materialismo dialético, mas isso não preencheu o 
coração humano.  
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Digamos que estudiosos mundialmente famosos se reuniram e criaram um seminário, 
lançando a questão: "Como os seres humanos podem encontrar a definitiva satisfação?" 
Eles poderiam sugerir todas as diferentes coisas, tais como riqueza, liberdade, poder e 
assim por diante, mas eles serão incapazes de concordar uns com os outros. Finalmente, o 
Reverendo Moon vem e apresenta sua solução. Aqueles estudiosos teriam que concordar.  

Quando Deus vê isto, Ele dirá: "Eu tenho esperado por este momento quando alguém 
finalmente apresenta a resposta correta para essa questão. Eu quero dar ao Reverendo 
Moon um certificado e um grande prêmio porque ele merece." Vocês acham que todos se 
ressentirão com as bênçãos de Deus ao Reverendo Moon, ou eles dirão: Sim, ele merece"?  

O Amor Abraça Tudo 

A verdade é simples, mas não é fácil de encontrar. Porque vocês têm seguido a tradição e a 
forma de pensamento do Reverendo Moon, vocês são diferentes do resto do mundo. Essa é 
a razão pela qual você pode ter orgulho de ser um membro da Unificação.  

Os homens e mulheres que possuem uma mente de amor verdadeiro têm que ser testado na 
rua. Todos os tipos de pessoas passarão por você – pessoas brancas, pessoas amarelas, 
pessoas negras – e elas apontarão seus dedos para você. Algumas vezes elas até mesmo os 
empurrarão e dirão: "Olhem esse Moonie." Como vocês responderiam? Se você responder 
na maneira normal secular, você não sobreviverá. Você se tornará completamente 
frustrado.  

Talvez quando você sai para a restauração material, alguém virá até você e dirá: "Hei, 
Moonie, você segue aquele homem amarelo, não é? Você é um cérebro lavado! Caia fora 
daqui!" Como você sentiria? Você pode abraçar todo o universo e mais especificamente 
essa pessoa? Você pode dizer: "Eu quero encontrar mais milhares de pessoas como essa” e 
sentir que você ainda nem começou a lutar?  

Olhemos em duas pessoas diferentes. Uma abraça e aceita somente aquelas pessoas que 
são boas, positivas e respeitadoras para com ela, enquanto a outra abraça pessoas cheias de 
negatividade e ódio. Quando Deus olha essas duas pessoas, qual Lhe atrairá mais a 
atenção? Sim, é a segunda porque Deus sabe que a segunda pessoa é mais parecida com 
Ele.  

Pensem sobre quanta zombaria e negatividade Deus recebe. As piores coisas têm sido 
ditas sobre Deus. As pessoas dizem: "Deus está morto, Deus está desamparado, Deus está 
também velho." O Comunismo se levantou e vociferou que não há Deus. Deus foi 
longamente ridicularizado e perseguido pela humanidade; vocês não têm idéia da extensão 
disso. O que você experimenta não é nada em comparação ao que Deus tem recebido, 
contudo Deus está ainda abraçando e chamando pela maioria das pessoas satânicas.  

Muitas pessoas acusam Deus dizendo: "Olhe Deus! Olhe quão má é essa pessoa e quão 
desmerecedora ela é de Seu amor!" Contudo, Deus responde: "Isso é assim? Bem, ainda 
sim Eu o abraçarei." Essa é a natureza de nosso Deus, nosso Pai. Temos que nos fazer uma 
pergunta: quanto nos assemelhamos a Deus, nosso Pai? E quanto a vocês? Vocês não têm 
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algo sobre o que se arrependerem? Vocês não têm idéia do sofrimento que Deus tem 
suportado.  

O Reverendo Moon é um homem que tem abraçado a todos, incluindo as pessoas boas e as 
pessoas más, tentando derreter todos seus atributos com o amor verdadeiro de Deus. 
Ninguém havia pensado, em deixá-lo viver sua vida inteira dessa maneira. Sem dúvida, 
toda a humanidade deverá estar sob esta tradição. O Verdadeiro Pai e a Verdadeira Mãe 
têm dedicado suas vidas pelo benefício de sua missão, de abraçar o mundo inimigo.  

Como um Moonie, como vocês se sentem quando ouvem estas coisas? Quanto vocês têm 
feito? Talvez vocês tenham feito o melhor que puderam, sem entender a profundidade 
destas coisas, assim sua primeira ação deveria ser se arrepender. Vocês sabem que nem 
mesmo estão perto do padrão de Deus, mas vocês conhecem esse padrão agora; vocês têm 
que ouvir a verdade e devem fazer esforços para atingir esta meta.  

Há muitas pessoas ao meu redor, muitas pessoas me seguindo, incluindo todos os líderes. 
Entre eles, quem está pensando em como abraçar o mundo inteiro? Quem está tentando 
assumir responsabilidade pelas coisas más e derretê-las? Há muitos que estão analisando e 
acusando os outros. Eu sei quais de vocês estão tentando abraçar a partir do ponto de vista 
de Deus e quem está acusando os outros a partir do ponto de vista de Satanás.  

O que vocês pensam? Minha observação é correta ou não? Isto é correto somente na área 
de New York ou é universalmente correto? Toda vez que duas pessoas estão disputando, 
Eu posso imediatamente ver quem está errado e quem está certo. Jesus demonstrou esse 
espírito na corte do governador Pôncios Pilatos. Ele não falou; ele estava em silêncio. Ele 
não queria dar desculpas. Ele estava absolutamente em silêncio porque dessa forma ele era 
capaz de abraçar a corte. Jesus viveu essa forma de vida e história e isto o protegeu. 

Porque Precisamos Treinar 

Hoje o Reverendo Moon é controverso, não apenas em um país, mas por todo o mundo. 
Mais e mais, o comunismo está olhando para o Reverendo Moon como seu inimigo 
mortal. Os Comunistas estão formando todos os tipos de argumentos para tentar me 
eliminar. Mas vocês devem entender que não importa o que aconteça comigo, e mesmo 
que eles tenham sucesso em me eliminar fisicamente, isso não parará a marcha do amor de 
Deus. Esse amor prevalecerá. O mundo certamente será iluminado e unido pelo 
ensinamento do Reverendo Moon, estando ele fisicamente vivo ou não.  

Estamos verdadeiramente no limiar da mais grandiosa e gloriosa tarefa na história. 
Quando vocês abraçam o universo, vocês abraçam a si mesmos. Que tipo de “si mesmo”? 
O verdadeiro “eu”. Quando uma pessoa atinge isso, sua mente e seu corpo estão 
inteiramente harmonizados e unidos. Nesse caso, vocês nunca colocarão os desejos de seu 
corpo antes dos desejos de sua mente. Sua mente será o mestre de seu corpo. Quando sua 
mente está preenchida com o amor verdadeiro, seu corpo será obediente à sua mente. Esse 
era o ideal original de Deus. A mente original criada por Deus tem a tendência de abraçar 
o universo, não apenas para procurar satisfazer o indivíduo.  
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Entretanto, Satanás sempre utiliza o corpo do homem como uma base para suas atividades. 
Assim sua mente que abraça a Deus deveria controlar seu corpo antes de Satanás poder 
controlá-lo. Esse é o motivo de precisarmos treinamento. A mente sabe que o corpo está 
sempre suscetível às intervenções satânicas. Há todos os tipos de tentações vindo para 
vocês e o corpo está sempre tentando olhar nessa direção, mas a mente está dizendo: "Hei 
espertinho, olhe para mim. Não olhe para o mundo, olhe para mim". A mente está sempre 
tentando atrair para si a atenção do corpo.  

Porque essa é a natureza original do homem, mas Satanás está sempre tentando utilizar o 
corpo do homem como sua base, há sempre uma batalha ocorrendo entre o corpo e a 
mente. Esse é o combate básico dentro dos seres humanos. O corpo quer conforto e 
satisfação sexual. Os membros da Unificação devem saber que a menos que vocês tenham 
uma mente reta tal como eu descrevi, centrada em Deus, não importará quão 
elegantemente vocês se vistam ou quão saudáveis seus corpos pareçam. Esse corpo se 
tornará presa de Satanás e um sacrifício para ele, no altar de Satanás.  

Você deve mudar seu corpo. Sua mente deve ser capaz de controlar as ações dos cinco 
sentidos, os cinco órgãos: os olhos, ouvidos, olfato, paladar e desejos sexuais. Não procure 
por seu inimigo universal em qualquer lugar: está exatamente aqui dentro de você. O “eu” 
pode se tornar uma base para Satanás e por isso seu pior inimigo está dentro de vocês. 
Esse inimigo é pior do que a União Soviética, pior do que qualquer criminoso no mundo.  

Seu corpo pode ser suscetível a se tornar instrumento de Satanás. Vocês querem abraçar 
seu “eu” bom, não seu “eu” mal. Vocês não querem se tornar um parceiro do mal, mas sim 
um parceiro do bem. Primeiro vocês devem se tornar o tipo de homem ou mulher cuja 
mente e corpo estão unidos, centrados em Deus, e assim vocês podem abraçar uma pessoa 
do sexo oposto com as mesmas qualificações. Esse é o correto; isso é principalístico. 
Quando um homem centrado em Deus e uma mulher centrada em Deus estão juntos e 
abraçam juntos a nação, o mundo e o universo, isso é o bem. De outra maneira, isso não é 
bom.  

 

Reivindique Sua Bênção 

Por favor, levantem as mãos se vocês são membros abençoados. Comparem esse critério 
que eu lhes dei com a sua própria vida de casado e seu relacionamento. Algumas vezes eu 
empurro os casais pelo benefício de uma missão maior. Vocês podem sentir: "Somos 
abençoados agora e eu quero viver com minha esposa. Ela deveria estar comigo todo o 
tempo". Mas eu estou dizendo: "Vocês devem se separar agora e sair em benefício da 
nação, do mundo e do universo". Quando isso acontece, vocês devem compreender que eu 
estou empurrando vocês e que deus está empurrando vocês em benefício de seu maior 
“eu”.  

Vocês estão apenas pensando sobre o abraço entre um homem e uma mulher, mas vocês 
nunca pensaram sobre um homem e uma mulher juntos abraçando a nação, o mundo e o 
universo. Isso é celeste? Vocês podem fazê-lo no céu? Um homem e uma mulher podem 
ser separados fisicamente, mas eles irão abraçar coisas maiores tais como o mundo, a 
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humanidade e o universo. Após terem cumprido isso, quando eles se encontram 
novamente, eles abraçarão um ao outro com o universo no centro. Eles serão um casal 
verdadeiramente completo.  

Comparem dois casais, um ocupado apenas em abraçar um ao outro, e outro casal 
dedicando-se, doando sua juventude e suas vidas em benefício da nação, do mundo e do 
universo. Qual deles é mais significativo e mais valioso?  

Sem dúvida, eu amo vocês. Vocês são preciosos e eu absolutamente desejo o bem de 
vocês. Eu dei a Bênção a vocês porque eu zelo por vocês e amo vocês. Mas às vezes as 
conseqüências dessa Bênção deixam meu rosto vermelho; Eu sinto vergonha diante do 
mundo e da humanidade. Eu sinto que algo não estava bom em relação a isso. Portanto, 
quando vocês saem para a mobilização, ultrapassam as minhas expectativas. Saiam para 
sofrer pelo benefício da humanidade. Desta forma vocês estarão fazendo a maior coisa e 
isto me confortará. Então meu coração será tocado e eu irei querer lhes dar mais bênçãos. 
Eu orarei para Deus lembrar de seu sacrifício e lhes abençoará ainda mais. O que quer que 
você venha gerar, qualquer que seja sua ação, você receberá a reação.  

Eu tenho ouvido que alguns casais abençoados estão tentando ter três filhos o mais rápido 
possível porque assim eles não terão que ser mobilizados. Mas se vocês pensam desta 
maneira, eu irei mudar meu pensamento também. Eu direi: "Até que vocês tenham dez 
filhos, vocês devem ser mobilizados". Se vocês saírem na mobilização levando dez filhos 
atrás, isso significa que vocês estarão abraçando dez vezes, até mesmo cem vezes, seus 
dez filhos. Isto é mais importante pelo benefício de seus filhos; mais bênçãos virão para 
eles porque vocês estão trabalhando, ao invés de focar apenas neles.  

Às vezes eu sinto pena de vocês. Vocês são homens e mulheres desafortunados por terem 
me encontrado, não são? Se vocês não tivessem me encontrado, vocês não estariam 
sentados neste chão duro neste momento. Vocês não teriam sido empurrados para 
trabalhar e serem separados de seus cônjuges. Vocês não teriam todo este castigo. Vocês 
poderiam estar fazendo qualquer coisa que vocês não tivessem encontrado o Reverendo 
Moon. Vocês poderiam sair quando vocês quisessem, e sair para dançar quando 
desejassem.  

Ao invés, aqui estão vocês, se encontrando com o Reverendo Moon. Que vida trágica – 
vocês nem mesmo podem ter encontros. Vocês têm alguma antiga namorada e vocês não 
podem encontrar com ela ou pegar na mão dela.  No mundo secular vocês podem estar 
junto com qualquer pessoa que vocês desejam, sem nem mesmo se incomodarem com 
formalidades do casamento, se vocês quiserem. Vocês podem viver com qualquer homem 
ou mulher tal como desejam.   

Mas vocês dizem; "Após dez anos neste movimento, eu ainda estou esperando ter um 
noivado! Eu nem mesmo sei que tipo de garota está vindo para mim"! O fato é que eu sei 
muito bem como vocês sentem. Eu sei exatamente como as coisas são lá fora, mas eu devo 
enfatizar o princípio. Essa também é a minha agonia. Vocês acham que eu deveria ser 
leviano e dizer: "Tudo bem, Vocês têm sofrido o suficiente por isso agora vocês podem 
sair e fazer o que vocês quiserem"? O que vocês querem que eu faça? Vocês querem que 
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eu continue a enfatizar o Princípio de Deus, se comprometer com isto? Se vocês dizem 
sim, vocês são muito espertos. 

Abrace Seu Destino 

Para seu conforto, vocês dizem: "Este é meu destino. Nada realmente importa porque eu 
nasci para isto". Pensem sobre isto: um cachorro tem um destino de cachorro; ele sempre 
será um cachorro e nada mais. Um gato tem um destino de gato; ele não pode se tornar um 
tigre ou qualquer outra coisa. Pela mesma regra, um Moonie tem um destino de Moonie. 
Agradeçam a Deus por sermos Moonies!  

Eu tive que pensar da mesma maneira. Eu nasci para este destino por isso eu apenas limpei 
minha mente e me recusei a pensar sobre qualquer outra coisa. Eu disse: "Este é meu 
destino dado por Deus e eu o estou vivendo". Minha vida tem sido preenchida de coisas 
surpreendentes. Mesmo quando eu era bem jovem, sempre que eu andava em uma vila, 
coisas dramáticas começavam a acontecer.  

Eu sabia que essa batalha legal viria para mim uma vez que me mudei para os Estados 
Unidos. Isto tem sido parte de meu destino onde quer que eu tenha que ir - - Coréia do 
Norte, Coréia do Sul, Japão, e agora os EUA. Por isso minha atitude foi de abraçar esse 
destino. Eu somente estou interessado em que tipo de bênçãos virá após o cumprimento 
desse destino.  

Muitas pessoas abandonaram a Igreja de Unificação no passado, não tendo esperança aqui. 
Na Coréia, no Japão, e nos EUA, as pessoas pensam que elas eram sábias e deixaram a 
igreja, pensando que elas viveriam suas vidas mais plenamente. Mas o que aconteceu? 
Elas pensavam que o Reverendo Moon estaria arruinado, mas elas não estariam 
arruinadas. Elas pensavam que suas vidas se tornariam melhores, mas ao invés elas se 
tornaram mais e mais difíceis. Assim após dez, vinte ou até mesmo trinta anos, as pessoas 
terão que voltar e dizer: "Por favor, se lembrem de mim. Eu era um membro há trinta anos 
atrás"!  

Estas pessoas vêem que Deus está certamente do lado do Reverendo Moon. Se Deus está 
do lado do Reverendo Moon, qualquer um que tenta seguir o Reverendo Moon estará do 
lado de Deus também. Elas florescerão e muitas bênçãos virão para elas; elas serão vistas 
como bons homens e mulheres aos olhos de Deus. Este é o pensamento do Reverendo 
Moon: que qualquer pessoa do lado do Reverendo Moon está do lado de Deus. Qualquer 
um indo a outra direção está indo contra Deus. Entretanto, eu não estou parando ainda. Eu 
estou me movendo adiante e abraçando o mundo, passo a passo.  

Vocês acham que o que estou dizendo é verdadeiro? Como vocês sabem que é verdadeiro? 
Eu sei que isto é verdadeiro através de minha própria experiência. Meus próprios parentes, 
meus irmãos e irmãs, não acreditaram em mim; minha própria mãe duvidou de mim. 
Minhas tias e tios pensaram que eu estava em profundo problema; a nação coreana pensou 
que eu estava em profundo problema. Mas muitos anos depois, estas pessoas vieram 
compreender que o Reverendo Moon representa a única esperança para eles e sua 
sobrevivência.  
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Isto está acontecendo nos EUA também. No passado, muitos americanos pensaram que o 
Reverendo Moon era um espinho do seu lado, um obstáculo que deveria ser eliminado. 
Mas agora que eu tenho estado aqui por doze anos, aquelas mesmas pessoas estão 
reconhecendo que não há outro caminho para conter o comunismo a não ser seguir as 
direções do Reverendo Moon. Elas estão vendo que o Reverendo Moon está oferecendo-
lhes esperança, e não apenas para eles, mas também para a nação e para o mundo.  

Amor Verdadeiro Imutável 

Estamos falando do manual do amor. O que é um manual? Um manual é um roteiro; 
Qualquer um que segue o mesmo guia ou fórmula atingirá os mesmos resultados. Com o 
manual do amor, você abraçará sua família antes de todos. Quais são os componentes de 
sua família? Primeiro há os avós e então os pais. Então há os filhos, a qual é a sua posição, 
e então os netos.  

A pergunta a fazer é: estes quatro níveis de casais pertencem a Deus? Estão centrados em 
Deus ou não? A família é o centro do universo; é a pedra fundamental e quando vocês 
duplicam esta pedra fundamental, vocês constroem o mundo. Os membros da Unificação 
deveriam saber isso. Quais são os elementos do universo? Primeiro há Deus, então o 
mundo espiritual, o mundo físico e toda a criação. Esses elementos estão todos dentro de 
sua família. O universo tem todos estes elementos e sua família também tem todos estes 
elementos.  

Tanto no presente, quanto no passado ou no futuro, o caráter humano é o mesmo. A mente 
humana permanece a mesma; é o mesmo recipiente. A questão importante é qual 
substância preenche esse recipiente? Com o quê, tanto Deus como os seres humanos, 
querem preencher este recipiente? Com amor verdadeiro. Esse desejo é o mesmo, tanto 
quando você está mo nível de avós, no nível de pais, no seu nível de filhos ou no nível de 
netos.  

Para vocês membros da Unificação, onde é o Reino de Deus? O Reino de Deus está dentro 
de sua família. Esse Reino é desejado pelos avós, pelos pais, por vocês e por seus filhos.  

Se seus próprios pais físicos estão divorciados ou separados, levantem suas mãos. Entre 
aqueles que levantaram as mãos, se vocês acham que esta situação trouxe grande 
felicidade, por favor, levantem suas mãos novamente. Aqueles que sentem que isto foi 
infeliz, por favor, levantem suas mãos. Não importa de onde são, vocês chegarão à mesma 
conclusão sobre esta questão. Vocês acham que em mil anos, as pessoas mudarão e dirão: 
“Sim, eu estou feliz que minha mamãe e meu papai estão divorciados”? Não, essa era 
nunca virá.   

Apenas por observar a natureza, vocês podem encontrar verdades imutáveis. Quando 
vocês vêem uma família de patos selvagens nadando em uma lagoa, é natural ver ambos 
os pais com os filhotes; vocês não vêem normalmente um pato pai solteiro tentando cuidar 
de uma ninhada de filhotes. A mamãe pato nada na frente, e o orgulhoso papai pato vai 
atrás olhando e os protegendo. Isto parece bom ou mal? Este fenômeno mudará quando a 
tecnologia se tornar mais avançada? Não, não mudará.  
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Os menores pássaros sabem como alimentar e proteger os filhotes. De fato, os menores 
pássaros são os mais alertas porque são os mais vulneráveis. Eles sabem que todos os tipos 
de predadores tentarão pegar seus filhotes. Por outro lado, a águia está plenamente 
confiante quando cuida de seus filhotes. Ela sabe que ninguém irá atacá-los. Se necessário, 
a águia pode lutar com alguns predadores.  

Os filhotes de águia estão plenamente confiantes sob a proteção e cuidado da mamãe e 
papai águia. O filhote aceitará qualquer coisa que os pais façam por ele, até mesmo uma 
serpente para comer se os pais lhe derem. Ele não resistirá dizendo: "Oh não, Mamãe, eu 
não quero comer uma serpente!" Ele apenas abre a boca e come. Mas a criação suprema de 
Deus, os seres humanos, não é dessa forma. Assim muitos filhos são desconfiados do 
julgamento dos pais. Isto é o que é chamado de conflito de gerações.  

E sobre a conduta dos pais? Há casos de pais querendo sair para uma festa e não tendo 
uma babá, então eles apenas amarram seu filho na cama, e dizem: "Você fique aqui até eu 
voltar. Não saia daí". Essa é uma coisa para um pai fazer? A degradação do caráter moral 
humano caiu muito abaixo dos insetos, dos pássaros ou dos animais.  Por causa da 
degradação da família, o mundo se tornou o que é.  

Nosso Manual de Amor 

A família é o microcosmo do universo. Deus nos deu este microcosmo como nosso 
manual de amor, a escola na qual as pessoas podem ser treinadas para se relacionar com o 
resto do mundo. Quem deveria ser o mestre ou o sujeito da família? Deveria ser quem sabe 
mais e serve mais. Quem sabe mais, experimenta mais, e tem mais poder para controlar? 
São os avós. Porque isto é correto? Os avós estão na posição de terem mais experiência e 
eles certamente sabem mais. Assim o avô é como o rei dessa família.  

Em algum ponto os avós vêem que eles estão ficando velhos e assim eles dizem: "Meu 
filhos, vocês devem assumir tudo. Eu transfiro tudo para vocês". Então os pais dirão: "Se 
esse é seu desejo, assumiremos essa responsabilidade". Certamente, os pais dirão: "Agora, 
meu filho, você está pronto para assumir a responsabilidade desta família". Então vocês 
virão para a posição de responsável. Essa é a forma como a responsabilidade é delegada. 
Isso se torna a tradição: os avós delegam a responsabilidade para os pais, então os pais a 
dão para vocês, e vocês para seus filhos. Quando cada geração de avós vai para o mundo 
espiritual, a responsabilidade se move adiante.  

A família é o microcosmo do universo e o manual de amor para os relacionamentos 
universais. Entretanto, porque o mundo é decaído, não houve quaisquer avós, pais, filhos 
ou netos totalmente centrados em Deus. Por essa razão, Deus quer refazer ou restaurar este 
manual de amor a partir do começo. Ele quer fazer um modelo verdadeiro e esse é a razão 
das religiões começaram. O propósito final da religião é recapturar a família ideal.  

O Ponto Focal 

Finalmente um movimento religioso veio declarando claramente ao mundo que a família é 
a pedra fundamental do Reino do Céu. A perfeição deve chegar através da família e a 
família deve ser centrada em Deus. Além disso, está ensinando o conceito de Verdadeiros 
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Pais. Este é o ensinamento da Unificação. O movimento de Unificação está trazendo um 
novo conceito de família e, através dessa família, um novo conceito de mundo, de 
universo e de toda a humanidade. A missão do movimento de Unificação é criar esse 
modelo, o manual do amor, e expandi-lo ao nível universal. Dessa forma, podemos refazer 
a sociedade. Essa é a meta.  

Qual é a finalidade da Bênção que vocês receberam? É criar essa nova tradição familiar 
como um manual de amor para o mundo. Esta é a primeira vez na história humana que a 
terminologia de Verdadeiros Pais foi utilizada. Sem Verdadeiros Pais, como podemos 
esperar ter verdadeiros avós? Sem Verdadeiros Pais, não há maneira de termos esposo ou 
esposa ou filhos verdadeiros. Assim o ponto focal deste evento histórico deve ser os 
Verdadeiros Pais. A partir deste ponto, todas as coisas começam a acontecer.  

Esta é a primeira vez que os Verdadeiros Pais apareceram na face da terra. Quem é a 
figura central no nível da família dos Verdadeiros Pais? Uma vez que os Verdadeiros Pais 
se tornam verdadeiros avós, quem será então a figura central? De acordo com a tradição, o 
avô deve ser o centro, assim quem é promovido à posição dos avós, permanece como a 
figura central.  

A fim de esparramar este manual centrado nos Verdadeiros Pais por todo o mundo, a 
Bênção tem ocorrido por todas as partes do mundo – a partir dos 36 casais até os 6.000 
casais e depois os 60.000 e até mesmo os 600.000 casais. Quando os 600.000 casais foram 
abençoados, quem será o centro deles? Enquanto os Verdadeiros Pais estiverem vivendo 
aqui na terra, eles se tornarão os Verdadeiros Avós, Os Verdadeiros Bisavós, e assim 
sucessivamente. Assim eles ainda serão as figuras centrais. Quando eles forem para o 
mundo espiritual, eles ascenderão ao topo do clã restaurado, da sociedade e do mundo, tal 
como foi definido para ser desde o início.  

Viver Como os Verdadeiros Pais 

Enquanto casais abençoados, vocês devem herdar essa tradição. Vocês devem receber isto 
e sustentá-la, de forma clara e pura. A fim de herdar essa tradição, vocês devem se tornar 
os Verdadeiros Pais. Vocês devem viver como eles e abraçar o céu e terra, o mundo inteiro 
e a humanidade. Então vocês podem dizer: "Sim, Pai, nós herdamos essa tradição".  

Agora em estou enviando vocês casais para o mundo para poderem viver como os 
Verdadeiros Pais. Desta forma vocês podem abraçar o mundo e a humanidade e assim 
vocês serão outorgados para receber essa tradição como sua herança. Se vocês não fazem 
isso, não se tornarão as figuras centrais de sua família. A menos que vocês tenham 
herdado essa tradição central, não serão capazes de entrar no Reino do Céu.  

Vocês herdarão essa tradição como um japonês, como um coreano, como um americano 
ou como um negro? Antes da queda do homem, havia tais distinções? Havia a suposição 
de uma só raça, uma tribo – a tribo dos Verdadeiros Pais. Nessa tribo, haveria um idioma 
universal – o idioma dos Verdadeiros Pais.   

Isto é como um processo de enxerto. Os casais abençoados devem ser enxertados na 
árvore mãe para aprender o idioma da árvore mãe. Quando vocês se casam, se seu cônjuge 
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é de outra nacionalidade, vocês têm que aprender esse novo idioma. Exatamente por isso, 
no mundo celeste vocês têm que aprender a eterna língua materna espiritual. Como vocês 
podem ser autorizados a herdar a tradição celeste se nem mesmo conhecem os costumes, a 
cultura ou o idioma materno? Portanto, aqueles que não falam a língua materna não têm 
poder e não tem o privilégio para receber essa herança. Isto está declarado claramente no 
Princípio Divino.  

Portanto eu pedi a todos algumas vezes, quase muitas vezes, até 1990, para aprender e 
falar a língua materna. Nesse ano eu emitirei a herança. Eu abrirei o registro da família 
celeste e as famílias celestes serão registradas. Esse registro será como um registro de 
nascimento no Reino Celeste. Isto permanecerá lá por todos os tempos.  

Quando vocês estudam a língua materna, vocês entenderão a dificuldade que as pessoas 
orientais encontram quando tentam aprender o idioma inglês. Embora eu tenha mais de 60 
anos de idade, eu tenho estudado inglês. Vocês devem experimentar esse esforço no 
sentido contrário. Vocês não têm desculpas; não podem me dizer que estão muito velhos 
para aprender um novo idioma sendo que são mais jovens do que eu! Mantenham 
praticando; tenham um pequeno manual do idioma coreano e estudem as letras e as 
palavras todos os dias.  

Aconteceu de os Verdadeiros Pais terem nascido na Coréia e falar o idioma coreano. Se 
vocês não querem aprender coreano, vão em frente e encontrem outros Verdadeiros Pais 
que falem inglês. Infelizmente, isto não existe. Deus ungiu apenas um como os 
Verdadeiros Pais, por isso vocês não têm escolha. Talvez vocês queiram encontrar 
Verdadeiros Pais chineses ou japoneses? Vá em frente, pergunte ao Sr. Kuboki se ele quer 
ser o Verdadeiro Pai!  

As notáveis palavras “Verdadeiros Pais” unificará o idioma por todo o mundo. Vocês não 
lamentarão isso porque o idioma coreano é o mais avançado, descritivo e bonito que a 
humanidade já conheceu. O povo coreano tem que ser esperto por seu idioma; eles devem 
manter esse ritmo. O coreano tem uma grande variedade de sons. Por isso as pessoas 
coreanas podem aprender qualquer outro idioma. Isto é diferente do japonês, o qual tem 
sons muito limitados. Eu não estou dizendo tudo isso apenas porque sou coreano. Isto está 
baseado no Princípio.  

Quando eu falo com vocês, vocês têm que depender de um tradutor. Quando eu ouço a 
tradução, posso notar que ao menos 30% do sentido é perdido. Vocês devem ser capazes 
de ouvir minhas palavras diretamente, recebendo 100% do que estou dizendo. Quando 
vocês são capazes de ler o idioma coreano, vocês lerão os manuais coreanos de meus 
sermões e vocês poderão compará-los com as traduções. Então vocês verão diferenças 
marcantes. É certamente impossível uma tradução perfeita do original. No futuro, os 
estudantes não se aborrecerão com qualquer tradução; eles irão direto para o idioma 
original.  

A Perfeição de Seu Amor 

Ninguém é capaz de ir ao redor do mundo e amar a todos, por isso Deus nos deu um 
microcosmo do mundo em nossas famílias. Amando seus avós, Deus dirá: "Vocês 
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recebem crédito por amar todas as pessoas idosas do mundo". Quando vocês amam seus 
pais: Deus dirá: "Vocês recebem crédito por amar todos os pais do mundo". Quando vocês 
amam seu cônjuge, Deus dirá: "Vocês recebem crédito por amar todos os homens e 
mulheres do mundo". Quando vocês amam seus filhos, Deus dirá: "Vocês recebem crédito 
por amar todos os filhos do mundo".  

Sua família e seu manual de amor; pratique seu amor enquanto vocês estão nesta escola e 
vocês estarão bem treinados para viver em sociedade. Se lhes perguntarem: "Vocês podem 
amar as pessoas idosas, os pais, e os filhos?" vocês podem responder: "Sim". Então vocês 
terão completado tudo.   

Alguém poderia dizer: "Eu posso somente amar avós brancos, mas nenhum negro. E eu 
posso somente amar avós cultos, mas nenhum primitivo como os africanos". Mas isso não 
é bom o suficiente para o padrão de Deus. Vocês devem amar as pessoas do mundo como 
se elas fossem as pessoas de sua própria família, a despeito de sua raça, cultura, idade ou o 
que quer que seja. Quando vocês, esposos e esposas saem e servem outros casais no 
mundo, isso é a maior demonstração de que vocês cumpriram isso dentro de suas famílias.  

Alguns homens pensam: "Essa outra mulher é mais bonita do que minha própria esposa". 
Ou uma mulher pensa: "Eu acho esse homem muito melhor do que meu esposo. Meu 
esposo é humilde e sem cultura. Eu gostaria de poder viver com esse outro homem". Isso é 
simplesmente fracasso, total fracasso. Ao invés, vocês devem viver como um casal, 
amando até mesmo a menos atraente mulher ou homem, servindo-lhes e encorajando-lhes, 
nutrindo-lhes para que eles possam amar mais. Com esse tipo de mente, vocês podem 
abraçar o universo. Essa é a mente com a qual vocês devem praticar o amor dentro de sua 
família e completar a perfeição de seu amor. Quando vocês forem para a sociedade, vocês 
devem dar ainda mais amor do que quando vocês estavam na “escola” de sua família. Este 
é o motivo pelo qual podemos sacrificar a família em benefício do mundo.  

Os avós não deveriam dizer para seus netos que estão tentando sair e amar o mundo: "Não 
amem ninguém mais além de nós". Tais avós estão destinados ao inferno. Os avós 
deveriam dizer: "Pratiquem seu amor e então quando saírem para o mundo, amem os 
outros mais do que a nós". Esses avós estão destinados ao céu. Quando esposo e esposa 
tem a mesma atitude, amando o mundo mais do que um ao outro, então eles estão 
verdadeiramente exibindo uma atitude centrada em Deus. Esse é o mundo da utopia, o 
Reino do Céu.   

Este é o caminho que eu tenho seguido. Eu quero que vocês herdem este princípio e estas 
tradições por isso vocês devem viver em benefício da humanidade. Se vocês fazem isso, 
seus filhos herdarão de vocês a melhor coisa possível. Vocês casais abençoados sabem que 
seus filhos são preciosos, mas Deus precisa que vocês amem outros filhos ainda mais. Este 
deve ser seu padrão para sacrificar seus filhos em benefício de outros filhos, pelo resto do 
mundo.  

Uma Nova Tradição 

Os membros da Unificação estão destinados a irem por todos os seis continentes. Quando 
eu vim pela primeira vez para a América, eu sabia que a América não me daria facilmente 
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as boas vindas, mas que se oporia e me perseguiria. Mas meu dever é sempre amar esta 
nação, incondicionalmente. Vocês nunca saberão quantas lágrimas eu derramei nos 
bastidores pelo benefício desta nação. Vocês americanos estão em débito comigo, mas não 
tentem me pagar diretamente. Eu estou pedindo para vocês pagarem para o mundo, é mais 
interessante. O amor paternal não é como um investimento esperando por um retorno. O 
amor paternal é dado para os filhos e assim eles sairão e amarão o resto do mundo. O amor 
paternal é incondicional.  

Eu estou pedindo para vocês amarem as gerações futuras. Mesmo quando eu estou longe 
daqui, vocês devem se apoiar na tradição e ensinar seus próprios filhos a mesma tradição 
que eu ensino a vocês. Seus filhos em retribuição ensinarão a mesma tradição para o 
mundo inteiro. Esta tradição continuará, e esta é minha única ambição.  

Deus está pensando da mesma maneira. Deus ama tanto este mundo, mas Ele não quer que 
vocês reembolsem todo o amor que Ele lhes deu. Deus quer que vocês levem esse amor 
para o futuro, espalhar essa tradição por todo o mundo pelo benefício das gerações que 
virão. Assim esta tradição seguirá, além deste país, além desta cultura, sem cessar.  

Dentro da família ideal, quatro gerações estão vivendo juntas.  Infelizmente, uma pessoa 
raramente encontra tal família aqui na América. Portanto uma nova tradição está sendo 
erigida, centrada no Reverendo Moon. Vocês são os casais abençoados, assim eu estou 
elevado ao nível de avô. Eu terei que telefonar para pedir antes de vir visitar vocês em sua 
casa?  

Se vocês têm apenas uma cama, vocês dariam a cama para seus pais e dormiriam no 
banheiro, se necessário? Sem problemas? Isso deveria ser tão normal, que vocês nem 
teriam que pensar sobre isso.  

Desde que os Verdadeiros Pais não podem visitar todas as casas, vocês deveriam ter a foto 
dos Verdadeiros Pais em um lugar especial. Até mesmo suas mais simples atividades 
diárias podem ser feitas com um coração especial. Quando vocês têm um pequeno lanche, 
como um bolo, vocês devem pensar: "Eu desejaria poder dar isto para meus amados, meus 
pais, meus avós, meus filhos. Sendo que eles não estão aqui, eu apreciarei este bolo por 
eles". Se há muitas pessoas com fome ao seu redor, vocês deveriam alimentá-las, mesmo 
se vocês terminarem com apenas um copo de água. Esse é o tipo correto de espírito.  

Minha própria família tem este tipo de tradição. Eles nunca deixavam alguém sair de nossa 
casa com o estômago vazio. Nossa casa parecia ser como um local de reunião de 
mendigos; todas as pessoas mais pobres da vizinhança sabiam que elas seriam bem 
tratadas, assim elas vinham para nossa casa. Ninguém era maltratado. Minha mãe servia 
nossos avós e também ela servia os mendigos que passavam. Ela os alimentaria sempre 
que eles viessem. Esta era uma pesada provação física para minha mãe. Em uma ocasião, 
ela não alimentou um mendigo, assim meu pai pegou sua própria refeição e deu a ele. 
Assim minha mãe tinha que alimentar os mendigos, do contrário meu pai estaria com 
fome.  

Esta é a política em East Garden. Ninguém que venha até lá deve sair com o estômago 
vazio.  Atualmente, East Garden é como um entroncamento; pessoas vêm todos os dias de 
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todas as partes do mundo. Todos são alimentados e a Mãe e eu pedimos que as pessoas 
saiam para lhes comprar roupas. Esta é a forma que eu vivo e esta é a forma de viver que 
Deus está esperando ver. Sendo que eu não vejo muitas pessoas assim, eu estou treinando 
vocês para se tornarem tais pessoas. Como Moonies, vocês seguirão minha tradição?  

Hoje estivemos falando sobre o manual do amor. Aqueles que querem seguir o exemplo 
dos Verdadeiros Pais, aprendendo a partir deles com seu manual do amor, levantem as 
mãos. Deus abençoe vocês. Vamos orar.  

 


