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Nota Explicativa 
 
Este livro é uma compilação de trechos selecionados a partir da antologia de 350 
volumes de discursos proferidos pelo Reverendo Sun Myung Moon. Cada citação é 
seguida por uma referência ao local onde o discurso pode ser encontrado no coreano 
original, e quando ele foi proferido. O primeiro conjunto de números com hífen se 
refere ao volume e o número da página. Este conjunto de números é seguido pela data 
na qual as palavras foram proferidas, escritas na forma de ano, mês e dia. 
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Prefácio 
 
Uma Visão para a Paz Mundial  
Paz tem sido a questão mais fundamental da existência humana desde o seu início. 
Começando desde o primeiro assassinato registrado, de Abel por seu irmão Caim, os 
filhos de Adão e Eva mencionados no Livro do Gênesis – a história de guerra e 
derramamento de sangue é quase tão antiga como a história da humanidade. Até os dias 
de hoje, continuamos a testemunhar surtos de violência em toda a nossa aldeia global 
devastada pela guerra: muito recentemente, as agressões terroristas de 11 de setembro 
de 2001 atacando o coração dos Estados Unidos, a espiral interminável de ataques e 
represálias entre israelitas e palestinos no Oriente Médio, e a disputa da Caxemira entre 
a Índia e o Paquistão, para citar apenas alguns. 
 
O número atual de países que estão atolados em conflitos é de oitenta e três. O século 
XX, que agora deixamos para trás, poderia muito bem ser chamado de século da Guerra. 
As duas guerras mundiais, juntamente com as guerras da Coréia e Vietnã, como também 
as guerras do Oriente Médio e do Golfo, gastaram recursos incalculáveis causando 
danos e destruição incalculáveis de vidas humanas em uma escala apocalíptica.  
 
Contudo, por que a discussão sobre paz deveria estar limitada apenas ao conflito global? 
Dentro de um país, divisões também surgem em nível racial, regional e funcional. 
Enfraquecida pela corrupção e o declínio da ética e da moral, a sociedade está dividida 
por conflitos entre aqueles de diferentes níveis sociais. A família, que é o bloco básico 
de edificação da sociedade, está enfrentando a desintegração através da imoralidade e 
do divórcio. Mesmo como indivíduos, vemos nosso espírito e corpo em guerra um com 
o outro e ficamos nos perguntando como fomos entregues a essa situação miserável.  
 
Política, religião, ideologia e ciência têm sido mobilizadas na tentativa humana para 
terminar com todas as guerras; em vez disso, elas às vezes têm agravado a situação. 
Desde o início das atividades de promoção da paz em 1948, as Nações Unidas têm 
reivindicado estar “segurando a chave para o conflito” em cinquenta e três distritos; 
contudo, está muito prejudicado seu papel como mediadora devido à falta de 
entendimento por parte das superpotências. Isto significa que um mundo pacífico é 
remoto e além do nosso alcance?  
 
O Reverendo Sun Myung Moon concedeu um plano para a realização de um mundo 
pacífico. Ele apresenta sua proposta fundamental para a realização da paz dentro do 
contexto do indivíduo, da família, da sociedade, da nação e do mundo.  
 
Salientando a necessidade de religiões, que lidam com questões do coração e espírito, a 
fim de substancializar a ideologia da paz, o Reverendo Moon iniciou inúmeras 
atividades relacionadas com a harmonia entre as crenças. Ele também fundou 
instituições educacionais, associações de meios de comunicação e empreendimentos 
empresariais como também organizações não governamentais (ONGs) em prol do 
movimento pela paz. Sua convicção que a paz mundial seria possível quando a 
unificação da Coreia estivesse completa o conduziu a se dedicar totalmente para curar a 
divisão da península coreana.  
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O Reverendo Moon tem afirmado que o comunismo deve ser completamente varrido da 
face da terra antes que a paz mundial possa emergir. Para este propósito, ele lançou a 
Federação Internacional para Vitória sobre o Comunismo (FIVSC), que espalhou suas 
atividades desde a Coreia passando pelo Japão e até as Américas e o restante do mundo, 
e transmite tanto teoria como prática buscando os meios de comunicação e fornecendo 
educação pública. Em 1985, no auge da Guerra Fria, o Reverendo Moon surpreendeu 
eminentes líderes mundiais profetizando o fim do comunismo, enquanto apresentava 
uma contraproposta para superá-lo, uma ideologia que também transcende o 
capitalismo. Com recentes declarações de alcançar a paz mundial através da eliminação 
de barreiras nacionais e reforma das Nações Unidas, o movimento pela paz continua a 
abrir novos caminhos.  
 
Palavras, escritas ou faladas, não podem descrever adequadamente o caminho espinhoso 
embebido em incontáveis gotas de lágrimas, suor e sangue derramadas pelo Reverendo 
Moon em sua vida inteira. Ele investiu sem reservas todos os recursos à sua disposição 
para criar organizações substanciais que defendessem a bandeira da “Paz Mundial,” a 
Federação Internacional das Famílias para a Unificação e Paz Mundial, a Federação 
Internacional Inter-religiosa para a Paz Mundial, a Federação das Mulheres para a Paz 
Mundial, e a Federação da Juventude para a Paz Mundial, e a Academia de Professores 
pela Paz Mundial, para citar algumas. 
 
Um guia para a realização da paz   
Paz é inegavelmente o mais elevado valor de nossa era. O Reverendo Moon ensina que 
paz se torna possível quando reconhecemos a existência das outras pessoas, nações e 
culturas, isto é, quando não desprezamos, mas aceitamos e abraçamos as pessoas que 
são diferentes de nós. Terrorismo e conflitos internacionais ocorrem quando falhamos 
em reconhecer diferenças e manifestamos hostilidade contra os outros. Estamos em 
urgente necessidade de diálogo entre civilizações para o entendimento mútuo. Além 
disso, ele enfatiza que paz é estabelecida através de um relacionamento recíproco, e que 
restaurar relacionamentos só é possível se reconhecemos que existimos para o benefício 
dos outros.  
 
Este livro, Filosofia da Paz de Sun Myung Moon, é uma compilação de citações, que 
pertencem especificamente ao assunto da paz, a partir de uma antologia gradualmente 
compilada de 350 volumes de seus discursos. Ele tem dedicado toda a sua vida para 
revelar a verdade sobre Deus, a humanidade, a história e o mundo espiritual. Este livro 
apresenta de forma meticulosa e lúcida sua filosofia da paz lançando luz sobre o 
verdadeiro significado da paz, como um mundo pacífico pode ser alcançado e como ele 
tem promovido o movimento pela paz em âmbito mundial. Em um futuro próximo, este 
livro se tornará um manual estimado para a realização da paz mundial e fornecerá 
educação inestimável para todas as pessoas. Eu oro sinceramente que a paz esteja com 
seus leitores e que o espírito de paz transborde em suas famílias, nações e o mundo.  
 
Em conclusão, curvo minha cabeça em alta estima diante do Reverendo Sun Myung 
Moon e sua esposa, a Sra. Hak Ja Han Moon, os amados Verdadeiros Pais de toda a 
humanidade, que se esforçaram incessantemente pela realização da paz mundial por 
década após década de suas vidas.  
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Eu também desejo transmitir meus sinceros agradecimentos a eles. Vamos nos 
comprometer a defender de forma nobre a Vontade do Céu e marchar adiante para o 
benefício da verdadeira paz. 
  
Sun-jo Hwang  
Presidente Internacional  
Family Federation for World Peace and Unification 
Janeiro de 2002 
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1: O QUE É PAZ? 
 
1.1 O verdadeiro significado de paz  
 
A realização da paz (pyeonghwa) se refere a um parceiro sujeito e um parceiro objeto 
estando em unidade um com o outro. Os caracteres chineses para pyeong e hwa 
significam “horizontal” e “harmonia” respectivamente. O parceiro sujeito não entra em 
conflito com o parceiro objeto, mas se harmoniza com ele. (082-232, 1976.01.04) 
 
Paz ostenta o significado de se tornar horizontal e harmonizadora. Ela não pode ser 
realizada sozinho. Parceiro sujeito e parceiro objeto podem experimentar alegria e 
felicidade quando o relacionamento vertical está uma união com o relacionamento 
horizontal. Tudo deve ser completo e satisfatório. Somente então podemos chamar isto 
de paz. Paz em si mesma não é suficiente. Um ideal deve demonstrar um movimento 
esférico, e não ficar apenas dentro de uma dimensão horizontal. Ela deve ter uma 
natureza tridimensional. Quando chamamos alguém de uma pessoa ideal, ela deve ter 
uma ideologia para o futuro. Em outras palavras, essa pessoa não está vivendo apenas 
uma vida na realidade bidimensional, mas tendo determinado ideal, sua vida passa a ter 
qualidade tridimensional. Um ideal não pode operar meramente em um plano 
horizontal. (086-098, 1976.03.14) 
 
Então, o que é paz? Ela pode ser representada por um estado sem qualquer vinco ou 
ruga, no qual tudo está harmonizado. Quando todas as coisas estão cem por cento 
harmonizadas, um círculo será formado. Quando solo e misturado e esparramado sobre 
isto, ele em breve ficará arredondado em uma esfera perfeita. (109-276, 1980.11.02) 
 
O mundo de paz não tem paredes e nem barreiras. Ele é plano, liso e se harmoniza na 
parte da manhã e à noite. Pai, mãe e pessoas próximas estariam em acordo. Não haveria 
nenhum atrito entre brancos e negros. (105-220, 1979.10.26) 
 
Somos felizes sozinhos? Sentimos alegria se amamos uns aos outros, nos colocando no 
mesmo nível com nosso parceiro. Pode haver liberdade quando amor está excluído? 
Amor tem liberdade ilimitada. Podemos até mesmo sentir orgulho de nos tornar um 
líder que estima os outros com a motivação de amor. Você deve estar ciente desta 
verdade. (112-315, 1981.04.25) 
 
Boas pessoas, famílias ou nações podem estar ligadas horizontalmente entre si em pé de 
igualdade. Igualdade, ou seja, paz, existe neste ponto. Pyeong a partir da palavra 
pyeonghwa (paz) tem o significado de plano, horizontal. Sem pyeong, mesmo se existe 
hwa (harmonia), paz em breve desaparecerá. Você nunca deve esquecer isto. (034-228, 
1970.09.13) 
 
Embora as sete cores do arco-íris sejam distintas, elas se fundem para dar surgimento à 
luz branca quando estão girando. Qual é o significado do branco? Ele significa vitória, 
paz e harmonia. Pessoas brancas estiveram controlando o mundo, mas elas nunca 
estiveram juntas como uma unidade, sendo capazes de se harmonizar. (129-138, 
1983.10.09) 
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Por que temos tristeza e miséria? Quando nos movemos em direção ao vasto universo 
com nossa mente e corpo tendo alcançado unidade em uma situação pacífica, e quando 
nos tornamos uma unidade com o ambiente vivo, o universo nos oferecerá a proteção 
necessária. O universo nos protegerá se realizamos a realidade de interação na qual 
podemos estar interconectados e coexistir. Contudo, se agimos de forma contrária a 
isso, a força universal certamente nos expelirá. É assim como pode surgir a tristeza. 
(141-271, 1986.03.02) 
 
1.2 O que seria um mundo de paz?  
 
Céu e terra não foram criados em uma realidade de inquietação ou medo, mas eles 
foram criados com alegria, felicidade e satisfação. Esse é o motivo pelo qual a alegria 
de Deus pode ser encontrada no lugar onde estamos conectados coração a coração com 
Ele, mesmo que este seja o ponto de encontro de Satanás. A história de recriação 
começa no lugar onde Deus sente alegria através de nós. Esse momento é quando 
recebemos tremenda graça de Deus. Uma pessoa que sente alegria surgindo e fluindo 
em sua alma, e graça preenchendo cada célula de seu corpo, não importa o que os outros 
possam dizer, ou mesmo quando enfrenta as ameaças de Satanás, sentirá paz em seu 
coração. (028-127, 1970.01.04) 
 
Esperamos por um mundo ideal onde o propósito de criação tenha sido consumado, um 
mundo transcendente do mundo da consciência. Eu anseio por um mundo onde posso 
sentir paz infinita, mesmo ao ver uma folha de grama, e onde posso exaltar o valor de 
sua existência. Embora um ser relativamente pequeno, o homem deve alcançar a 
posição onde pode receber louvor de todas as coisas da criação, que dizem, “Estamos 
surpresos que sempre que o homem se move, céu e terra se movem, o coração de Deus 
se move, e a vida eterna se move também.” Esse é o lugar para onde todos os seres 
humanos devem ir. Esse é o tipo de lugar que a humanidade deve ir. (009-319, 
1960.06.19) 
 
A porta para um mundo de paz, livre de conflito, sem segregação tribal ou 
discriminação racial, um mundo ideal onde Deus se move livremente, será aberta no dia 
quando as pessoas do mundo sejam abaladas em suas mentes. Nós entraremos através 
desta porta. Mesmo se morrermos no curso da luta, estamos certos de entrar no céu. Se 
triunfamos na luta, viveremos no reino celeste no céu e na terra. Seis mil anos atrás, 
Deus e a humanidade decaída não puderam realizar a cerimônia para entrada no reino 
celeste. Pela primeira vez, agora servimos Deus como nossos pais eternos, colocando-o 
no trono de jade e realizando essa cerimônia. Estamos registrados para sempre como as 
tribos reais do céu. Servimos Deus como nosso Pai, Seu palácio se torna nosso lar, e 
vivemos como Seus filhos através de toda a eternidade. Esse é o lugar onde louvor, 
glória, vida eterna e paz duradoura prevalecem. (086-214, 1976.03.29) 
 
Sentir-se envergonhado enquanto dá é o caminho dos verdadeiros santos. O lugar onde 
choramos e sentimos vergonha mesmo depois de dar sinceramente algo, realmente se 
tornará o palco para a paz eterna. Pais que pensam que eles cumpriram suas 
responsabilidades como pais porque frequentemente compraram roupas para seus 
amados filhos terminam seu amor aí. Pais que se sentem envergonhados porque não 
podem dar mais, embora queiram, estarão qualificados para terminar uma tarefa 
inacabada. Céu é um mundo onde alguém sente vergonha de não ter dado o suficiente.  
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Que tipo de lugar é o inferno? Ele é um mundo que se concentra somente em tomar. 
Você deve saber isto claramente. (036-084, 1970.11.15) 
 
Como será o mundo do futuro? Ele será um mundo de batalhas? Ele será um mundo de 
sofrimento? Não. Ele será um mundo pacífico e unificado. (034-172, 1970.09.06) 
 
A julgar por todos os lados, segue-se naturalmente que o homem deve perseguir um 
mundo unificado da criação, como o propósito de Deus para a humanidade é um, e deve 
cumprir esse tipo de mundo também. Devemos almejar um único mundo de cultura, 
soberania, paz e unidade no desdobramento de nossa história. Isto é assim porque é uma 
condição necessária para a vida de um indivíduo ou da humanidade. (072-114, 
1974.05.26) 
 
Quando nos perguntamos o que é definitivamente a perfeição humana, a resposta é 
simples – paz e felicidade. Nada mais é necessário. Isso é quando uma pessoa tem 
abundância de paz e felicidade. Naturalmente, liberdade também está incluída. Essa 
pessoa pode cumprir tudo que ela deseja. (128-130, 1983.06.11) 
 
Após o início da realidade de liberação de todas as eras centrando no amor, a era de paz 
e o reino de paz começam. Se a era de paz chega com Deus em seu centro, este mundo 
será uma unidade na qual as pessoas vivem em sintonia com o ritmo do amor em todo 
lugar – no lar, na vila, ou em uma montanha. Isso é utopia. (135-339, 1985.12.15) 
 
Onde o mundo de unidade e paz ocorrerá? Não onde as pessoas fazem todas as coisas 
para si mesmas. Eu tenho dedicado minha vida inteira para descobrir isto e pesquisado 
em todos os cantos do mundo espiritual. Eu li livros escritos por célebres professores, e 
textos sagrados. O movimento para unificação e fundação da paz existe somente onde as 
pessoas buscam o caminho de amar os outros. Qual será a visão do século XXI? Ele 
será um mundo de paz e unidade. Em outras palavras, ele é um mundo utópico, a visão 
que a humanidade atual está buscando. Todos vocês concordariam com isto também. Se 
os coreanos têm uma visão, o que vocês pensariam que seria? Nosso país está dividido 
em Norte e Sul, os quais são antagônicos um ao outro em termos de ideologia. Como a 
península coreana dividida pode alcançar unificação? Podemos edificar uma nação de 
paz nos tornando uma única nação? Esta é a questão. Tal como o mundo está 
procurando por um novo mundo de paz e unidade, nosso povo está buscando a 
unificação Norte-Sul. E quanto a mim mesmo como um indivíduo? Este é o problema. 
Assumindo que paz já veio a este mundo, enquanto nossa nação dividida está um pouco 
acima do perigoso nível da água, não temos nada a ver com a paz mundial. Isto quer 
dizer, até que curemos a doença de nossa nação, estaremos distantes de um mundo de 
paz. Olhando para a Coreia a partir deste ângulo, mesmo se Norte e Sul estão 
unificados, uma Coreia unificada não pode ser um país ideal enquanto vivermos em 
conflito e luta entre nossa mente e nosso corpo. Assim, antes da paz mundial, devemos 
preparar a paz dentro de uma nação. Antes da paz dentro de uma nação, devemos 
preparar a paz dentro de nossos seres individuais. Onde podemos encontrar o critério 
individual de paz? Este é um problema sério. Você pode confiar em si mesmo? Sua 
resposta é não. Não tem jeito. Hoje, temos o hábito de debater sob a tendência da 
desconfiança mútua em uma sociedade chamada de relativa. Há aqui algum professor 
que possa reivindicar confiantemente que estão superando a causa da tendência da 
desconfiança mútua nele mesmo?  
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Nossa mente e corpo estão no vórtice de guerra neste exato momento. Nem nós e nem 
nossos antepassados puderam ultrapassar o abismo da guerra. Quando refletimos que 
ninguém teve sucesso em atravessar as profundezas da guerra entre a mente e o corpo, 
podemos seguramente concluir que falar sobre paz, o mundo ideal ou alguma utopia 
futura, não é nada, é apenas construir castelos de areia. (135-339, 1985.12.15) 
 
A vida é cheia de cuidados e preocupações. Quando este caminho espinhoso vai acabar? 
Será que o Sabbath – um dia de descanso para Deus, um dia quando Deus encontra seus 
filhos perdidos e edifica uma família de paz – virá a esta terra? Canções de felicidade 
ressoarão no palácio celeste a partir deste dia. Quando Deus se alegra, o universo se 
alegra. O dia virá quando todas as pessoas e todas as coisas encontrarão a primavera e 
cantarão canções do Sabbath pela primeira vez em um mundo de paz consciente. Esse é 
o mundo ideal que desejamos, o milênio sobre o qual o Cristianismo fala. (151-219, 
1962.12.15) 
 
Qual é o Unificacionista ideal atualmente? Não é um ideal mundano centrando no 
homem. Imitamos um único ideal e um único mundo sob Deus, indo além das barreiras 
religiosas. O mundo do bem que o homem estabeleceu como seu modelo terá que se 
encaixar na esfera deste único ideal e deste mundo único sem qualquer contradição. 
Somente então céu e terra serão um. Céu é como a mente e o homem é como o corpo. 
Se este mundo, que é como nosso corpo, se torna um mundo de bondade centrado no 
humano, não funcionará. Um mundo interno que pode reconhecer o parceiro sujeito de 
bondade centrado em Deus é o mundo de bondade que deve aparecer. Quando perfeitos 
como um ideal livre de contradição e conflito, céu e terra podem pela primeira vez na 
história se mover na direção de um mundo de paz. (153-028, 1963.10.18) 
 
A menos que a humanidade seja liberada, Deus não pode ser liberado. Quando a família 
não está em paz, então as pessoas dentro dessa família têm muitos problemas. Os pais 
não podem ser felizes ou livres de problemas quando os filhos estão infelizes. Da 
mesma forma, toda a família da humanidade deve estar em paz e sem problemas antes 
de Deus como a cabeça da família se sentir em paz. Assim, entendemos que depois de 
somos salvos, isto não é o fim, mas de fato o começo de salvar o resto do mundo. 
Devemos trazer toda a grande família da humanidade a um estado de paz, sem 
problemas, para que o próprio Deus possa ser liberado. (167-206, 1987.07.19) 
 
Se analisamos a teologia cristã, podemos ver que ela conclui que o Criador é um ser 
sagrado e todos os seres criados são serem muito inferiores. O que é santidade? Não 
somente os seres em uma posição nobre são sagrados. Alguns seres em uma posição 
humilde também são santos. A menos que possamos dizer que as quatro direções de 
Norte, Sul, Leste e Oeste são sagradas, o ideal de paz não surgirá. Não é suficiente se 
apenas o topo, a frente ou a traseira seja sagrado. A menos que o todo seja sagrado, ele 
não pode ser todo sagrado, mesmo se Deus se coloca no meio. (198-283, 1990.02.05) 
 
Somente se liberamos Deus em amor, o palácio de paz e amor será criado neste mundo. 
Quando amor vertical está em união com amor horizontal, quando todas as nações, o 
mundo, e todo o universo estejam em perfeita harmonia com amor, isto é, quando filhos 
e filhas cantam louvores a Deus e Seu amor, quando povos, nações e o universo 
começam a exaltar o Todo-Poderoso, o Reino do Céu aparecerá na terra. (179-333, 
1988.08.14) 
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1.3 O mundo de paz desejado por Deus e a humanidade  
 
Quanto Deus amou a humanidade? Deus amou a humanidade acima de tudo. Sendo 
impedido de amar, Ele nutriu ressentimento. Que tipo de mundo Ele planejou criar, 
tendo criado todas as coisas no céu e na terra? Ele pretendia formá-lo em um jardim de 
felicidade, um jardim de amor, um jardim de paz e um jardim de liberdade. Se Deus 
tivesse se tornado um Pai que vivesse juntamente com todas as pessoas em meio à 
glória, abrindo o portal eterno de liberação, Ele seria chamado Nosso Pai na família, na 
tribo e clã, na nação, e em qualquer lugar no mundo. Ele iria viver como nosso Pai no 
Céu; não como um Deus de dignidade nem um Deus de santidade, mas como um Deus 
de amor e coração em nossas vidas diárias reais. (154-326, 1964.10.05) 
 
Atualmente somos cientes do fato que a história humana tem visto inúmeros conflitos 
conduzidos para adquirir liberdade. Desde o nível individual, seguindo através da 
família, o clã, a tribo, a raça e a nação, até o nível mundial, esses conflitos ainda estão 
sendo conduzidos. Também sabemos que as pessoas que estimam a Vontade de Deus, 
independente do período que elas estão vivendo, esperam por um mundo de liberdade e 
paz, e um mundo ideal, liberando este mundo que tem sido oprimido. A partir deste 
ponto de vista, a humanidade histórica e a humanidade na terra hoje estão ansiosamente 
esperando para ver sua liberação. Da mesma forma, a história tem sido colocada sob 
restrição não somente por maus homens, mas também por Satanás. Sendo esse o caso, é 
natural para nós atualmente nos colocarmos em uma posição onde demandamos nossa 
liberação, e é natural advogar a liberação. Portanto, vendo a sociedade humana de hoje, 
concluímos que absolutamente todos, sem exceção, desde tempos antigos, têm sonhado 
sobre um mundo de paz, um mundo de um ideal unificado. (085-226, 1976.03.03) 
 
Hoje, muitos estão ansiando pelo céu, um reino ideal. Eles esperam mais por um mundo 
pacífico. Onde um mundo de paz começa? Ele começa depois de subirmos ao céu, ou 
devemos subir bem alto? No mundo decaído de hoje, se morrermos depois de ter 
dedicado nossas vidas inteiras para alcançar esse objetivo, o lugar que iríamos é apenas 
um terminal do mundo decaído e não o destino do mundo ideal da criação. O ponto 
terminal do mundo decaído pode ser ao mesmo tempo um novo ponto de partida na 
direção ao céu, mas ele não pode ser o destino do céu. (046-019, 1971.07.18) 
 
Sabemos que as pessoas do mundo atual não podem viver uma vida feliz como as coisas 
estão agora. Embora elas esperem por um mundo de paz, é verdade que esse mundo não 
surgirá, dado o estado atual das coisas. 
 
Entretanto, o mundo ideal que a humanidade está buscando está se tornando a esperança 
eminente de hoje. Desde tempos antigos, as pessoas têm vivido com esses ideais. Um 
mundo de paz, sendo a esperança inevitável da humanidade, inevitavelmente será 
cumprido. Se Deus existe, Ele não deixará este mundo como está. Tal como o homem 
está esperando por um mundo ideal, assim também está Deus. (053-121, 1972.02.13) 
 
Por toda a história, todas as pessoas, sejam distintas ou não, estudadas ou analfabetas, 
independentemente de idade ou sexo, esperam por um mundo pacífico e feliz. Tanto no 
passado como no presente não houve ninguém sem essa aspiração. (061-057, 
1972.08.27) 
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Estamos trilhando nosso próprio caminho de vida. Ao trilharmos nosso curso de vida 
destinado, todos estão se movendo na direção de um objetivo comum. Há muitas 
denominações religiosas que estão cumprindo seus propósitos separadamente. Elas se 
apressam na direção de seus objetivos de paz mundial, um mundo unificado e o mundo 
ideal. Contudo, não importa quantas organizações existam, elas não deveriam estar 
correndo separadamente. Seus dez dedos estão juntos também. Eles não devem estar 
emaranhados uns com os outros. Se estão, nada pode ser alcançado. (063-020, 
1972.10.01) 
 
Se há um Deus, que tipo de autoestrada Ele está procurando? Onde Ele gostaria de 
habitar? Deus gostaria de habitar na mente de Seus amados, e assim, suas mentes 
deveriam ser calmas e pacíficas, cheias de tranquilidade. Essa é a mente que Deus pode 
confiar. Ele quer habitar em uma mente que é pacífica como água parada. (102-133, 
1978.12.10) 
 
Olhando para a história humana, compreendemos que a esperança histórica do homem 
tem sido estabelecer o padrão original não decaído de bondade e o ponto de partida 
original na terra. Por isso, muitos profetas de todas as eras trilharam o caminho de 
martírio diante da Vontade de Deus na esperança de cumprir isso. Essa esperança pode 
chegar à conclusão no Dia dos Pais, Dia dos Filhos, no Dia de Todas as Coisas e no Dia 
de Deus. Pela primeira vez na história humana, Deus pode desfrutar, tendo criado todas 
as coisas no céu e na terra. Não apenas Deus, mas também Adão e Eva, nossos 
primeiros antepassados, como também todas as coisas da criação, que Adão e Eva 
estavam destinados a dominar, podem desfrutar juntos. Estes dias serão estabelecidos 
como os dias de alegria para Deus, os antepassados humanos, e todos os seres criados 
na terra. Esse será o início do mundo original sem lamentação, no qual liberdade e paz 
reinarão para sempre. Esse era o ideal de criação. (058-205, 1972.06.11) 
 
Deus criou todas as coisas para edificar um jardim de paz e amor. Deus criou a 
humanidade para ter relacionamentos de alegria. Deus não criou todas as coisas com o 
desejo que céu e terra se tornassem o campo de batalha entre o homem e Satanás. Isto 
está desviado dos princípios da lei celeste. (001-294, 1956.12.16) 
 
Além disso, esse jardim original é tanto o jardim de amor como o mundo de paz, e ele é 
o mundo de unidade onde todos estão harmonizados centrando no amor de Deus, e se 
tornam uma unidade. (002-243, 1957.06.09) 
 
O jardim do Éden é um paraíso de liberdade. Não há adversários nesse mundo. Somente 
Deus anda ao redor e somente amor habita ali. Um doce lar de repouso onde somente 
paz e felicidade prevalecem é o jardim do Éden. (020-129, 1968.05.01) 
 
Como pode ver, o jardim original que buscamos é o jardim de felicidade e o mundo no 
qual devemos oferecer louvor e gratidão a Deus. Esse mundo é o mundo de esperança 
centrado na vida e o mundo onde os valores de paz e unidade centrando na vida e amor 
são substancializados. Este mundo atual que é contrário ao jardim ideal do amor de 
Deus é o mundo onde divisão e conflito substancial nunca acabam. Este não é o mundo 
de verdade onde a ideia de paz centrada no amor é realizado, mas é o mundo onde 
Satanás habita e destrói a moralidade celeste, e, devido à inveja e ciúme, conflito e 
desunião estão continuamente surgindo. (002-245, 1957.06.09) 
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Se há um Deus, haverá um mundo ideal de verdade. Se o mundo ideal centrado no amor 
que Deus planejou e esperou é realizado na terra, ele deve ser um mundo de paz, amor e 
unidade. (019-187, 1968.01.07) 
 
Como você se sentiria se tivesse que passar através da realidade de amor de Deus? O 
sentimento seria como assistir todas as flores desabrochando totalmente em um jardim 
primaveril, e ficando intoxicado com a fragrância no ar. Quando você está sentado em 
um gramado na primavera, você tem a sensação indescritível que está sentado em uma 
nuvem macia como algodão. Ali suas células pulam e dançam em alegria sem limite, 
respirando no amor. O amor de Deus é a fonte de energia para todos os seres que 
possuem a força vital, e a fonte de felicidade. Paz e felicidade são os requisitos 
absolutos para a esperança na vida de uma pessoa e os elementos absolutos de fé. O 
amor de Deus é a lei no mundo espiritual. (024-324, 1969.09.14) 
 
Enquanto conduzia Sua providência de restauração por seis mil anos bíblicos até agora, 
se Deus tivesse abrigado um coração de ressentimento contra a humanidade que 
fracassou em entender Sua agonia e dor, um mundo de paz não poderia ser realizado. A 
Vontade de Deus que quer viver em um lugar verdadeiro também não poderia ser 
alcançado. Ele não tem guiado a história de restauração para o benefício de Sua própria 
conveniência ou conforto. (025-099, 1969.09.30) 
 
As pessoas estão incansavelmente fazendo esforços frenéticos para obter riqueza e 
prosperidade abundante. Porém, o ponto é ser capaz de sentir alegria eterna no coração 
de uma pessoa e tornar a mente um fundamento eterno de vida. Esse ponto não muda. 
Podemos chegar à conclusão que nesse fundamento, sendo que o mestre deve ser esse 
tipo de mestre e o mundo que Ele está afirmando deve ser esse tipo de mundo, então 
esse mundo deve ser um mundo de paz eterna. A formulação desse conceito e ideologia 
diante da humanidade e diante da história, o cosmos e a providência de Deus, trouxe a 
providência de restauração, a providência de salvação que tem continuado até agora. 
(012-311, 1963.08.11) 
 
Todas as criaturas grandes e pequenas repousam dentro da vasta realidade do ideal de 
Deus. Deus as criou a partir do amor. Assim, o universo infinito deve ser um mundo de 
paz onde Deus pode experimentar a maior alegria. Tendo cumprido esse propósito, Ele 
deve ser capaz de dizer que Ele está realmente feliz. Para consumar esse propósito, o 
ideal e amor de Deus devem habitar no domínio do universo infinito. (009-164, 
1960.05.08) 
 
O que Deus quer demonstrar ao Seu inimigo? Os seres humanos, a quem Ele pode 
chamar de Seus amados filhos e filhas. Com um coração de amor que supera o coração 
de qualquer homem no curso da história, Deus, à frente de Satanás, sempre tem 
desejado sentir orgulho de Seus filhos que devem formar uma entidade perfeita com Ele 
através de um relacionamento pai-filho. Contudo, esta esperança de Deus, desde a 
criação do mundo até agora, não foi realizada. Toda a humanidade, como a 
descendência de Deus, deve estar exaltando a igualdade de Deus e do homem, e vivendo 
de forma feliz com Ele no jardim de felicidade que é completamente preenchido com 
liberdade e paz. Eles estão agora sofrendo em desolação e desespero, tendo sido 
capturados pelo inimigo que está bloqueando Deus, o parceiro sujeito de esperança, e 
confundindo o caminho da consciência. (011-025, 1960.12.11) 



16 
 

De acordo com a lei original, o tempo quando um novo destino global chega na terra 
será o tempo do Segundo Advento do Messias. A vida no céu é um estilo de vida no 
qual podemos sentir felicidade diante do universo, cantando canções de paz, e 
regozijando em um mundo de propósito, saudando o Senhor como Rei. (016-140, 
1966.01.02) 
 
Sendo que Deus apoia a humanidade, que está gemendo em dores de parto e sofrimento 
no processo de restauração, Ele deve ser um Deus de tristeza, um Deus de ansiedade e 
um Deus de preocupação. Podemos tentar reclamar de nossa situação lamentável para 
Ele, mas Ele não pode nos transferir diretamente para a realidade liberada de paz. Agora 
ainda não é o tempo para recebermos liberação, mas vamos olhar em frente para o ideal 
de edificar o céu no futuro, depois desta era. O objetivo providencial de Deus para 
salvar a humanidade é o reino celeste. Este reino celeste é o objetivo da humanidade 
decaída. Portanto, estou pedindo para todos vocês oferecerem sua sincera devoção. 
(017-113, 1966.12.11) 
 
O dia virá quando a humanidade renascerá. Esse tempo é o fim do mundo, ou os 
Últimos Dias. Filhos e filhas serão liberados. Todas as coisas da criação devem entrar 
na realidade de Deus a fim de que filhos e filhas possam nascer. Tal como Deus criou 
todas as coisas no céu e na terra antes de criar o homem, um mundo externo, que Deus 
possa dominar, deve tomar forma antes do nascimento de verdadeiros filhos. Assim, 
todas as tendências contemporâneas de pensamento do presente estão alcançando o 
mundo ideal mais elevado, um mundo de unidade, um mundo centrando nos ideais 
celestes, um mundo no qual filhos de paz e unidade, felicidade e amor podem ser 
exaltados. (012-227, 1963.05.15) 
 
Quando Deus criou o homem, ele dedicou todo o Seu coração, mente, alma e energia, e 
derramou toda a Sua vida, amor e afeição no homem. Ele criou o homem através de um 
relacionamento que não pode ser dilacerado ou rompido por qualquer tipo de força. 
Quando Ele olha para os seres humanos, que foram criados desta maneira, paz vem a 
existir pela primeira vez; todo amor e felicidade somente podem existir através da 
humanidade. A humanidade, criada através de um relacionamento de amor eterno e 
imutável, pode se tornar o centro da paz. Ele deve abraçar e amar todas as coisas da 
criação, com a confiança que pode se tornar o núcleo da paz. O Pai e Seus filhos e filhas 
estão segurando as mãos um do outro: “Adão!” “Sim, Pai!” Quanto tempo Deus esteve 
esperando por esse momento quando Ele pudesse legar todas as coisas deste mundo 
para Seus filhos? Era o desejo de Deus há muito tempo esperado estar nessa posição, 
mas o homem cometeu a queda sem que Deus pudesse ver o cumprimento de Sua 
Vontade longamente esperada, ou seja, Adão e Eva, que ansiavam pelo abraço profundo 
do amor, caíram e morreram espiritualmente. Devido à queda, eles mergulharam direto 
para o mundo de morte. (020-207, 1968.06.09) 
 
Onde é que nós, de fato, absolutamente devemos ir hoje? Devemos encontrar um lugar 
onde possamos dissolver o ressentimento de Deus, cumprir o dia de felicidade e 
esperança, e oferecer tudo isto para Deus. Devemos nos colocar na posição de 
antepassados com um padrão elevado de coração, do contrário não haverá qualquer 
refúgio do coração em nenhum lugar do mundo, e o fundamento de paz e felicidade não 
virá para esta terra. (015-218, 1965.10.10) 
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Qual é a esperança dos membros de nossa igreja? Tornar-se uma família restaurada. 
Nossa esperança está aqui; a origem da felicidade de todas as pessoas está aqui; o ponto 
de início da providência de Deus está aqui; o ponto de partida do cataclismo, onde céu e 
terra são virados de cabeça para baixo está aqui; a raiz de todos os valores na vida está 
aqui; o ponto de partida da esperança também está aqui. Tudo tem seu início aqui. 
Quem então é o centro da família restaurada? Os verdadeiros antepassados como seu pai 
e sua mãe. (021-046, 1968.09.01) 
 
Qual é nosso ressentimento hoje? Adão e Eva falharam em começar a história como 
verdadeiros pais que teriam formado uma família verdadeira no jardim do Éden. Este é 
o ressentimento de Deus antes de ser o ressentimento do homem. O propósito de Deus 
de criação do homem era edificar um reino de paz na terra depois de estabelecer uma 
família verdadeira. Não obstante, essa família se rompeu, por isso Deus tem abrigado 
sofrimento pelo longo período de seis mil anos bíblicos, e tem conduzido a história de 
restauração através da repetição das mesmas condições em eras paralelas. Vocês devem 
saber que a história até hoje tem sido consumada por Deus, que no processo atravessou 
inúmeros picos de angústia. (021-051, 1968.09.01) 
 
Estabelecendo uma família verdadeira, clã verdadeiro, tribo verdadeira e nação 
verdadeira centrando nos verdadeiros filhos e filhas, Deus teria edificado um reino de 
paz mundial. Como esse propósito não foi cumprido, ele foi estendido por dois mil 
anos. Deus tem que buscar por uma mulher Eva, uma noiva, novamente para o homem 
Adão, o noivo. Sendo que o primeiro pai e a primeira mãe causaram um acidente, 
ninguém poderia se colocar diante de Deus sem se conformar com o padrão original de 
pais. (022-016, 1969.01.01) 
 
Para criar um jardim restaurado de paz, homem e mulher como parceiros sujeito e 
objeto devem estabelecer uma família abençoada de Deus, que é a base da felicidade. 
Portanto, o propósito de todo esforço é preparar um fundamento de paz e repouso sobre 
o qual Deus pode se regozijar centrando na família. (021-336, 1969.01.01) 
 
A humanidade está buscando por um mundo de unidade, um mundo melhor de 
liberdade, paz e unidade. Portanto, precisamos desenvolver nosso caráter para o 
benefício de um mundo de esperança que virá no futuro. Nosso novo sentimento deve 
ser que nós mesmos devemos nos tornar um ser de valor mais elevado. Devemos 
entender este problema. (032-210, 1970.07.19) 
 
Seus filhos e filhas são queridos para vocês? Seus amados esposos e esposas são 
queridos para vocês? Devemos saber que o amor de Deus por nós está muito acima 
disso. Deus quer exceder o amor de um esposo por sua esposa e o amor de uma esposa 
por seu esposo. Seu desejo de seguir em busca de um jardim de paz e liberdade nos 
sapatos de um pai é exatamente o desejo de Deus. (032-338, 1970.07.28) 
 
Você deve estar fortemente determinado a ser um precursor na histórica cósmica e um 
guerreiro celeste, para limpar a grave história do mal, e estabelecer uma nação diante do 
palácio da paz; Você sabe muito bem que esta é a missão de todos os fiéis da Igreja de 
Unificação. (032-341, 1970.07.28) 
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Quando um casal se torna uma unidade através do amor conjugal, eles podem gerar 
filhos a partir da mesma posição como Deus. Para experimentarmos a enorme alegria 
que Ele experimenta, Deus plantou em nós uma mentalidade que pode naturalmente 
amar nossos filhos no nascimento. Olhando desta forma, Deus derramou no homem 
somente o melhor que Ele tinha. Deus criou o homem para que pudéssemos viver em 
um jardim pacífico em meio à felicidade e satisfação, nos tornando uma unidade com 
Seu amor eterno. No cumprimento disso, viveríamos uma vida feliz diante do Deus 
absoluto na posição eterna e inseparável de Seu parceiro objeto, centrando em Seu 
amor. Esta estava destinada a ser a imagem original do homem. (052-319, 1972.02.03) 
 
Qual é a Vontade de Deus? Ele desejava que Adão e Eva, ao receber Seu amor e se 
tornar completamente unidos um com o outro, tivessem estabelecido uma família de 
bondade, um clã de bondade, uma tribo de bondade, uma nação de bondade e um 
mundo de bondade juntamente com Ele, e esse mundo se tornaria um mundo de paz, 
atendendo a Ele como o Rei. Esta era Sua Vontade original para a humanidade. (057-
153, 1972.05.31) 
 
Todas as pessoas vivendo no mundo de hoje estão gemendo no turbilhão de confusão. 
Se a questão fosse colocada, “Qual é sua esperança?” a resposta dela seria que é o 
estabelecimento de um mundo de unidade, paz e unificação. Esta seria a resposta 
comum de qualquer pessoa vivendo na terra. Além disso, o povo coreano tem um forte 
desejo pela unificação da Coreia do Norte e do Sul, as quais têm sido antagônicas uma a 
outra. Se o mundo ideal fosse realizado na terra, se ainda houvesse uma nação 
desafortunada dividida em norte e sul, essa nação não seria capaz de formar um 
relacionamento com o mundo ideal. Supondo que nossa própria nação é incapaz de se 
colocar no padrão ideal, mesmo se o mundo está dentro da realidade ideal, nossa nação 
não ostentaria nenhuma relação com a paz mundial. Embora um país se torne unido e 
estabeleça o fundamento da paz, se um indivíduo nesse país fracassou em alcançar o 
padrão de paz devido ao conflito entre mente e corpo, esse indivíduo não teria nenhuma 
conexão com a paz do país. Portanto, antes de alcançar um mundo de paz, uma nação de 
paz deve ser realizada. Antes de alcançar uma nação de paz, precisamos primeiramente 
resolver o problema de nos tornarmos indivíduos encarnando a paz. (143-144, 
1986.03.17) 
 
Deus nos ama no grau mais elevado: Ele criou todas as coisas no céu e na terra para nós. 
Sabemos que de fato, mais do que quaisquer das coisas que Ele criou durante os seis 
dias, Ele criou o ser humano centrando em Sua glória, Sua esperança e Seu coração 
sincero. Precisamos refletir profundamente de novo sobre quanto Deus tem esperado 
que o homem cresça e cante a felicidade, cumprindo Sua esperança, e vivendo 
juntamente com Ele, estabelecendo uma família de paz. (154-253, 1964.10.03) 
 
O mundo se tornou da forma que é porque até agora, ninguém entendeu claramente o 
destino da história, que é cheia de dificuldades e ressentimento. O ressentimento 
histórico deve ser dissolvido. Se o ressentimento de Céu e terra, Deus e o homem não é 
resolvido, um mundo de paz não poderá surgir. Deus ainda está esperando pelo dia 
quando Ele possa levantar Suas mãos e gritar, “Mansei! Vitória! Venham, todas as 
nações, e se regozijem comigo!” (154-339, 1964.10.05) 
 



19 
 

Onde é a terra natal original? A terra natal de uma pessoa, naturalmente será um país 
com seus próprios padrões nacionais, mas a pátria da humanidade que Deus está 
buscando é esta terra – a terra natal que o homem terreno espera, a terra natal da 
humanidade que Deus espera. Muitas de nossas sucessivas gerações de antepassados 
trilharam um caminho de sacrifício no passado, mas pelo quê eles apelaram para o Céu? 
Uma terra natal de esperança. Ao estabelecer uma única nação celeste, realizamos um 
céu de paz centrando somente no bem, julgando Satanás, nosso maior inimigo, diante 
do céu e eliminando completamente o mal. Todos vocês devem saber claramente que 
esta é a esperança de Deus, Jesus, e muitos antepassados que fizeram grandes 
contribuições para o curso providencial. (155-321, 1965.11.01) 
 
Todos os cinco bilhões de pessoas nesta terra estão apontando para um mundo ideal 
unificado. Eu não acho que haja qualquer homem que não tenha a mesma aspiração. 
Além disso, se existe um verdadeiro Deus da humanidade, Ele deve esperar pela mesma 
coisa também. Sendo que Deus é um ser onisciente, onipotente, onipresente e absoluto, 
não há nada que Ele não possa fazer, se Ele quiser. Ele poderia criar a partir do nada. 
Nada é impossível para Ele. A esperança desse ser absoluto é um mundo onde a unidade 
e paz da humanidade é realizada. (173-122, 1988.02.14) 
 
Estamos agora no período histórico de grande transição quando devemos liquidar a 
grave confusão moral, conflitos mundiais, problemas ambientais e crimes, os quais têm 
manchado o século XX, para que possamos receber o século XXI com esperança. A 
humanidade espera por um mundo de paz, livre de guerras e sofrimento. Contudo, é 
difícil ter esperança quando o futuro é ameaçado por uma mentalidade que “dinheiro 
resolve tudo,” o que é absolutamente insuficiente diante da delinquência juvenil, ruptura 
familiar, drogas e AIDS. Nós encontramos em um grau profundamente diminuído de 
influência positiva sobre a juventude a partir das autoridades nacionais e religiosas. 
Avanços na ciência, comunicação e tecnologia da informação, desenvolvimento 
econômico e propostas políticas fracassam em trazer a felicidade humana, ou um mundo 
de paz através de famílias verdadeiras. (294-061, 1998.06.11) 
 
1.4 Deus, a origem da paz  
 
A humanidade nunca cessou de buscar eterno e imutável amor verdadeiro, paz 
verdadeira, felicidade verdadeira e o ideal verdadeiro até este dia. Entretanto, como 
todos vocês provavelmente sabem, a esperança de encontrar as condições necessárias 
para o amor ideal, a felicidade ideal e a paz ideal que a humanidade tem buscado neste 
mundo hostil e confuso de hoje, está perdida. Devemos enfrentar diretamente o fato que 
estamos vivendo em um beco sem saída, nos esmagando contra a parede e ferindo a nós 
mesmos.  
 
O homem tem tentado por todos os meios encontrar amor verdadeiro, paz verdadeira, 
felicidade verdadeira e ideal verdadeiro. Não obstante, estamos bem cientes do fato que 
caímos em uma condição indigna e miserável na qual a esperança de cumprir essas 
coisas está perdida. Se há um ser eterno, imutável e absoluto que transcende o 
constantemente variável ideal do homem, esse não deve ser ninguém mais do que o 
próprio Deus. Se Deus está ativo e vivo, Ele deve ser o centro da verdadeira esperança, 
verdadeira felicidade, verdadeiro amor e verdadeiro ideal. Ele tem que ser o Rei de 
amor, paz, felicidade e o ideal.  
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Para entrar na posição onde Deus e o homem têm o mesmo padrão de esperança, estão 
no mesmo lugar de esperança, compartilham a doçura e a amargura da vida, devemos 
saber exatamente onde está a fonte de amor verdadeiro, paz verdadeira, felicidade e 
ideal verdadeiro. Se não, o homem não pode cumprir as condições ideais que ele está 
procurando. (077-180, 1975.04.06) 
 
O fato que o homem, que pode ser o parceiro objeto do amor, ideal, paz e felicidade de 
Deus, obtém vida eterna quando descobre que se coloca em uma posição onde pode 
servir a Deus como seu parceiro sujeito, como seu Pai no Céu, é a conclusão mais 
lógica. Se o homem atualmente pensa que a vida simplesmente acaba depois de ter 
vivido nesta terra por setenta ou oitenta anos, ele está errado. Sendo que Deus é eterno e 
o homem se coloca em uma posição de Seu parceiro objeto eterno e filho, o homem 
deve estar ciente sobre o fato que ele deve viver eternamente. Todos vocês devem 
entender o relacionamento parceiro sujeito-parceiro objeto no qual Deus é o parceiro 
sujeito e o homem é o parceiro objeto. Se damos um passo adiante, qual é o problema? 
Deus, o Rei da sabedoria, não pode evitar refletir sobre esta questão, ou seja, onde 
colocar a fonte de amor verdadeiro, paz verdadeira, felicidade verdadeira e ideal 
verdadeiro, centrando em Si mesmo. A questão é que precisamos saber exatamente onde 
está a fonte de amor verdadeiro. Sem realmente saber de forma exata onde está a fonte 
de paz verdadeira, felicidade verdadeira e ideal verdadeiro, não podemos participar 
juntos com o Deus eterno na realização de Seu amor, ideal, paz e felicidade. Quando 
pensamos sobre a questão, compreendemos que Deus não pode evitar colocar essa fonte 
no lugar onde Ele, o parceiro sujeito, pode existir por Seu parceiro objeto. (077-185, 
1975.04.06) 
 
Que tipo de pessoa é Adão e Eva, os antepassados da humanidade? Eles são a 
encarnação de Deus. Deus habita em seus corações. Assim, os mestres interno e externo 
se encontram e geram toda a felicidade do mundo, se tornando o padrão de paz 
universal e o padrão absoluto de felicidade em completa união. (040-346, 1971.02.11) 
 
Não há nenhuma solução verdadeira para separar o grande caos deste mundo terreno? A 
humanidade deve abandonar tudo e simplesmente esperar dias de desespero? 
Definitivamente não. Há uma solução fundamental para o problema. Ela está baseada na 
premissa que há um Deus absoluto. O mundo que o Deus absoluto pretendia 
substancializar na terra era um mundo de paz sem desordem. Entretanto, as soluções 
atualmente disponíveis para os problemas do mundo, que negam a existência de Deus e 
Sua criação, não são viáveis. Colocando de outra forma, o mundo foi atirado nessa 
confusão pelo homem que não estava ciente da existência de Deus e o propósito de 
criação.  
 
O mundo que Deus pretendia substancializar na terra era uma verdadeira utopia 
abundante em liberdade, paz e felicidade. Estimando o ideal de utopia em Seu coração, 
Deus buscou pelo homem terreno com frustração. Imerso em agonia, o homem vagou 
por regiões de escuridão na busca de uma utopia em meio a um grande caos. Como o 
ideal de Deus, que Ele buscou confiar a alguém com muita frustração, e o ideal – que o 
homem está vagando à procura – é o mesmo, a utopia seria realizada uma vez que eles 
se encontrem. Não obstante, esse encontro entre Deus e o homem não ocorreu de 
nenhuma forma, deixando o homem gemendo em agonia eternamente. (129-327, 
1983.12.14) 
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Que tipo de ser é Deus? Ele é um Deus de amor. São Paulo perguntou, “Quem nos 
separará do amor de Cristo?” Até mesmo Cristo não é ninguém sem o amor de Deus, 
por isso estimamos o amor de Deus mais do que qualquer coisa. O amor de Deus é a 
fonte de vida, felicidade e paz. Vocês saberão isso se tiverem algumas experiências 
espirituais. Sonhar sobre um mundo de paz sendo realizado somente através do homem 
não oferece qualquer esperança. Confrontado com uma confusão total dos dias atuais, o 
sonho de um futuro mundo de paz e unidade não é nada mais do que uma ilusão. A 
menos que Deus exista, isto é impossível. (121-284, 1982.10.29) 
 
O Deus onisciente, onipotente e onipresente esteve guiando a humanidade através de 
milhares de anos de história; contudo, como é que Ele não pode nos conduzir para o 
mundo onde o propósito do bem pode ser realizado? Então estamos nos conduzindo na 
direção de um mundo de tristeza e desespero? Este é um problema sério. Podemos até 
mesmo concluir que não há um Deus. Se esse fosse o caso, seria possível no futuro o 
ideal de utopia ou um mundo de paz que o homem tem buscado? Inúmeros pensadores e 
filósofos têm buscado esse mundo por todo o curso da história. Por tudo isso, 
considerando a situação de não termos alcançado esse objetivo, não podemos imaginar 
como estas pessoas poderiam nos trazer para esse mundo de esperança no futuro. (130-
018, 1983.12.11) 
 
Sejam orientais ou ocidentais, as pessoas têm buscado persistentemente alcançar amor, 
paz, felicidade e o ideal verdadeiro eterno, em meio ao pecado, desconfiança e 
confusão. A humanidade tem recorrido a todos os meios possíveis para assegurar a 
felicidade que a mente original deseja, se afastando da tentação do mau desejo e 
seguindo o desejo de perseguir a bondade. Através de experiências históricas, o homem 
concluiu que é impossível alcançar este fim, no entanto, sua natureza original não cede 
facilmente. Independente de raça e tradição, podemos ver que o objetivo definitivo na 
vida é apenas um caminho. Se este objetivo não pode ser cumprido somente pelo 
esforço do homem, ele terá que confiar em um ser eterno, verdadeiro e absoluto mais 
elevado do que o homem. O homem é um ser único que conhece suas próprias 
limitações. Sendo incapaz de determinar seu próprio destino, transcendendo a si mesmo, 
o homem naturalmente deve se voltar para um parceiro sujeito, Deus, que sabe muito 
bem que isto é algo viável. Se Ele é um Deus que anseia por amor verdadeiro, felicidade 
verdadeira, paz verdadeira e ideal verdadeiro, esse objetivo é possível somente através 
Dele. É uma consequência natural que, a fim de cumprir os requisitos ideais que o 
homem tem buscado através de Deus, ele deve compreender e realizar plenamente o que 
Deus tem mostrado para ele. Se é algo que as pessoas apenas desejam, a força 
transcendental e a propensão para o relacionamento com o qual Deus tem operado por 
trás de nossas vidas, pode permear tudo. Consequentemente, não pode haver dois 
caminhos na vida para o indivíduo, a família, a sociedade, a nação e o mundo. Todas as 
rotas apontam para um mundo ideal de amor, felicidade e paz. Amor, paz, felicidade e o 
ideal não podem ser realizados sozinhos. Eles devem ser estabelecidos através de 
relacionamentos mútuos. Mesmo o Deus absoluto e Todo-Poderoso não pode fazer isto 
por Ele mesmo. (135-218, 1985.11.16) 
 
Sem compreender isto por si mesmo, o homem atualmente tem procurado por um 
mundo de paz e felicidade enquanto persegue a liberdade. Isto é a evidência que ele 
ainda não está colocado na base fundamental de liberdade, paz e felicidade.  
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Se Deus vive, sendo o Deus absoluto e Todo-Poderoso, então todas as coisas da criação, 
incluindo o homem, desnecessário dizer, devem ser livres, sendo que Deus é livre. Se 
Ele está em um lugar pacífico, deveríamos nos colocar no mesmo lugar também. 
Podemos deduzir o fato que se não há nenhuma liberdade, felicidade e paz no mundo 
humano, Deus, seu Criador, não pode estar livre e nem feliz, mas deve estar em uma 
posição miserável. Isto é conhecido como a queda do homem no mundo religioso 
atualmente. A queda é comparável com cair do fundamento original, a partir de uma 
posição onde perfeição pode ser alcançada para uma posição de imperfeição. 
 
Seres humanos crescem e amadurecem recebendo amor paternal, e subsequentemente 
dão nascimento a filhos através do amor conjugal. Este é o caminho para os seres 
humanos nascerem a partir do amor até caminharem, contudo, sabemos que nossas 
vidas não resultaram do estabelecimento de um fundamento familiar para aperfeiçoar a 
felicidade, a paz e a liberdade. (135-266, 1985.12.15) 
 
O Deus absoluto deve subjugar Satanás, mas não com as armas do mundo. Ele tem que 
revelar as origens do bem e do mal, centrando no Grande Princípio de céu e terra. Havia 
somente um único Deus absoluto no início, mas subsequentemente um deus mal 
apareceu. Se esse deus mal tivesse existido desde o início, teríamos um mundo baseado 
no dualismo. Se a raiz tivesse duas origens separadas na história, não poderia haver um 
mundo de unidade, um mundo ideal ou um mundo de felicidade. O mundo não teria 
nenhuma escolha a não ser se desenvolver através do conflito. Deus teria sido incapaz 
de desenhar o modelo ideal de um mundo de unidade, paz e ideal. O mundo comunista 
de hoje nega a existência de Deus, centrando no materialismo dialético. Ele vê Deus 
como algo fabricado pelo homem. Se Satanás existe, sua única afirmação definitiva no 
final do mundo será a negação de Deus. Se a humanidade acredita e segue o que Satanás 
reivindica, o mundo de paz desenhado pelo Deus absoluto nunca poderá ser realizado. 
(149-086, 1986.11.17) 
 
Para aqueles que dizem que Deus não existe: se não houvesse Deus, você ainda teria 
que estabelecer um falso deus para administrar este mundo. Você não controlaria o 
mundo democrático e nem o mundo decadente sem criar um deus falso. Você poderia 
estender o destino presente do homem somente se assumisse que Deus existe. O mundo 
poderia sobreviver se as pessoas tomassem conhecimento da existência de um deus 
hipotético. Se elas negam Deus, elas serão levadas à ruína como Sodoma e Gomorra. 
Agora é esse tempo. Esse deus imaginário é apenas imaginário, não absoluto. Ele deve 
ser o centro da mente de todos. Para fazer isso, a humanidade deve perseguir o amor 
absoluto, a ética absoluta e a moralidade absoluta, que estão conectados com as 
religiões. Começando a partir de um deus imaginário, a humanidade pode sobreviver 
somente descobrindo o verdadeiro Deus. Isto é o que eu estou advogando. (164-294, 
1987.05.17) 
 
Se Deus planeja ensinar a paz ao homem, que tipo de ensinamento material Ele 
procurará? Ele procurará por materiais de amor. Para fazer isso, Ele procurará um 
homem e uma mulher que tenham amor, pois amor e invisível. Essa é uma 
consequência inevitável. Como Deus pode fazer surgir a noção que uma mulher pode 
amar um homem mais do que a si mesma? Essa é uma questão importante. Como Ele 
vai seguir para encontrar a origem de unidade e paz? Somente a força do amor pode 
fazer isso acontecer.  



23 
 

O homem deve elevar a posição de seu parceiro objeto através do amor negando a si 
mesmo. O que Deus deve buscar e colocar adiante de forma teórica? Se não 
estabelecemos a lógica que Deus criou todas as coisas a partir do amor no tempo da 
criação, não podemos descobrir a origem de uma paz unificada. Mesmo Deus é 
absolutamente obediente diante do amor. Você pode questionar a verdade desta 
declaração. Sendo o parceiro sujeito de amor absoluto, Ele é absolutamente obediente 
diante do amor. (193-153, 1989.10.03) 
 
Com o que podemos demolir as paredes entre as raças e realizar o mundo ideal? Como 
podemos eliminar de forma agressiva os obstáculos para a paz? Vendo quão diferentes 
são as opiniões individuais surgindo em uma reunião do clã, quão difícil deve ser 
harmonizar mesmo em uma família! Devemos encontrar uma pista para a solução. Onde 
realmente está o ponto de decolagem na direção de um mundo no qual a humanidade 
vive como uma única grande família, transbordando com felicidade na ausência de 
guerra, harmonizando com as diversas culturas e tradições do mundo? O homem deve 
ser consciente de sua fonte e raiz em Deus, o fundamento do universo, e buscar as 
respostas básicas na forma de seguir os princípios celestes. (190-320, 1989.06.23) 
 
Todos querem ser o melhor do mundo. Todos vocês não querem ser o melhor do 
mundo? Onde você vai para satisfazer esse desejo? Você não pode satisfazer isso no 
mundo humano. Um mundo de paz não pode existir enquanto esse desejo está 
irrealizado. Quando queremos escalar mais alto, nossa mente competitiva emerge. 
Podemos remover isso? Não sabemos por que isto está lá. Sendo incapazes de resolver o 
problema, acabamos negando a existência de Deus. (177-060, 1988.05.15) 
 
A realização de um mundo de paz verdadeira onde há liberdade e igualdade é somente 
possível quando encontramos Deus, a fonte de amor verdadeiro, e nos unimos com Ele. 
Um mundo de paz verdadeira que a humanidade aspira não é realizado de cima para 
baixo, nem de baixo para cima. Quando cada indivíduo vive em atendimento a Deus, e 
estabelece uma família verdadeira, um mundo livre, pacífico e eterno será edificado pela 
primeira vez. (271-090, 1995.08.22) 
 
Quem são os três grandes parceiros sujeito? Deus é o dono dos donos, pai dos pais e 
mestre dos mestres. Isto é diferente a partir do Juche Sasang (Pensamento de 
Subjetividade) do antigo líder da Coréia do Norte, Kim Il Sung. Centrado no ideal de 
criação e amor, o Pensamento dos Três Grandes Sujeitos abrange os conceitos de dono, 
pai e mestre. A partir da perspectiva da nação, os pais estão na família, o mestre está na 
escola e o dono-mestre está na sociedade. Como eles estão ligados? Não parece haver 
nada que os harmonize com amor, mas a Igreja de Unificação tem a resposta lógica. 
Aplicando-os a nação, um mundo de paz na nação surgirá. Aplicando isto ao céu e terra, 
um mundo de paz no céu e na terra surgirá, centrando no amor verdadeiro. (219-170, 
1991.08.29) 
 
Deus, nosso Criador, tem uma Vontade. Essa Vontade é restaurar este mundo para um 
mundo de paz verdadeira. Em outras palavras, Ele restaurará o mundo de Sua natureza 
original e do ideal recriando o mundo presente. Por esta razão, há esperança para a paz 
verdadeira no futuro. A Vontade de Deus é erradicar o egoísmo de cada indivíduo, então 
transformar ou recriar essa pessoa em Seu próprio templo, e tornar todos os homens 
santos.  
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Por esta razão, a verdadeira paz mundial entre nações não começa no nível nacional, 
mas com a perfeição do indivíduo. Cada pessoa é aperfeiçoada se tornando o templo de 
Deus. É assim que a paz mundial germina. Cada um de vocês, senhoras e senhores, é o 
verdadeiro ponto de início da paz mundial. (219-117, 1991.08.28) 
 
Devemos nos arrepender que as próprias religiões, representando a realidade do espírito, 
não cumpriram sua responsabilidade de trazer um mundo pacífico. Não podemos negar 
o fato que as religiões em seu estado atual carecem da energia vital necessária para 
conduzir e purificar o mundo, e estão às vezes até mesmo indo contra sua missão 
original. O Deus que eu conheço não tem nenhuma ligação com o conteúdo das 
doutrinas, que são reunidas de acordo com a lógica humana. Sendo que Deus é a 
Origem e os Pais de todos nós, Ele não discrimina entre raças ou entre religiões. 
Portanto, fiéis religiosos devem seguir completamente a Vontade de Deus de amor 
verdadeiro para realizar o mundo ideal de paz e a salvação de todas as pessoas. Dada a 
realidade contemporânea, pessoas religiosas não devem conduzir vidas confortáveis. Ao 
invés, elas devem seguir o caminho de uma fé viva, centrada no amor verdadeiro e 
verdadeira energia vital, conversando com o Deus vivo. (219-110, 1991.08.27) 
 
Qual é a origem da existência do universo? Ele não é uma existência absoluta, mas um 
amor absoluto que pode se ligar à existência absoluta. Sendo este o caso, céu e terra 
podem criar um mundo de paz. Concluindo que tudo no universo perdura com base 
nesse amor, segue logicamente que paz e o ideal também são derivados do amor. (215-
229, 1991.02.18) 
 
Nenhum santo tem afirmado que a unidade de mente e corpo é a base da unidade de 
todas as coisas. Como diz o ditado, “Harmonia na família é a realização de todas as 
coisas.” Se há dez pessoas na família, todas elas devem se tornar unidas, cada uma com 
sua mente se harmonizando com seu corpo. Entretanto, no mundo satânico, estas dez 
pessoas vivem em conflito de mente e corpo e formam vinte entidades separadas. Paz 
não pode começar aí. Por que existe esta separação? Isto é assim porque o corpo segue 
para onde ele quer ir, e a mente vai para onde ela deseja. As direções de Norte, Sul 
Leste e Oeste divergem em 360 graus. As pessoas vivem com sua mente e corpo 
separados, com algumas centradas em coisas materialistas, outras em honra, e outras 
ainda em sua própria autoridade. Desta forma, paz não pode habitar em um ambiente 
onde a mente e o corpo se movem em direções opostas, centrando em interesses 
autocentrados. Paz se origina na unidade, e essa única fonte é o único Deus. Um 
indivíduo ou família centrando no ideal de Deus está no lado Dele. Uma pessoa no lado 
de Deus é aquela cuja mente e corpo estão unidos. (213-011, 1991.01.13) 
 
O que o Rev. Moon está fazendo como um coreano é diferente do que os coreanos em 
geral estão fazendo. O título do meu sermão de hoje é “A Unificação do Meu País e um 
Mundo de Paz.” Meu país unificado deve fazer parte da realidade da paz mundial. 
Portanto, as coisas que eu iniciei são para o benefício da paz mundial. Paz não está 
centrada em qualquer grupo religioso específico. Ela não é a tradição da realidade 
religiosa em uma época da história. Nem é a tradição que a realidade não religiosa 
deseja. Pela conexão com a tradição celeste centrada em Deus, paz deve ser estabelecida 
sobre a terra. (204-166, 1990.07.08) 
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2: COMO A PAZ É ALCANÇADA? 
 
2.1 A queda e restauração da humanidade, e o mundo de paz  
 
Sabemos que a história de dor, miséria e indignidade começou nesta terra no dia que a 
humanidade caiu. Este não é o propósito original de Deus planejado no momento da 
criação. Deus não esperava por este tipo de mundo. Nem o homem esperava nascer e 
viver nesse mundo. Portanto, Deus esteve operando para liquidar esta história infeliz, 
miserável e dolorosa, estabelecendo um plano para restaurar o mundo de paz, felicidade, 
liberdade e bondade que Ele originalmente desejava, e recuperar o controle deste mundo 
decaído. Este é o caminho de restauração e o caminho da providência de salvação. (014-
047, 1964.05.03) 
 
O homem falou em estimar em seu coração o verdadeiro ideal como ele deveria ter 
feito. O homem, que deveria ter vivido em um ambiente de felicidade, deixou o jardim 
de felicidade escapar. Ele deveria estar cantando canções de liberdade e paz com um 
coração cheio de alegria, retornando glória a Deus, mas ele falhou em fazer isso. 
Devemos entender a partir disto que não podemos ser mais lamentáveis e tristes do que 
isso. (006-268, 1959.06.07) 
 
Desde os primórdios da história de morte, esta terra tem sido um mundo de agonia, não 
um mundo de paz. Desde o dia quando a destruição começou a corroer esta terra, a 
humanidade esteve trilhando através de um curso histórico de conflito, não um curso de 
paz. Todos vocês devem saber que nunca houve uma história de paz em nenhum lugar 
do mundo, seja em um indivíduo, uma família, uma sociedade, ou em qualquer nação. 
(004-189, 1958.04.20) 
 
Caim e Abel, que nasceram dos antepassados da humanidade, Adão e Eva, não eram 
filhos nascidos centrados no amor de Deus. Adão e Eva foram expulsos do Jardim do 
Éden por Deus. “Meu filho amado, Adão, e minha filha amada, Eva, eu criei vocês a 
fim de construir um jardim e um mundo de amor cumprindo o propósito de criação de 
todo o universo. Vocês dois são o rei e a rainha de paz e felicidade.” Eles devem ter 
recebido originalmente essa bênção de Deus. Nenhum outro ser nesta terra pode ser seu 
rei e rainha. Somente nossos antepassados deviam ser os regentes do mundo. Adão 
poderia ter sido o rei eterno de céu e terra. Pela primeira vez desde a criação de céu e 
terra. Desde o início do relacionamento entre Deus e o homem, o título de “rei” poderia 
ter sido dado para nosso antepassado, Adão. (009-317, 1960.06.19) 
 
Satanás pisoteou nossos verdadeiros pais, os verdadeiros irmãos e irmãs, a verdadeira 
família, verdadeiro clã, verdadeira tribo, verdadeira sociedade, verdadeira nação e 
verdadeiro mundo. Ele é o condutor que tem levado Deus ao sofrimento e adversidade. 
  
Até o dia quando morrermos, devemos repelir este inimigo que tem deixado para trás 
traços de ressentimento histórico no universo. Nós devemos estabelecer diante de Deus 
o mundo de paz, amor e felicidade que Ele tem desejado. Vamos despertar para a ação, 
conhecendo bem que esta é nossa responsabilidade como Seus filhos. (013-245, 
1964.03.29) 
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Centrando em Deus, o homem deveria originalmente ter vivido no jardim do Éden 
enquanto desfrutava liberdade, paz e o ideal perpétuos. Devido à queda dos nossos 
antepassados, Adão e Eva, o mundo original foi destruído. Embora sejamos 
descendentes de Adão e Eva decaídos, estamos nos movendo na direção do mundo que 
Deus deseja, sendo que temos uma mente original que aponta para um mundo original. 
Essa nossa esperança permanecerá como um ideal que devemos nos esforçar para 
alcançar. Se uma figura central que pode mover o mundo não aparece, reunindo todas as 
pessoas para trabalharem por um único propósito comum, então verdadeira liberdade, 
verdadeira paz e verdadeiro ideal não serão realizados na terra. Então a humanidade não 
pode evitar o curso histórico universalmente predestinado de restauração através de 
indenização. Sob tais circunstâncias, Deus é incapaz de nos encontrar em glória, com 
paz, liberdade ou o ideal. Ao invés, Ele somente pode chegar na condição de ofertas de 
sacrifícios do homem. (002-111, 1957.03.10) 
 
O homem decaído deve recuperar o estado original antes da queda. Como o homem 
perdeu Deus, o homem deve recuperar a posição de não ter perdido Ele. Como ele 
perdeu os verdadeiros pais da humanidade, ele deve retornar para a posição de não ter 
perdido eles. O homem deve encontrar e entrar na posição onde pode viver como filho 
de Deus no jardim de paz, centrando em Deus e no ideal dos Verdadeiros Pais. Assim, a 
providência de salvação permanece a ser cumprida. (003-047, 1957.09.22) 
 
De acordo com a providência em cada época, Deus esteve trabalhando para dar à 
humanidade decaída um novo ideal e coração. O homem, como a encarnação 
substancial de ambas as realidades espiritual e física, deveria viver no mundo de 
propósito, se colocando no padrão absoluto de coração. Entretanto, devido à queda, ele 
perdeu o mundo. Através da longa história da humanidade, ele esteve buscando por um 
mundo de propósito – um mundo ideal, feliz, pacífico e livre transbordando com alegria 
– onde seu coração pode repousar pacificamente.  
 
Se esse mundo fosse realizado sem estabelecer um padrão de coração, ele teria que ser 
recriado em algum momento no futuro. O mundo ideal de paz pode ser estabelecido 
através da unidade de todo o mundo. Se um indivíduo não alcança o padrão de coração 
se tornando unido com esse mundo ideal pensando sobre, e respondendo a esse mundo, 
e seguindo seu movimento, esse mundo não terá nenhum relacionamento com esse 
indivíduo, não importa quando ele ou ela possa desejar isto. (015-046, 1965.02.07) 
 
Entre os muitos países do mundo, há alguns com um ambiente ruim, mas com boas 
sementes, e alguns com ambiente bom, mas com sementes ruins. É a mesma coisa por 
toda a história. Se todos os países do mundo possuem boas sementes, o mundo não seria 
um problema.  
 
Se o mundo original tivesse crescido em um ambiente ideal com boas sementes tiradas 
de uma árvore boa, este teria se tornado um mundo de paz e esperança, onde o futuro 
está assegurado. O mundo em que vivemos não é um mundo de paz e esperança e nem 
um mundo que garante um futuro bom, mas um mundo em conflito entre bem e mal. 
Nosso ambiente é mais mal do que bem. Embora as sementes possam ser boas, elas 
estão cercadas por um ambiente mal. (033-315, 1970.08.23) 
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Se nossos antepassados humanos tivessem vivido uma vida de alegria, felicidade, 
satisfação, liberdade e paz, e tivessem passado isto para as incontáveis gerações que se 
seguiram, e isto tivesse se expandido para o mundo eterno, então esse mundo teria se 
tornado um mundo dominado por Deus através do amor, um mundo demandando 
caminhar com Deus. Como resultado da queda humana, esse sonho foi desfeito. O 
resultado foi infeliz e miserável. Estamos testemunhando as realidades da vida neste 
mundo: guerra e luta ao invés de paz, tormento e doença ao invés de felicidade, e 
confusão por todo o curso da história. (078-054, 1975.05.04) 
 
Se originalmente o homem não tivesse caído, sua mente e seu corpo poderiam ter se 
colocado em uma posição absoluta centrando no amor de Deus. Devido à queda, 
entretanto, ele se colocou em uma posição contrária. Para preparar um fundamento onde 
a paz mundial pudesse ser criada e estabelecida, o homem teve que se submeter a uma 
história sangrenta de tribulações e sacrifícios, combinada com ritos e cerimônias 
religiosas conhecidos como a providência de salvação ou restauração. (113-321, 
1981.05.10) 
 
Quando olhamos para a história humana, vemos que se o homem não tivesse caído, ele 
teria dado as boas vindas a um jardim ideal de primavera, e amadurecido como um povo 
com quem Deus poderia se regozijar. Se o homem tivesse crescido dessa forma, ele teria 
criado uma nova cultura na terra. Ele teria vivido de forma pacífica e feliz em meio 
dessa cultura. Tal como todas as coisas se movem em um círculo de acordo com as 
quatro estações, a história da humanidade deveria se tornar um círculo duradouro de 
primavera, verão, outono e inverno. Entretanto, a queda viu a partida da alegria com a 
qual ele teria inaugurado o dia de glória. (049-318, 1971.10.24) 
 
O que teria acontecido ao homem se ele não tivesse caído? Cada célula de sua mente e 
corpo seria louca por amor. Mesmo enquanto atravessasse dificuldades, ele estaria 
intoxicado com amor. Uma pessoa que vive esse tipo de estilo de vida seguramente irá 
para o palácio celeste ao invés de algum outro lugar. O que Jesus realizou na terra? 
Recebendo perseguição e seguindo o caminho da cruz, ele nunca cessou de amar a 
humanidade. Mesmo quando ele morreu na cruz, ele foi arrebatado pelo amor. Ele não 
disse que devemos receber amor; ao invés, devemos até mesmo amar nosso inimigo. 
 
Um mundo de paz virá quando o mundo mudar sua direção. Um mundo de paz nunca 
virá para o lugar onde as pessoas somente pensam em receber amor. Um mundo de paz 
e unidade não pode surgir a menos que as pessoas possam amar. Devemos entender que 
esta é a proclamação de Deus para a humanidade. O destino é imutável. A fortuna pode 
ser alterada através dos esforços de uma pessoa, mas não o destino. (148-324, 
1986.10.26) 
 
A queda começou no ponto quando Adão e Eva estavam se tornando cientes sobre si 
mesmos. Como eles acarretaram a história de destruição, fracasso e guerras, nós 
devemos agora fazer uma limpeza e começar a procurar pela fonte de amor centrado em 
Deus e como viver para o benefício dos outros. Do contrário, não seremos capazes de 
descobrir a fonte de paz. Se não podemos descobrir a fonte de paz, não seremos capazes 
de edificar um mundo de paz. (146-102, 1986.06.07) 
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A sociedade em geral não dá importância para o termo “indenização.” Embora exista 
essa palavra, as pessoas não entendem seu conteúdo e significado. Indenização não seria 
necessária se houvesse somente Deus e o homem, e céu e terra. Ela se tornou necessária 
porque Satanás existe. Devido à queda, tudo seguiu de forma erada quando Satanás 
invadiu. (189-046, 1989.03.12) 
 
Qual é o relacionamento entre Deus e o homem? Deus é o Pai vertical e nossos 
antepassados humanos são os pais horizontais. Nossos pais horizontais caíram dos 90 
graus para os 75 graus. Conflito entre mente e corpo ocorreu devido à diferença no 
ângulo, por isso o homem não pode dizer que a paz existe, e ele não pode ser feliz. 
(191-043, 1989.06.24) 
 
Existem muitas nações no mundo. Elas não estão projetando o ideal de paz, mas seu 
próprio ideal, e elas continuam a gemer em confusão, tristeza e agonia. Esta não é a 
nação original que o homem desejava, porque este mundo é uma consequência da 
queda. (172-009, 1988.01.03) 
 
2.2 Como surge o jardim da paz? 
 
Atualmente, o mundo está falando sobre um mundo de paz e unidade, contudo, tudo 
isso soa como palavras voando no vento. A questão é se eu posso criar um mundo de 
unidade dentro de mim mesmo. Se dizemos que há um Deus onisciente, e que há um 
grande homem com determinada vontade, concluímos que há alguém que está 
determinado a conduzir a tarefa de unificação. (102-136, 1978.12.10) 
 
A maioria de vocês frequentemente fala sobre amar, servir e sacrificar uns pelos outros. 
Isso é ótimo. Amar uns aos outros significa dar fervorosamente, não tomar ou exigir 
amor da outra parte. A base da paz emerge em um ambiente onde as pessoas servem 
umas as outras. Chamas de reavivamento surgem quando as pessoas se sacrificam para 
o benefício dos outros. Onde as pessoas servem mutuamente umas as outras, flores 
desabrocham e espalham sua fragrância. (112-299, 1981.04.25) 
 
Tal como o polo negativo de um imã, que nunca falha em atrair o polo positivo, nós 
podemos e compreendemos Deus através da força de nossa consciência. Quanto mais 
nos aproximamos de Deus seguindo nossa mente conscienciosa, mais podemos sentir a 
paz, felicidade e plenitude da nossa mente. Se seguimos o amor de Deus, que é o ventre 
da paz, nossos órgãos internos receberão estímulo e se agitarão com emoção. (083-038, 
1976.02.05) 
 
Tendo vivido minha vida assim, eu devo terminá-la de forma gloriosa e confiante. 
Mesmo se eu ostento um rancor contra a morte, eu devo orar de forma desesperada que 
me comprometo a cumprir todas as minhas responsabilidades durante a minha vida. Se 
eu oro para o mundo ser salvo mesmo ao custo da minha vida, o mundo atual não se 
tornará uma pilha de escombros como a sepultura de uma avó. Não importa quanto eu 
odeio ver seu rosto marcado com sua velhice, as rugas em sua testa simbolizam as 
condições para a paz. Nossa postura ao caminhar pode ser abatida, mas quando 
compreendemos que nesse caminho repousa o farol da esperança, acabaremos com a 
identidade real de ressentimento no qual a posição do mal se amplia. Se trabalhamos 
somente para nós mesmos, nos tornamos um amigo do mal. 
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Nosso destino está predeterminado para reforçar o fundamento do bem em nossa vida 
apenas uma vez. Você deve mensurar sua vida pelo padrão e compreender que você tem 
um gêmeo diabólico vivendo somente por seu próprio interesse. Você deve romper com 
esse ser que está expandindo sua influência a cada dia que passa, e manter um amargo 
rancor contra ele. Você deve entender claramente que está no caminho premente do 
destino, que você deve assumir seu próprio fundamento de bondade, mesmo que um 
pouco antes de passar para o outro mundo. Portanto, você deve constantemente se 
ocupar sem ter qualquer ruptura. Em meu tempo de vida, eu estive preso seis vezes, fui 
difamado em um país estrangeiro por ser um líder de seita e tenho enfrentado intensa 
oposição. Se o caminho de devoção que estou trilhando é um caminho no qual as 
pessoas de diferentes cores de pele podem seguir em ritmo comigo, eu posso correr em 
qualquer lugar. Eu sempre tenho vivido minha vida desta forma. (065-093, 1972.11.13) 
 
Você deve manter em mente que somente quando nos tornamos a tropa de elite do Céu 
e obtemos vitória, podemos nos regozijar com Deus eternamente e, ao mesmo tempo, 
nos regozija com Jesus e o Espírito Santo pela eternidade, e o tempo de paz quando 
também podemos regozijar poderá vir para esta terra. (002-179, 1957.04.14) 
 
A batalha individual se transformou em uma batalha familiar, a batalha familiar se 
transformou em uma batalha do clã, a batalha do clã se transformou em uma batalha 
social, a batalha social se transformou em uma batalha nacional, e a batalha nacional se 
transformou em uma batalha em nível mundial. Se o mundo espiritual existe, haverá 
uma batalha entre o mundo espiritual e a terra. Se Deus existe, somente quando a guerra 
entre Deus e os incontáveis maus espíritos da terra estiver terminada, a era de paz virá 
para este universo. Você deve compreender a situação de Deus, que está trabalhando 
através desse processo do Princípio. A época de paz cósmica virá somente quando Deus 
resolve todos os problemas depois de um confronto com Satanás e as hordas do mal na 
terra. (004-344, 1958.10.19) 
 
Se o momento quando o coração tristonho de Deus é arrancado e a tristeza 
profundamente gravada em Seu coração é liquidada não chega, a humanidade nunca 
encontrará a paz, e a ideologia do Céu nunca será concretizada neste mundo. (006-206, 
1959.05.17) 
 
Se surge um indivíduo verdadeiro que eliminará esta tristeza do mundo, que liberará a 
tristeza do Pai Celeste, e leva adiante uma ideologia capaz de estabelecer uma nação 
pacífica nesta terra, esse indivíduo terá que passar através de todas as dificuldades e 
experiências de desespero, começando a partir da tristeza da tribulação pessoal, e todo o 
caminho até a tristeza das tribulações da humanidade. Além disso, ele teria que 
mergulhar em todo o coração de tristeza e desespero do Céu para surgir com algo que 
possa resolver isto. Se isso não é alcançado, o mundo da humanidade não pode deixar 
de lado a história triste e miserável para estabelecer o mundo de paz, o mundo de 
felicidade, e o jardim de liberdade inviolável pela tristeza. (006-239, 1959.05.24) 
 
Se você se torna a pessoa que pode agir no lugar da ideologia do Reino do Céu 
universal para desdobrar o movimento de amor, vida e verdade de Deus, então o mundo 
de paz será edificado nesta terra. Portanto, seus próprios pais não são somente pais, seus 
próprios irmãos não são somente irmãos, e seus próprios filhos não são somente filhos. 
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Quando você se torna a pessoa que pode considerar todas as pessoas como seus pais, 
irmãos e filhos, quando você olhar para as muitas pessoas que estão sofrendo no mundo 
de morte, você não será capaz de se relacionar com elas sem lágrimas. Quando você 
olha para seus irmãos ou alguém mais jovem, você sentirá um forte sentimento de 
responsabilidade para salvá-los, e com lágrimas você fará todo esforço para realizar isto. 
Se você realmente se torna este tipo de pessoa, então o Reino do Céu será construído 
nesta terra centrando em você. (002-143, 1957.03.17) 
 
A estratégia de Deus é levar o primeiro golpe de Satanás, fazer tudo para o bem dele e 
amá-lo, e depois privar Satanás de tudo. Deus não toma nada pela força do mundo 
satânico, mas primeiro Ele livremente dá amor, se sacrifica, aceita o golpe e até mesmo 
está disposto a perder Sua vida. É evidente que Deus não pode implantar a fonte da paz 
mundial se Ele não aplica esta estratégia. (038-219, 1971.01.03) 
 
Você deve conduzir sua família e viver por sua nação e o mundo. Abrangendo as eras 
do indivíduo, família, clã, tribo, sociedade e nação, você deve desempenhar o papel de 
mostrar para as pessoas do mundo e as nações a direção certa baseado em minha 
experiência. Tendo cumprido isto, você deve ser capaz de servir Deus a partir de uma 
posição mutuamente inseparável. Somente então o mundo espiritual e o mundo físico se 
tornam o mundo unificado de paz. Pela primeira vez na história humana, o guia se 
estabelecerá na posição do líder eterno da época histórica e será premiado com a 
gloriosa comenda oficial do mundo celeste. Você deve conhecer este fato indiscutível. 
(030-116, 1970.03.17) 
 
Uma pessoa que luta e sangra profusamente no difícil processo de edificar um novo 
reino de paz, um céu de liberdade, não perecerá. O sangue que essa pessoa derrama não 
é o sangue de morte, mas uma fonte de vida. O que essa pessoa alcançou desta maneira 
é a base que devemos alcançar, encarnar em nossa vida e transmitir para nossas futuras 
gerações. Esta é uma realidade dolorosa. “Oh, Pai Celeste! Sua divina vontade, da qual 
o Senhor sempre quis sentir orgulho, centrando no ideal de criação, alcançou sua 
realização em mim. O homem que o Senhor indicou alcançou união com o coração 
interno, que o Senhor eternamente desejou sentir orgulho diante do mundo.” Você deve 
orar desta forma diante do Céu e almejar pelo dia de se mover para o reino celeste de 
liberdade e paz onde Deus pode se regozijar. (020-291, 1968.07.07) 
 
Quem é o dono da Coreia? É aquela pessoa que ama e valoriza essa nação mais do que 
qualquer outra pessoa. Portanto, se os unificacionistas estimam e amam a Coreia mais 
do que qualquer outra pessoa, eles se tornarão os donos de seu povo mesmo se eles não 
se tornam seus donos. Somente então chegará a época de paz. (036-264, 1970.12.06) 
 
Devemos liberar Deus pela dissolução de Seu ressentimento. Até mesmo um jovem que 
assume a responsabilidade para remover um minúsculo obstáculo ofensivo aos olhos ou 
ouvidos, e que tem um coração de servir Deus como o ser absoluto e majestoso que 
pode governar com a autoridade derivada da liberdade sobre todas as nações como o 
reino celeste de liberdade e paz, realmente será um grande homem. O mundo futuro 
assumirá uma nova direção devido a este jovem. Se você se compromete a ser como ele, 
não importa quão estranho você possa parecer, você não parecerá feio. Infinita 
esperança reside aí. Essa figura se tornará o fundamento para a esperança e a felicidade 
de Deus. É a mesma coisa para nós. 
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Estando na posição onde podemos colher, e na posição de grão colhido, devemos ser 
capazes de digerir todas as nossas dificuldades e emoções com o elemento de felicidade. 
Expandindo o fundamento para a nação e o mundo, desde que nosso espírito subjetivo 
não se desvie do estado unificado, não é verdade que o céu de paz estará conectado com 
o mundo nesse fundamento? (047-079, 1971.08.19) 
 
Onde deve começar a restauração do céu? Ela deve começar a partir da prisão. Você já 
tentou cantarolar uma canção na prisão com um coração independente de paz, um 
coração com o padrão original, e um coração com um padrão que tenha subjetividade 
restaurada? Quando os apóstolos seguiram através do mesmo calvário lamentável no 
passado, Deus não deu a eles a autoridade para abrir as portas da prisão e se moverem 
livremente a fim de que a situação deles fosse transformada no Céu? Todos vocês já se 
transformaram nas pessoas com quem Deus pode ter esperança e expectativa que sejam 
mais elevadas do que aquelas pelos apóstolos? (049-072, 1971.10.03) 
 
Nos Últimos Dias, não haverá nenhuma forma para sobreviver se a direção da história 
não é invertida. Para mudar sua direção, devemos entender em qual direção ela está se 
movendo agora. Sendo que a história tem se dirigido para um fim através dos sacrifícios 
de uma terceira parte, paz definitivamente não virá ao mundo se o homem fizer as 
coisas da mesma forma que ele tem feito até agora. (049-196, 1971.10.10) 
 
Como podemos superar a encruzilhada? Devemos colocar a nação adiante de nossos 
cônjuges e de nós mesmos, o mundo adiante da nação, e o céu e terra adiante do mundo. 
Se andamos sem impedimentos em um caminho em etapas normais, a encruzilhada 
onde todos os nossos inimigos estão esperando irá desaparecer. Alcançando a 
autoestrada plana, a liberação trará liberdade, e o reino de paz no céu e na terra, o 
mundo ideal desejado por Deus, será realizado. (059-107, 1972.07.09) 
 
Devemos procurar também por um padrão centrado em Deus neste mundo. A tarefa 
paternal de amar os filhos deve se tornar a obrigação moral da humanidade. Como 
podemos avaliar o padrão do estado original ideal baseado nos laços paternal, conjugal e 
filial, e o princípio da base de quatro posições, que Deus projetou e a Igreja de 
Unificação ensina? Esta é a questão. No sonho de paz e unidade mundial, esta questão 
fundamental permanece. Se isto não é resolvido, um mundo de unidade não pode surgir. 
Você deve saber que centrando nos padrões de masculino e feminino individuais, um 
mundo de unidade emergirá onde o padrão familiar deverá ser estabelecido. (059-105, 
1972.07.09) 
 
Mesmo se você, sua família e sua nação se tornam um sacrifício, se existe um sistema 
ideológico que pode lançar um novo conjunto de valores capaz de beneficiar todas as 
nações do mundo, então através dessa estrutura ideológica, um novo portal da história 
indubitavelmente se abrirá diante de nossos próprios olhos.  
 
Como a lei que afirma que tudo que sobe deve descer e vice versa, você deve saber que 
desde que este mundo é um mundo de pecado e mal, chegará o tempo para edificar um 
céu vitorioso no mundo mal de acordo com uma única direção, no qual podemos ser 
liberados do pecado. (059-202, 1972.07.16) 
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A estratégia para criar uma realidade de igualdade, como nunca houve antes, é sacrificar 
pelos outros, desejando-lhes sorte, subjugando aqueles que atacam você e dando-lhes a 
mesma quantidade de bênçãos em retorno. A história de uma realidade de total 
igualdade começará aqui. Sendo que o estágio para eliminar o confronto final com o 
inimigo era estabelecido desta forma, a noção de fundar uma nação de paz será 
estabelecida pela primeira vez. Um modelo ideal de paz e unidade mundial começará a 
partir daí. (056-332, 1972.05.18) 
 
Para encurtar o caminho para o céu, o Messias, um povo ou indivíduo específico deve 
assumir responsabilidade através do auto sacrifício. Muitos santos têm dado suas vidas 
por esta causa. A ascensão e queda de muitas nações foram para preencher muitos vales 
e nivelar as colinas. A história até este dia consistiu de pessoas se fazendo de alegres, 
assim é a história de altos e baixos. Ela segue em confusão, subindo e descendo. 
Igualdade como no presente foi estabelecida desta maneira. Igualdade é paz. (072-253, 
1974.06.30) 
 
Originalmente, Adão e Eva, ao se aperfeiçoarem centrando no amor de Deus, poderiam 
se colocar em uma posição centrada em Deus se tornando unidos. Isto é chamado de 
base de quatro posições na Igreja de Unificação. O fundamento para concluir a base de 
quatro posições foi perdido. Enquanto isto permanecer aguardando para ser 
estabelecido, não importa que época histórica tenha sido percorrida, mesmo se a paz da 
humanidade, uma utopia ou um mundo ideal tenha sido projetado, ele é de nenhum 
proveito. Não pode haver uma situação ideal que negue, rompa e se oponha ao 
princípio. (138-249, 1986.01.24) 
 
Por dois mil anos, o Cristianismo se desenvolveu no vórtice da pressão incalculável tal 
como durante o período de perseguição sob o Império Romano. Por que o Cristianismo, 
que também havia absorvido Roma, declinou e caiu assim também no curso de algumas 
décadas na América dos tempos modernos amante da liberdade? Isto é um enigma. O 
Judaísmo ensinou a crença em Deus e todos os Judeus amavam Deus, contudo, Hitler 
massacrou seis milhões de Judeus Por quê? Este é um mistério incompreensível. Isto é 
porque as religiões não seguiram o caminho original que elas deveriam ter seguido. 
Assim, qual deveria ser nosso foco central a fim de reorganizar o mundo? Como 
historiadores e intelectuais têm mencionado atualmente, precisamos de alguém que 
possa conduzir o mundo. Como ele deve nos conduzir, o que ele deveria ensinar? Existe 
abundância de pessoas qualificadas para nos ensinar como viver com política ou poder 
politico como nosso foco central, embora elas não possam liderar sem dinheiro ou um 
sistema político. Não há nenhuma ordem de amor que possa ser conectada com Deus e 
Seu ideal. Se encontramos uma verdade através da qual a ordem do amor original e a 
fonte de paz podem crescer em uma base mundial, então a mente original do homem 
pode repousar pela primeira vez. (125-226, 1983.03.27) 
 
O início e o fim da verdade devem ser o mesmo. Atualmente, não precisamos da 
religião. Uma pessoa que pode conectar seu coração diretamente com céu e terra seria 
suficiente para esse propósito. Paz vem a partir do coração também. Quando minha 
mente expressa felicidade, a vasta expansão do universo se torna meu amigo do peito e 
corre livre dentro do mundo da minha mente. (154-052, 1964.03.23) 
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De qual maneira o mundo ideal virá para o mundo humano no futuro? Se o uso 
adequado de nossos órgãos sexuais não se tornar claro, o mundo está condenado a 
perecer. Não podemos encontrar um mundo de paz. Olhe para Roma e a América. A 
degradação dos Estados Unidos não foi devido à ausência de dinheiro. Até agora eles 
não têm sido capazes de reconhecer o dono do órgão sexual, sua origem e a maneira de 
sua criação. Eles não conheciam estas coisas por causa de Satanás. Para trazer isso à luz 
e esclarecer todo o caos causado por esse cruel e traiçoeiro Satanás cósmico, eu 
levantarei minha bandeira e seguirei em frente. (193-147, 1989.10.03) 
 
Quando o vento invernal sopra a partir de uma zona fria para a zona temperada, as 
árvores ficam nuas, se despindo de sua folhagem e frutos. Embora difícil sua situação, 
elas não podem abrir mão das sementes que contêm vida. Contudo, saindo destas 
mesmas sementes, que demonstram essa resistência e força, um novo jardim primaveril 
de paz para a humanidade pode ser encontrado. Como o jardim primaveril de liberação 
e esperança é encontrado quando as sementes da nova vida são semeadas na terra nesta 
nova era da humanidade, vamos nos mover para a zona temperada de liberação onde 
não existe inverno. Isto se encaixará perfeitamente com os ensinamentos da Igreja de 
Unificação. (182-090, 1988.10.14) 
 
Para melhorar a mim mesmo, devemos seguir o caminho de dificuldade. Unificar a 
Coreia não é nada. A unificação de Norte e Sul é uma coisa fácil de fazer? Unificar a 
nós mesmos é fácil? Entretanto, por mais que possamos ser capazes de unir o Norte e o 
Sul, ainda fracassamos em alcançar unidade em nós mesmos. Por mais que possamos 
alcançar paz mundial, ainda fracassamos em alcançar paz em nós mesmos. Se a direção 
que o mundo assumir amanhã pode unificar o passado, o presente e o futuro, a 
esperança de unificação pode ser encontrada em qualquer lugar, e em qualquer tempo. 
À luz do passado e do presente, podemos ver que devemos seguir na direção de um 
único propósito. Esse único propósito é uma única paz e unidade, não duas. Isso é tão 
fácil como A-B-C. A questão é: Quando eu unificarei a mim mesmo? Eu estou 
qualificado para governar o mundo unificado sem primeiramente unificar a mim 
mesmo? Isto não pode ser alcançado logicamente. A questão da unificação é algo sério. 
Este é um problema histórico do universo. (273-218, 1995.10.29) 
 
Não há nenhuma nação no mundo de Adão. Gerenciar apenas sua própria família teria 
sido suficiente. Portanto, o Rev. Moon instruiu vocês a organizarem suas próprias 
famílias baseados na messianidade tribal. Será suficiente se sua família permanecer de 
pé. O ponto definitivo é a unidade da consciência, do corpo físico e da família. O 
problema é se um casal se torna unido, se um homem e uma mulher se unem. Se isso é 
alcançado, o mundo entrará na terra de paz. Os problemas do mundo não são difíceis, 
enquanto a mente e o corpo estão unidos e o homem e a mulher estão unidos. Como este 
é um mundo mal e beligerante, ele adora se envolver em conflito. Isto é porque a mente 
luta com o corpo. A batalha entre os sexos tornou-se a regra. Onde no mundo está a 
base para a paz? Não está no Japão, não está no mundo e também não está no céu, mas 
está na própria pessoa. Se não trazemos paz entre a mente e o corpo que estão em 
guerra, nunca haverá paz mundial. (257-112, 1994.03.13) 
 
Como virá o mundo de paz? Qual é a condição mais necessária? Uma fonte unificada. 
Se não podemos localizar isto, então isto significaria estar separado do mundo de 
unidade por toda a eternidade. 
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Sua mente está em desacordo com seu corpo, não é? Um homem e uma mulher não 
podem ser felizes quando estão discutindo. Não pode haver nenhuma paz ou esperança. 
No final, a mente e o corpo se tornam divididos em duas partes separadas. Um casal está 
dividido em quatro partes, há dois pares de mente e corpo, e há conflito entre eles. Uma 
mulher tenta se tornar unida centrando em sua mente, mas sua mente repele seu corpo. 
Então ela tenta se tornar unida centrando em seu corpo, mas desta vez seu corpo de 
dirige contra sua mente. Não há lugar possível para se estabelecer uma fortaleza. Não 
podemos encontrar o ponto de início de paz nesta terra. Duas pessoas podem se 
encontrar e descobrir o conceito de paz tendo o dinheiro como o centro de seu foco? 
Você acha que elas querem manter o dinheiro para elas mesmas, ou não? O dinheiro que 
meu pai guarda em sua bolsa de tabaco é inútil para mim comparado com a pequena 
moeda de um centavo envolta em um pano em meu bolso esfarrapado. Ainda assim, 
meu pai não quer colocar o dinheiro do seu bolso no meu? Ele até mesmo quer colocar 
o dinheiro de seus filhos no meu bolso. Até que todos descartem a cobiça, não haverá 
unidade. A Igreja de Unificação é diferente. Equipada com um sistema lógico 
organizado, o qual nenhuma religião ou ideologia pode imitar, ela pode se tornar a base 
da paz mundial, uma base para indivíduos, casais, famílias, tribos, raças, nações, o 
mundo e, definitivamente, o cosmos. A Igreja de Unificação ensina que sendo que céu e 
terra estão divididos, um homem pode encontrar verdadeira felicidade se ele se une com 
Deus em um mundo de paz unificado; que há esperança; e isto encoraja intensamente o 
homem a buscar ansiosamente um mundo de paz. Todos dão as boas vindas para estes 
ideais. (230-315, 1992.05.10) 
 
O que o mundo se tornará no futuro? Independente de sexo ou idade, todas as pessoas 
vivendo no mundo de hoje estão esperando por um mundo de unidade. Esse mundo de 
unidade não é um mundo de guerra, mas um mundo de paz e liberdade. Não há 
nenhuma dessas coisas como segregação nacional, conflitos raciais e barreiras 
distinguindo diferenças culturais. As pessoas do mundo estão esperando por uma nação 
de paz e liberdade correspondendo a uma esfera cultural de unidade. A questão é como 
integrar tudo em unidade. Um mundo de paz é um mundo de unidade. Há somente um 
caminho, não dois, para alcançar um mundo de paz. Um mundo de esperança e paz que 
homens e mulheres, jovens e velhos estão almejando é um mundo de unidade. Mesmo 
dentro de diferentes nações, vemos várias organizações, cada uma tendo seu 
pensamento, metodologia e objetivos únicos. Examinando o cenário politico da Coreia, 
os partidos da situação e da oposição buscam conduzir seu próprio partido de sua 
própria maneira. Quantas direções haverá? Problemas decorrem a partir disto. Desde o 
início da história, um grande número de pessoas tem trabalhado pela paz mundial. 
Entretanto, aqueles capazes de conduzir a humanidade com esperança para o sublime 
mundo unificado de amanhã estão gradualmente diminuindo. (227-215, 1992.02.14) 
 
A história humana está entrelaçada com a guerra recorrente porque ela se desenvolve na 
realidade do domínio de Satanás. Ela deve ser completamente liquidada, não importa o 
obstáculo. Como podemos transformar este mundo decaído em um mundo de paz? 
Entre os muitos grupos religiosos, ideologias e indivíduos, aqueles que estão 
reivindicando superioridade, todos entrarão em colapso. O comunismo entrou em 
colapso; a democracia, e muitas religiões também, perderam seu poder e entraram em 
declínio. (225-015, 1992.01.01) 
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A partir de onde começamos a determinar o sistema estrutural da sociedade, indo além 
de todos os estudos, pesquisas e práticas convencionais? Este é um problema. O ponto 
de início deve ser Deus. Deus criou o homem desde o início, tendo passado através de 
diferentes estágios. Se não redescobrimos o Criador, o ideal de criação como conhecido 
na Igreja de Unificação, a realização do ideal e o destino que podemos alcançar, um 
mundo de paz não pode ser estabelecido. Por quê? Isto é assim porque um mundo de 
paz é um mundo de unidade. Se o homem se move em uma direção diferente da direção 
de Deus, o mundo unificado de paz não pode surgir. A conclusão é que as duas direções 
devem inevitavelmente se tornar uma única. Rompendo com o mundo centrado no 
homem, se não decidimos baseados em um mundo centrado em Deus, não podemos 
descobrir o caminho para um mundo unificado de paz. 
 
Estudantes se graduam de universidades de primeira e terceira categoria baseados em 
terem valores humanos valiosos. O conhecimento pode ser o centro de nosso foco ao 
formar um relacionamento com Deus e ao alcançar um mundo de paz? Conhecimento 
pode ser uma ponte no caminho da paz? Conhecimento é multidirecional e 
multifacetado. As ciências humanas estão subdivididas em inúmeras disciplinas 
principais. A questão é qual delas optar. (223-136, 1991.11.10) 
 
No mundo de mente e corpo, a questão de estabelecer um padrão de paz é a coisa mais 
preciosa da vida. A mente está lutando contra o corpo. Aqueles cuja mente e corpo não 
estão em guerra, levantem a mão. Sua mente e corpo estão harmonizados, unificados e 
equalizados? Olhando para este problema diretamente de frente, onde está o padrão de 
paz? Não está no mundo, na nação, na religião ou em qualquer outro lugar. Para serem 
líderes religiosos, vocês devem ser capazes de estabelecer o padrão de paz dentro de 
vocês para criar a unidade absoluta de mente e corpo. Toda a educação e todo o 
treinamento existem para perceber esse propósito muito humanitário. Você pode 
acreditar em qualquer ensinamento religioso ou você pode ser um maravilhoso líder 
religioso, ou um grande santo reinando sobre este mundo, mas você não será capaz de 
alcançar unidade a partir do mesmo ponto de vista do Deus eterno. 
 
Todos vocês devem ouvir o Princípio Divino muitas vezes. O problema é que se eu não 
estabeleço a fonte de paz começando a partir do meu nível individual, eu estaria falando 
sobre religiões ideais, céu ou qualquer outra coisa, e isto não seria nada além de um 
sonho que não tem nada a ver comigo. Onde está o padrão da paz? Ele está no 
Islamismo, no Cristianismo ou no Judaísmo? Não, ele não pode ser encontrado em 
qualquer religião. Ele está em um indivíduo? Você deve saber que estas são pessoas 
ideais que precedem as religiões. Como tudo foi rompido, você não está buscando um 
homem ideal, uma mulher ideal, uma família ideal e uma nação ideal? (217-179, 
1991.05.27) 
 
O verso e reverso de um corpo experimentam alternar entre brilho e escuridão. Isso não 
é verdadeiro para a terra? Dia e noite não se colocam constantemente em posições 
opostas? Revolvendo, a terra alcança equilíbrio, reciprocidade e paz. Quando 
consideramos o assunto de unir Leste e Oeste, tal como dia é um e noite é outro, isto 
não denota que os dois se fundem em um só. Como conectamos os dois? O corpo 
unificado de interior e exterior é análogo a um corpo substancial e sua sombra. (213-
217, 1991.01.21) 
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2.3 A mente como o baluarte da paz 
 
Se Deus está vivo atualmente, Ele tem que nos arrastar para a posição certa de 
motivação, de propósito, a fim de trazer uma solução para o caminho de nossas vidas. 
Assim, Ele tem conduzido a obra providencial por meio de religiões, e tem salientado a 
importância primordial de viver uma vida centrando na mente. Ao mesmo tempo, Ele 
não nos ordenou para vivermos uma vida mundana, mas enfatizou a vida no outro 
mundo. Nem mesmo o dogma cristão ensina sobre viver uma vida centrando neste 
mundo realista. Ninguém diz para os homens comerem e viverem bem neste mundo. 
Nossas mentes certamente virão reclamando por paz no mundo do espírito, nos 
ensinando assim, “Onde está o céu? Não no mundo, mas dentro de nossa mente. Céu 
está no mundo da mente, e será realizado nos Últimos Dias.” Céu nos Últimos Dias se 
refere ao céu realizado a partir de uma posição que não tenha nada a ver com este 
mundo. Portanto, ele exige que a humanidade siga através do curso da história, mas não 
ensina o conteúdo valioso do curso histórico. Originalmente as religiões deveriam ter 
feito isso. (049-024, 1971.10.03) 
 
Desejamos nos harmonizar e louvar o Céu, e que esse mundo inteiro seja igual e viva 
bem em unidade. Quando perguntamos onde está a fonte desse desejo, a resposta é que 
ele não existe em nosso corpo, mas em nossa mente. O desejo da mente baseado na 
bondade não é que as pessoas tratem umas as outras como inimigas, briguem ou até 
mesmo matem umas as outras, mas que possamos viver um relacionamento de amor uns 
com os outros em um ambiente onde liberdade, paz e felicidade habitem. Esta é a 
esperança de todos os homens. A esperança vem do corpo? Não. Se o corpo tem fome 
de comida, ele desejará agarrar até mesmo o único pedaço remanescente da mão de 
nosso irmão ou irmã, e comê-lo. Nosso desejo físico é assim. Ao ver isso, nossa mente 
espera que nosso corpo pare de fazer essas coisas. (041-068, 1971.02.13) 
 
Nossas mentes tendem a buscar uma origem perfeita, ultrapassando as coisas 
imperfeitas. Indo além do ambiente histórico e das fortes ondas da época, esta tendência 
está pulsando intensamente na mente humano. O estímulo e fonte dessa força 
permanecem. O corpo original, a existência causal, a fortaleza original, que pode ser o 
sujeito dessa força, é a existência absoluta. A humanidade está sempre buscando por 
algo novo, ideal, pacífico e feliz através de sua mente. (027-218, 1969.12.14) 
 
Com qual estratégia o Deus onisciente, onipotente e onipresente cria este mundo 
pacífico? Onde Ele procurará a fortaleza da paz? Não na América, na Rússia ou 
qualquer outro país, mas na mente original humana. Isso significa abandonar todas as 
coisas pertencentes a este mundo mundano e retornar para o padrão da mente original. 
Portanto, Jesus disse que o Reino de Deus está em seu coração e mente. Se não 
liberamos o bem em nossa mente, é impossível alcançar um mundo ideal ou um mundo 
de felicidade. (023-125, 1969.05.18) 
 
Quanto maior está a distância entre nossa mente e nosso corpo, mais a dor se expande. 
Agonia se interpõe entre eles e tragédia habita ali. Portanto, devemos unificar nossa 
mente e corpo, diminuindo a distância entre eles, ou então a paz e a felicidade não 
podem existir no mundo humano.  
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Uma pessoa, que não pode conduzir sua própria batalha, a batalha em seu ser individual, 
a um ponto final, mesmo se a batalha do mundo tenha cessado, e ela esta vivendo nesse 
mundo, não pode assegurar as condições para a esperança, felicidade e paz. O problema 
repousa em mim. Eu devo resolver meu problema fundamental. Quando recepciono o 
ambiente ideal do mundo externo, eu posso, pela primeira vez, sentir paz e felicidade 
fluindo para minha mente. Somente quando está conectado com o mundo nesse 
fundamento, um céu livre e feliz será realizado. Eu não posso negar o fato que, embora 
eu possa ter o ambiente pronto, não posso me harmonizar com um ambiente feliz se 
ainda tenho que resolver meu próprio problema. (020-167, 1968.06.09) 
 
Muitas pessoas nesta terra atualmente estão vivendo a vida sem saber o que é a mente. 
Em outras palavras, o homem não está ciente que a própria mente é o fundamento para 
moldar sua personalidade, e para que ela possa repousar centrando no amor de Deus. A 
mente é ilimitada e grande. Há espaço no centro da mente para acolher e acomodar 
Deus. Sendo que um homem tenha uma mente na posição vertical, ele gostaria de mover 
as pessoas de todas as nações para o palácio da paz todas ao mesmo tempo. (037-116, 
1970.12.23) 
 
O problema fundamental é a unidade de nosso ser individual. Alcançando unidade de 
mente e corpo, podemos dizer que a mente fundamental cumpriu a condição para a 
felicidade, a qual não pode ser trocada pelo mundo inteiro. Se você não se torna uma 
pessoa com um centro que não cede ou quebra mesmo em uma colisão com algo no 
mundo, você não pode encontrar a fonte da paz mundial. (020-168, 1968.06.09) 
 
Do ponto de início a partir do qual eu posso compartilhar felicidade e tristeza com Deus, 
eu devo manter o padrão pelo qual posso preparar o fundamento para paz, liberdade e 
felicidade em minha mente. Com esse padrão como o foco central e suprimindo 
totalmente o corpo, eu devo iniciar um movimento na superfície da terra com a 
habilidade de unificar o mundo. Colocando isto de outra forma, este movimento é o 
novo ideal que Jesus deve trazer. Por favor, não esqueça isto. (020-173, 1968.06.09) 
 
Aqueles que esperam por paz mundial, por favor, levantem suas mãos. Onde o padrão 
de paz começa? Na Alemanha Oriental e Ocidental, Rússia e América? Onde está? [na 
mente e corpo do homem.] Nenhum de vocês tem a capacidade para unificá-los. Se 
Deus existe, há somente um Deus. Isso não é um pretexto; isto é uma conclusão lógica e 
definitiva. (196-029, 1989.12.24) 
 
O mundo de paz para o qual muitos estão sonhando ir não está localizado em nenhum 
lugar. Jesus ensinou enfaticamente que o Reino do Céu está dentro de nós. Uma pessoa 
que não tem o céu em sua mente não pode ser levada às lágrimas mesmo se o céu está 
no mundo de outra pessoa que tenha plantado a felicidade em seu coração. Um 
relacionamento não pode ser formado neste ponto. (206-059, 1990.10.03) 
 
Sua mente é o posto de sentinela de Deus e seu corpo é a linha de batalha de Satanás. 
Tal como existe a vila Panmunjom [na zona desmilitarizada que divide Norte e Sul da 
Coreia], o ponto de confronto de democracia e comunismo, todos vocês devem saber 
que há uma Panmunjom, uma linha de fronteira, no mundo de sua mente. A Panmunjom 
do mundo da mente humana deve se tornar a Panmunjom do mundo.  
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Isto é único no mundo inteiro. A partir desse ponto de vista, a Coreia é um país de 
grande significado. (156-221, 1966.05.25) 
 
Há paz em sua mente? Apenas imagine um centro eterno aparecendo no mundo e 
dizendo, “Já existe paz duradoura em mim.” Ele se tornaria o centro de tudo. Nada e 
ninguém poderia mudar esse centro. Se esse fundamento tivesse sido estabelecido, 
ninguém, nem mesmo Deus, poderia mudá-lo. Não importa quão mal um mundo seja, 
ele não pode ocupar esse centro. No estabelecimento desse fundamento, Deus olhará 
para baixo e confiará em você. E quanto a todos vocês? Há paz em suas mentes? Eu não 
posso ver a raiz! Aquilo que oscila a qualquer momento não é uma raiz e não pode se 
estabelecer em um único lugar. Se eu deixar a paz criar raízes profundas, nem mesmo 
Deus e nem mesmo eu, poderia arrancá-la. Nem seus pais, nem a história, nem a 
América, nem a humanidade, nem conhecimento e nem autoridade – nem mesmo amor 
poderia arrancá-la. Olhando para isto como um fundamento, a menos que eu ordenasse 
que você me seguisse, a recriação seria impossível. Não há nenhum outro método. A 
base para a paz está em sua mente? Esta é sua responsabilidade.  
 
Ninguém poderia levar embora seu fundamento pela força. Você deve edificar seu 
próprio fundamento. Outras pessoas não podem ajudar você. Você deve erigir sozinho o 
trono de seu palácio. Somente então, todas as coisas em todos os lados reconhecerão 
isto, dizendo, “Por favor, assuma seu assento no centro.” Depois disso, sentar nesse 
lugar será a coisa natural a fazer. Você alcança isto pela força. Cada um de vocês deve 
edificar o fundamento para a base da paz em sua mente. Isto é de grande importância. 
Não importa quanto você pense sobre o céu, você não pode estar conectado com o ideal 
original de Deus sem esse fundamento. Esta é uma conclusão histórica. Não importa 
quanto a história possa fluir, ela não pode alterar a conclusão de hoje. (205-145, 
1990.08.12) 
 
2.4 Conflito mente-corpo, e Paz  
 
Onde está a fonte de nossa paz e felicidade? Você entendeu errado que ela está em um 
futuro pelo qual você está buscando. Ela não pode vir de lá. Por quê? Se você, cuja 
mente e corpo estão em conflito, estabeleceu uma família, então isto seria como quatro 
pessoas com quatro propósitos diferentes brigando umas com as outras. Quatro 
membros da família implicam oito propósitos (cada pessoa tendo uma mente e um 
corpo), cem pessoas implicam em duzentos propósitos, 100 milhões implicam em 200 
milhões, e 3,5 bilhões implicam em 7 bilhões de propósitos. A nação e o mundo estão 
estabelecidos assim no mundo humano, mas esse mundo absolutamente não pode ser 
ideal. (056-156, 1972.05.14) 
 
Onde é a base da solução que trará paz? Você deve saber que isto não está na América 
ou Rússia. A questão é onde está a base. Como um homem cuja mente e corpo estão em 
conflito sempre toma a visão do universo de paz e a visão de um mundo de paz feliz no 
coração? Esta é uma questão muito importante. (085-302, 1976.03.04) 
 
Sua mente está em desacordo com seu corpo ou não? [Sim, ela está.] Isso indica que há 
paz ou conflito? [Conflito.] Quando o problema será resolvido? Quando as guerras no 
mundo terminarão? Você já teve alguma ideia? Isso não é necessário. Quando e como 
eu termino completamente com a guerra dentro de meu corpo?  
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As guerras do mundo terminarão quando eu colocar um fim na guerra dentro do meu 
corpo. A paz do meu corpo está ligada diretamente com a realização da paz no mundo. 
(082-135, 1976.01.04) 
 
O que é uma batalha dura? A Primeira e Segunda Guerras Mundiais foram guerras 
terríveis. Qual foi a guerra mais feroz? A luta com Satanás centrando em mim mesmo é 
a guerra mais feroz. Você deve saber que esta é a guerra mais severa. A paz mundial 
não existe antes que este problema seja resolvido. Devemos cantar canções de paz, de 
completa liberação e de completa vitória. Até que possamos estabelecer essa realidade 
do príncipe vitorioso, um mundo de paz não surgirá na terra. De onde vem a paz? Ela 
vem a partir de religiões verdadeiras centrando em Deus. Esta é a conclusão mais 
teórica. A partir de onde? A partir da Coreia? A partir do meu lar? A partir do meu pai e 
da minha mãe? Não. Ela começa comigo. Quando o céu está em minha mente, eu devo 
fazê-lo aparecer como meu próprio céu. (076-108, 1975.02.01) 
 
Meu corpo é a linha de frente de Satanás na batalha, e minha mente é a linha de frente 
de Deus. Guerras surgem a partir daí. Enquanto eu não encontrar a bandeira da paz 
dentro do meu corpo, paz mundial não pode surgir. (048-086, 1971.09.05) 
 
Todos os homens têm duas entidades conflitantes dentro deles mesmos. Se duas pessoas 
estão brigando como cão e gato, quantos lados serão formados? Quatro. Quando cinco 
pessoas têm um argumento, encontramos dez lados opostos. Se toda a população de 3,6 
bilhões briga, teremos 7,2 bilhões de adversários. Como cada um e todos estão na esfera 
de disputa, como paz e unidade podem ser alcançadas no mundo? Devemos resolver 
este problema. (023-102, 1969.05.14) 
 
Quando você olha para seu ser individual, a pessoa de sua mente e a pessoa de seu 
corpo são diferentes. Estas duas “pessoas” estão em seu ser individual. Se olhamos para 
o esposo e a esposa de uma família, há realmente quatro “pessoas” brigando. Dez 
membros significariam que vinte “pessoas” estão brigando. Paz e felicidade poderiam 
ser encontradas nessa família? (038-225, 1971.01.08) 
 
Na Bíblia, a humanidade é citada com sendo órfã – países sem dono. A Coreia tem um 
dono? Você pode pensar, “Meu país durará por cem mil anos. Meu povo viverá por mil 
ou dez mil anos” – você pode pensar assim. Mas isto é totalmente sem sentido. Você 
não sabe quando alguns ladrões podem assumir a nação. Não podemos confiar em 
nossos países. Não sabemos quando nossas famílias serão violadas. Assim, não 
podemos colocar confiança em nossas famílias, tribos, culturas ou estilo de vida. Não 
podemos viver em uma atmosfera de horror na qual não temos certeza sobre quando ou 
como as coisas seguirão. Além disso, nossa mente e corpo estão em maus termos. 
Portanto, eles não podem se tornar a base para a paz. (023-164, 1969.05.18) 
 
A fonte da miséria é o eu. Quando sua mente tem um momento pacífico? Minha mente 
e corpo estão sempre em guerra. Se há duas pessoas na família, ela será dividida em 
quatro facções em guerra. Uma família de cinco estará dividida em dez. Como a 
população da Coreia é de 30 milhões, de fato 60 milhões de protagonistas residem nesta 
nação. Como a população do mundo é de 3,6 bilhões, 7,2 billhões de lutadores estão 
vivendo na terra. Assim, parece haver paz aqui? Isto está fora de questão. 



40 
 

Não podemos dizer quando cruzaremos com alguém com a natureza de um ladrão. 
Parece haver paz, felicidade e um doce lar nesse lugar? (023-124, 1969.05.18) 
 
Embora Deus esteve por muito tempo esperando por paz, apenas deixar o corpo de 
desordeiros como estão hoje, a unidade é absolutamente inconcebível. Para alcançar um 
mundo ideal unificado que todas as nações desejam, primeiro a mente e o corpo devem 
estar unidos. Novamente, unidade não pode ser alcançada apenas deixando a mente e o 
corpo em um estado dividido com estão atualmente. É a mesma coisa com a mente e o 
corpo. Entre mente e corpo, um deles é um combatente. Alguém entre vocês gosta de 
combatentes? Todos se sentem irritados ao mencionar lutadores; gostamos de pacifismo 
que não defende a briga. Entretanto, há um combatente em nossos corpos. A razão para 
sua existência é a queda. Apenas pela observação do meu ser individual, elementos 
indicando dois propósitos, um do bem, um do mal, estão em meu corpo. Embora exista 
uma mente orientada na direção do bem, também existe um corpo orientado na direção 
do mal que age ao contrário. Se não podemos resolver isto no curso da história, o corpo 
– um inimigo monstruoso – permanecerá para sempre nesse estado. Preso entre dois 
propósitos, o que um homem precisa é alcançar o ponto no qual ele pode estar 
conectado somente com um único propósito. Somente isso estará de acordo com o 
propósito original da existência do homem e o propósito de criação de Deus. Por causa 
da queda, o homem se colocou entre dois propósitos, e a velhice se arrasta sobre ele sem 
que esteja ciente. Sua vida se torna uma na qual paz e felicidade não podem habitar. A 
vida não é apenas um mar de agonia e angústia, mas também um oceano de tragédia e 
lamentação. Conectado com o presente desta forma, Deus não pode evitar de procurar 
uma forma de lidar com o homem nesta terra. (018-318, 1967.08.13) 
 
Todos vocês estão brigando agora. Vocês estão disparando um canhão centrando em 
suas vidas. Sua mente e seu corpo estão brigando antes de enfrentar o mundo. Como 
você pode fazer isso pacificamente? O corpo vence a briga, ou a mente vence? Você 
deve se tornar uma pessoa que pode dizer, “Minha mente definitivamente vence.” Uma 
pessoa cuja mente vence está no lado do bem. Da mesma forma, uma pessoa cujo corpo 
vence está no lado do mal. (036-061, 1970.11.15) 
 
A humanidade tem trilhado um curso onde cada pessoa tem estado em conflito baseado 
em mente e corpo. Ela fracassou em ver o dia quando paz e unidade reinariam, um dia 
quando as pessoas seguiriam a lei celeste e seguiriam na direção de seu propósito claro. 
Em outras palavras, sendo que a luta entre mente e corpo tem sido a autora da história 
até este dia, isto inevitavelmente causou uma divisão em dois mundos [de bem e mal]. 
(020-165, 1968.06.09)  
 
Se nós originalmente tivéssemos nascido como pessoas cuja mente e corpo estão em 
constante conflito, o ideal, filosofia e paz não seriam nada além de teorias impraticáveis. 
Tudo isso seria algo fútil. Se a humanidade não foi originalmente criada assim, estas 
coisas seriam viáveis, mas se o homem fosse originalmente criado neste estado, estas 
coisas seriam em vão. O homem é um ser resultante, não um ser causal. Sendo que sua 
criação foi devido a algo, o resultado deve estar unido com a causa. Causa e efeito não 
podem ser diferentes. Como o efeito ocorre tendo a causa como seu conteúdo, eles se 
unem. Portanto, o curso tem que ser em uníssono também. Isto é científico. (086-035, 
1976.03.04) 
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No futuro, onde será estabelecida a base da paz? Como devemos resolver as questões 
fundamentais? Alguém disse, “Oh, nossa sociedade se deteriorou, por isso devemos nos 
tornar assim.” Isso não é verdade. Este mundo se tornou como ele é hoje como um 
efeito da imagem do homem plantada no ser individual. Quando a mente e o corpo de 
uma pessoa estão brigando, então se duas pessoas se encontram, isto se torna um grupo 
de quatro lutadores. Então, como podemos torná-los unidos? Com dinheiro ou com 
autoridade? Os homens têm até mesmo assassinado seus próprios filhos para obter 
poder. O problema fundamental é como unificá-los. O mundo onde 4 bilhões de pessoas 
vivem se torna um mundo decaído onde 8 bilhões de entidades estão brigando. Não 
importa o que façamos, a paz não pode surgir. Devemos enfrentar o problema a partir de 
seu fundamento. Sua mente e corpo devem se tornar o campo de batalha de bem e mal, 
Deus e Satanás. Lutas intensas estão ocorrendo. O Rev. Moon tem uma máxima, “Antes 
que uma pessoa possa dominar o universo, é necessário o domínio perfeito de si 
mesmo.” Como podemos nos livrar de nossos hábitos? Coreanos são viciados em pasta 
de pimenta e pasta de soja. Como podemos superar isto? Decvemos trabalhar durante o 
dia e dormir à noite. Não poderíamos seguir sem dormir? Este é um problema. Devemos 
superar os desejos de sono, alimento e sexo. Sem superar a mim mesmo, o céu será 
deixado de lado. Como liberarmos a imagem do homem, a qual está cercada pela névoa 
e escondida atrás de uma parede? Devemos primeiramente fazer soprar o vento para 
limpar a névoa, e então derrubar a parede. Quem você chamaria para derrubar a parede? 
Não eu. Isto será feito automaticamente. Satanás edificou a parede; é ele que deve 
demoli-la. (137-155, 1986.01.01) 
 
Como estes são os Últimos Dias, o mundo está dividido em dois e está em conflito. A 
menos que ele se torne um mundo de unidade, não podemos sobreviver. Nenhum de 
vocês pensa que o mundo da mente deve se tornar unido também. Isto é um problema. 
Olhando externamente para o mundo, um mundo de paz e unidade, um mundo ideal, 
deve surgir; mas não pensamos sobre isso no mundo da mente. O mundo externo deve 
se tornar um mundo de unidade e ao mesmo tempo deve estar unido com o mundo da 
mente. Como unimos o mundo da mente neste ponto no tempo quando devemos saltar 
na direção de um mundo de unidade? (140-013, 1986.02.01) 
 
Qual é a visão da Coreia e a visão do mundo no século XXI? É um mundo de paz, um 
mundo unificado. Este é o mundo utópico sublime no qual o ideal é realidade. Mesmo 
se existe 4 bilhões de pessoas vivendo em diferentes países, elas possuem uma 
esperança comum. Antes de criar um mundo de unidade, Norte e Sul devem se unir. 
Antes da unificação Norte-Sul, nossos seres individuais devem se tornar um só. Mesmo 
se Norte e Sul alcançarem uma união, ou a República da Coreia seja uma nação 
unificada de paz, se o ser individual não pode se tornar um, a unidade Norte-Sul não 
terá nada a ver comigo. Mesmo se essa nação é uma nação feliz de paz e esse mundo é 
um mundo feliz de paz, se eu mesmo estou em agonia, gemendo de mal-estar, essa 
felicidade e paz não têm nada a ver comigo. Mesmo se a nação e o mundo devem se 
tornar unidos, e se minha mente está lutando em grande dor, eu não posso participar em 
uma nação ou mundo de paz. (143-206, 1986.03.18) 
 
Se você olhar para os homens decaídos, suas mentes e corpos estão lutando. Se você vê 
uma população de 4 bilhões vivendo desta maneira, 8 bilhões de combatentes serão 
formados no final. Isto é unidade? É impossível se tornar uma unidade. Você pode 
cantar a paz como quiser; unidade está fora de questão.  
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Assim, muitos filósofos apareceram por toda a história. Eles têm defendido muitas 
ideologias, ideais e ensinamentos, e têm se esforçado para edificar um mundo melhor, 
mas eles gradualmente entraram em declínio. (143-157, 1986.03.17) 
 
Pessoas que não alcançaram unidade da mente podem ser pacíficas e felizes, mesmo se 
elas tenham recepcionado um ambiente unificado na nação? É impossível. Em um 
ambiente onde a nação não está unificada, mesmo se o mundo tenha alcançado unidade, 
podemos ser felizes em um estado ideal? A resposta é não. (143-045, 1986.03.15) 
 
O Rev. Moon tem uma máxima “Antes de você dominar o universo, o domínio perfeito 
de si mesmo é necessário.” Ele tem lutado por décadas. Está tudo bem lutar dentro do 
meu coração depois de unificar o mundo? Eu deveria passar um perfume, me vestir e ir 
a um salão de dança. Não obstante, onde eu posso ir em trapos e farrapos? Eu me sinto 
envergonhado. O universo – as quatro estações – não quer isso. Eu tenho a 
responsabilidade para direcionar a luta e batalha fundamental em meu ser individual, o 
qual tem uma história vergonhosa, em direção à paz. (196-023, 1989.12.24) 
 
Yin e yang, natureza interna e forma externa, têm um relacionamento recíproco e não 
pode estar em contradição. Não obstante, no mundo decaído de hoje, podemos ouvir o 
som da mente e o som do corpo. A mente e o corpo ainda não se tornaram unidos. 
Como a mente e corpo de um homem e uma mulher que nasceram para se 
assemelharem a Deus, se tornaram divididos? Este é o problema. Como Deus é um ser 
absoluto, a mente e o corpo possuem um papel central a desempenhar, se tornando 
absolutamente unidos e sendo assimilados em todo o mundo de Deus. Como eles se 
tornaram separados em duas partes? Se a mente e o corpo tivessem livremente se 
separado como lhes agrada, então Deus não existiria, e não poderíamos encontrar a base 
para unidade, felicidade e o ideal. (195-304, 1989.12.17) 
 
Até mesmo São Paulo lamentou, “Acho então esta lei em mim, quando quero fazer o 
bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de 
Deus; mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu 
entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. 
Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte?” (Rom. 7:21-24) Eu 
não sou capaz de partir em uma viagem na direção da felicidade se não tenho a base de 
paz em uma mente e corpo que não estejam em guerra. (196-020, 1989.12.24) 
 
A guerra não é um meio para encurtar o caminho para a paz mundial. Nem mesmo a 
ONU pôde fazer isso. Centrando nos homens decaídos do mundo, que se comportam de 
acordo com seus desejos individuais, não importa quantos ideais projetamos, eles estão 
sempre sob uma história de confusão e conflito. Se este problema não é eliminado, não 
podemos encontrar um caminho para a paz. Para fazer isso, devemos saber que o pano 
de fundo da história está manchado com disputas. Devido à queda, a história começou 
com a guerra entre Deus e Satanás. Devemos erradicar isto. (300-108, 1999.03.02) 
 
Há leis humanas como também leis celestes em nossas vidas. Se existe afeição humana, 
deve existir afeição celeste também. Estas duas se harmonizam o tempo todo, e um 
mundo pacífico não surgiria se ocorrer contradição entre elas. Não importa quão 
pacificamente as pessoas tentem viver suas vidas, se elas fazem as coisas como lhes 
agrada, isto chamará pelo julgamento de Deus. (039-238, 1971.01.15) 
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2.5 Paz, o ponto de unidade mente-corpo  
 
Não importa quão intensamente você tente buscar pela felicidade, se sua mente e seu 
corpo não estão unidos, isto é apenas um sonho. Mesmo se você tenta desenhar a paz, 
ela é apenas uma vã esperança. Liberdade somente é alcançada a partir de uma posição 
unificada. Um parceiro sujeito e um parceiro objeto estão no ambiente. Eles existem em 
sistema de pares, não é? Quando eles estão dando e recebendo mutuamente, há 
liberdade. Há liberdade em um lugar de conflito? Há liberdade em um lugar de unidade. 
Se uma discussão surge dentro de um casal, assumindo que eles dormem em quartos 
separados [como era tradicional em tempos passados], um dos cônjuges está livre para 
entrar no quarto do outro nessa noite? Isto causaria um desastre. Muitas circunstâncias 
estão bloqueando o caminho. Se você já viveu quarenta anos, são quarenta anos de 
experiência bloqueando o caminho. A liberdade de um casal não pode existir em um 
lugar onde não há unidade. É o mesmo para a paz. Se você quer ver paz, sua mente e 
seu corpo devem estar absolutamente unidos. Este é o artigo 1º dos ensinamentos do 
Rev. Moon. Nenhum santo ou sábio jamais pensou que o mundo inteiro exceto ele ou 
ela era mal, ou que o artigo 1º estava errado. Se esposo e esposa não estão unidos, o 
mundo irá cuspi-los. Se esposo e esposa estão unidos, se sua primeira até a terceira 
geração estão unidas, o mundo virá e procurará vocês. (243-169, 1993.01.03) 
 
Sabemos que Deus é um Sujeito neutro de características duais. Deus possui ambas as 
características positiva e negativa, as quais devem estar unidas dentro Dele mesmo. A 
partir de um padrão unificado, a base da paz surge. Se alcançamos união harmoniosa de 
mente e corpo, não sentiremos agonia. Portanto, amor surge pela primeira vez a partir 
da posição onde Deus é o Sujeito em quem as características duais de positividade e 
negatividade estão em total harmonia. (076-041, 1975.01.26) 
 
Ao realizar o céu, qual é o único padrão importante? Qual é o único elemento que pode 
realizar o céu? Isso é unidade. Se unidade não segue através de um curso do princípio, o 
céu não aparecerá. Somente em uma posição unificada o céu surgirá. Todas as 
condições de paz e felicidade que a humanidade deseja atualmente são cumpridas a 
partir de uma posição unificada. Como todos sabemos, em uma situação onde a mente e 
o corpo não estão unidos, não importa quanto uma pessoa tente ser feliz, ela não pode. 
Não importa quanto uma pessoa tente manter o padrão de paz, ela não será capaz disso. 
Assim, você deve saber que unificar a si mesmo é mais importante do que qualquer 
outra coisa. (082-272, 1976.02.01) 
 
Para todas as coisas criadas pelo absoluto Criador, receber amor a partir Dele e se tornar 
unido com Ele é seu propósito. Se o homem hoje quer se colocar na posição de dominar 
todas as coisas da criação, ele deve representar o Coração de Deus. Quando ele encara 
todas as coisas a partir dessa posição, ele pode estar conectado ali, mas se ele não está 
em união com o nível de coração de Deus, não importa quanto ele tente estar conectado, 
ele apenas deixa para trás traços de miséria e conflito. Então felicidade, paz e alegria 
não podem existir ali. Nesse fundamento, se um homem e uma mulher cuja mente e 
corpo estão unidos, se tornam uma unidade, centrando no amor, como está unificado o 
amor a partir dessa fonte centrada em Deus, eles estarão unidos com o coração de 
esperança de Deus que pretende ver a felicidade da humanidade e a paz mundial, com o 
foco central sendo o amor de Deus. Nesse ponto, Deus pode se regozijar pela primeira 
vez. (082-274, 1976.02.01) 
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Um homem tem uma mente e um corpo. Centrando na disciplina de sua mente original, 
o corpo se torna unido e não pode ser separado, essa pessoa seria uma pessoa 
aperfeiçoada e não decaída. A mente e o corpo não teriam se separado sem a Queda no 
Jardim do Éden, mas eles têm lutado até este dia. Desde o alvorecer da história, a mente 
e o corpo de cada pessoa no mundo têm estado em guerra. Há ressentimento em não ser 
capaz de criar a união da mente e do corpo. Se eles não estão unificados, paz não pode 
existir, e não podemos habitar em felicidade. Você sabe muito bem que o mundo que 
estamos vivendo atualmente não é um mundo de bem. Você pode sentir em sua vida 
que um indivíduo falha em se tornar o ventre da paz. Você descobrirá que a direção que 
sua mente quer seguir difere daquela do seu corpo. Se você encontra outra pessoa que é 
o seu tipo, o que você faria por ele ou ela? Você deve saber como estabelecer o padrão 
para o mundo inteiro que verifica se essa outra pessoa é realmente adequada para você 
ou não. Contudo, vocês brigam por um pequeno pedaço de terra? A mente deve existir 
no nível mundial. Você deve ser capaz de dizer, “O mundo se ajusta bem a mim.” Você 
pode ter uma vida pacífica se você e o mundo estão bem ajustados. (036-051, 
1970.11.15) 
 
Quando olhamos para nossa própria família, embora toda a família espere ser próspera, 
também vemos famílias arruinadas. Há mais famílias más do que famílias boas, e mais 
famílias discordantes do que famílias pacíficas. É a mesma coisa quando olhamos para 
nosso ser individual, podemos ver que há mais condições miseráveis do que aquelas 
felizes e favoráveis. (038-299, 1971.01.08) 
 
Muitas pessoas atualmente estão esperando que o mundo esteja unido e orando por um 
mundo de paz. Entretanto, como indivíduos, sociedades e nações que não podem 
alcançar unidade, como podemos ao menos buscar por um mundo de paz onde podemos 
estar unidos? Se eu reflito sobre o fato que meu ser individual, que poderia ser a causa e 
fonte da realização da paz mundial, não pode estar unido, isto é, o mundo de propósito, 
ou seja, o mundo de efeito que desejamos não pode ser unificado. (038-223, 
1971.01.08) 
 
Se o indivíduo, que é o elemento necessário para a humanidade ser boa, não pode ser 
bom primeiro, isto não faz sentido. Se o indivíduo não pode ser bom, a humanidade 
nunca poderá ser melhor. No fim, homens se tornam bons, um por um, e se colocam em 
uma posição verdadeira, e se tornam a motivação para a paz, e se colocam para sempre 
na posição de criar um bom efeito. Se não, não importa quanto eles esperem por um 
mundo pacífico, este mundo nunca poderia existir. (038-300, 1971.01.08) 
 
Há duas pessoas em cada um de vocês. Quando a pessoa de sua mente e a pessoa de seu 
corpo brigam, dois grupos serão formados. Quando essas quatro pessoas começam a 
brigar, quantos grupos haverá? Haverá oito grupos. Você acha que poderia haver paz 
ali? Se há 3,6 bilhões de pessoas, então 7,2 bilhões de grupos começarão a brigar, e 
como poderia haver paz? Isto é absurdo. (039-175, 1971.01.10) 
 
Quando dizemos que há uma pessoa da mente e uma pessoa do corpo em um ser 
individual, logo que elas falham em se unir, paz não pode ser realizada. Religiões estão 
lidando com a questão de como a mente e o corpo podem alcançar unidade. (039-186, 
1971.01.10) 
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O padrão de paz mundial não é inerente aos Últimos Dias, mas ao invés, é estabelecido 
através de ser vitorioso na luta entre mente e corpo. Se não podemos cumprir isto, o 
mundo imutável da utopia não surgirá. Você pode possuir um ser imutável enquanto 
tem um ser mutável? Essa lógica se contradiz; é absolutamente impossível. O problema 
é se eu descobri minha realidade de unidade e um ser feliz, antes de procurar por um 
mundo ideal. (139-095, 1986.01.28) 
 
Olhando para o mundo futuro, não podemos encontrar o caminho para a paz dentro da 
realidade de atividades sociais. Então onde devemos procurar por ela? A questão é 
como descobrimos a realidade de união onde a mente e o corpo podem estar unidos, no 
mundo original da mente. (140-254, 1986.02.12) 
 
A questão agora é como eu torno minha mente e meu corpo unidos. Antes de reclamar 
sobre o mundo e gritar por paz e verdadeira felicidade no mundo, o problema é se eu 
estou criando uma fonte de paz pela união da minha mente e meu corpo, ou se a única 
fonte de paz deve se tornar Deus. Não é suficiente que essa fonte seja constituída 
somente da mente. Eu devo ser o corpo que pode estar em uníssono com essa mente 
centrada em Deus. (140-015, 1986.02.01) 
 
Como o foco central sendo amor verdadeiro, devemos unificar os órgãos sensoriais 
espirituais e os órgãos sensoriais físicos. Sem amor verdadeiro, não podemos tornar 
unidos o mundo da mente e o mundo do corpo. O mundo onde a mente e o corpo, então 
divididos, declaram guerra um com o outro é o mundo decaído. A mente deve 
absolutamente ser o centro, e o corpo deve absolutamente não reclamar. O corpo deve 
sempre assumir a posição negativa (-), e a mente a posição positiva (+). Se o positivo se 
coloca na frente, há perpetuidade. O corpo, centrando na força da mente, deve criar esse 
lugar. Se não, você não pode estar conectado com o mundo ideal mesmo se o mundo se 
torna um mundo pacífico. De especial importância é como tornamos unidos a mente e o 
corpo, centrando no eixo com amor verdadeiro em seu centro e o eixo de amor vertical. 
Deus existe como o centro do eixo vertical. (217-316, 1991.06.12) 
 
Somente em um fundamento unificado haverá paz, felicidade, liberdade e esperança. 
Sua mente e seu corpo ainda não estão unidos. Existe liberdade? Mesmo em seu lugar 
de trabalho, sua mente e seu corpo estão engajados em guerras mundiais e não podem se 
estabelecer. Há liberdade? Até mesmo a própria liberdade odeia a palavra “liberdade.” 
Quando minha mente e meu corpo estão lutando, felicidade habitará ali? Todos vocês 
estão sofrendo a partir de seus problemas de vida. Este é o problema mais fundamental. 
Em um lugar onde a mente e o corpo não estão unidos, onde podemos encontrar 
felicidade e paz? Todos os problemas surgem a partir desta linha entre mente e corpo. 
Paz, felicidade, liberdade e esperança são alcançadas ali. No dia quando esta linha é 
cruzada, tudo é rompido. Quando Marx, Hegel e os grupos comunistas viram a luta 
entre a mente e o corpo, eles pensaram que esta era a essência do homem, mas não 
sabiam que isto era devido à queda do homem. Portanto, o conceito de conflito se 
origina daí. (242-060, 1992.12.27) 
 
O ideal de um homem cuja mente e corpo estão unificados é estabelecido quando ele 
possui completamente o amor verdadeiro de Deus. A partir do lugar onde a mente e 
corpo estão unificados centrando no amor verdadeiro, o verdadeiro ideal de paz e 
liberdade pode ocorrer.  
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No fundamento da mente e corpo estando unidos, um indivíduo, família, clã, tribo, 
sociedade, nação e mundo livres e pacíficos são alcançados. Este é o motivo pelo qual 
devemos buscar pela fonte de paz, não a partir da nação ou do mundo, mas a partir do 
indivíduo na unidade entre mente e corpo. (234-270, 1992.08.26) 
 
Qual é a questão mais imperativa no mundo atual? As guerras mundiais vêm e vão. A 
disputa entre nações chega a um impasse nos Últimos Dias, mas a guerra sem fim entre 
a mente e o corpo continua. Nenhum santo ou sábio indicou isto e declarou que 
corrigiria o assunto. Somente uma pessoa, o Rev. Moon, proclamou isto. Se você ouve e 
segue o que ele ensina, você subjugará totalmente seu corpo centrando em sua mente. O 
critério da paz repousa ai. A base da paz na qual pais e mães podem se tornar unidos 
eternamente, esposos e esposas podem se tornar unidos eternamente, relacionamentos 
entre pais e filhos podem se tornar um eternamente, e amigos e parentes podem se 
tornar unidos eternamente. Somente quando essa base da paz, transcendendo o 
indivíduo, a família, o clã, a tribo, a raça, a sociedade, a nação e o mundo, alcança esse 
padrão, a paz mundial virá. Portanto, revoluções para a reforma da humanidade são 
necessárias. (203-350, 1990.06.28) 
 
Idiomas se dividiram por causa do conflito. Depois da briga, o pai disse para seu filho, 
“Eu odeio até mesmo ver o pão que você gosta.” Por isso ele nem pede por “pão,” mas 
por “bolo de arroz” ou “bolo.” Ele até o chama de um nome diferente. Depois de uma 
discussão com seu cônjuge, o homem disse para ela, “Eu não quero ver ou falar sobre o 
que você gosta, por isso eu vou chamar isto com um nome diferente!” Idiomas se 
tornaram divididos por causa do conflito. Portanto, quanto tudo se torna unido, entrando 
em uma época de um mundo de paz e uma época de unidade, o idioma deverá ser 
unificado. (208-084, 1990.11.17) 
 
Muitos santos vieram e foram até o momento atual, mas eles não souberam onde o 
inimigo estava ou onde o padrão da paz mundial estava. Eles fracassaram em ver que o 
campo de batalha com demônios e com Satanás está dentro de nós. O Rev. Moon 
defende a união de mente e corpo. (202-088, 1990.05.06) 
 
2.6 Enfatizando o interno e o espiritual  
 
A República da Coreia se determinou a revitalizar sua economia na década de 1970. No 
entanto, ela não deveria colocar ênfase apenas em coisas materiais, mas deveria elevar 
principalmente os aspectos espirituais – que poderiam ser favoráveis a um renascimento 
econômico. Este mundo foi dividido em dois. Ele pode permanecer para sempre neste 
estado? Se todas as pessoas fossem viver nesse estado dividido perpetuamente, elas 
seriam miseráveis. Se elas não estão seguindo na direção de um objetivo claro, nenhum 
propósito pode ser cumprido. Enquanto o propósito permanece inacabado, nem a 
felicidade e nem a paz podem vir para esse indivíduo, nação ou mundo. Se elementos 
contraditórios permanecem entre duas pessoas, a felicidade não pode surgir. (028-156, 
1970.01.11) 
 
O mundo ideal não é algo que se centra somente em determinada esperança. Como é 
uma fonte de paz e felicidade, ele será realizado somente no fundamento de ressaltar a 
esfera espiritual. Vamos supor que houvesse alguém que tivesse poder de autoridade em 
um determinado mundo.  
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Não importa quanto poder ele tivesse, ele poderia ser feliz sozinho? Não. Ele seria uma 
pessoa miserável. Se, baseado em condições de relacionamento, ele se colocou no 
fundamento de coração no qual poderia prometer valores globais ideais de forma 
profunda, ampla e elevada, sua autoridade externa brilharia internamente. Se ele tivesse 
um padrão externo, mas nenhum padrão interno, então isto traria infelicidade para ele 
mesmo. (048-208, 1971.09.19) 
 
Estamos vivendo no mundo decaído. Através do que este mundo se tornou decaído? 
Dentro da realidade decaída, não somente o mundo, mas também o país, a nação e a 
família são encontrados. A questão é como estes caíram. Podemos concluir, sem sombra 
de dúvida, que esta foi uma queda espiritual. Até agora, estivemos buscando paz 
mundial e felicidade no mundo externo, mas não temos sido capazes de encontrá-las. 
Como estivemos buscando-as com o nosso foco central estando no mundo externo, o 
resultado final é que perdemos tudo. (050-021, 1971.10.24) 
 
Devemos realizar a unificação absoluta e interna ao invés da externa. Se o coração está 
afastado da felicidade ou paz, nada sobrará. O coração tem a autoridade mais elevada. 
Transcendendo a história, ele começa a partir de um padrão absoluto. (016-274, 
1966.06.26) 
 
Sua mente e corpo estão travando uma guerra um com o outro, não é? Seu ser individual 
briga dia e noite. Multiplicado por dois, isto forma uma família; enumerando em 
dezenas, isto forma uma aldeia; em milhares e dezenas de milhares, isto forma uma 
raça; em milhões e centenas de milhões, isto forma a humanidade. Paz deve ser 
restaurada a partir do indivíduo. Devemos dispor das coisas físicas e reforçar o desejo 
da mente. As religiões, portanto, começam a partir de onde negamos completamente 
todas as condições físicas. (035-057, 1970.10.03) 
 
Nossa mente busca por paz, felicidade e unidade. Esta é uma verdade imutável. O que 
muda e dá origem a problemas? Nosso corpo é o problema. Ele viaja para o norte, o sul, 
o leste e o oeste e faz mudanças de 180 graus. Quanto mais frequentemente ele muda, 
mais próximo ele fica do mal. De forma semelhante, quanto menos frequentemente ele 
muda, mais próximo ele fica do bem. Esta é a lógica. (094-250, 1977.10.01) 
 
Se você pode subjugar seu corpo, você pode unir seu clã e sua tribo. A coisa mais difícil 
é subjugar o corpo de uma pessoa. Assim, o lema do Pai para a obra da providência é: 
“Antes que você possa esperar dominar o universo, perfeito domínio sobre si mesmo é 
necessário.” Não importa quanto você possa esperar pelo mundo de paz e felicidade, ele 
não virá sem você subjugar seu corpo. (106-334, 1980.01.27) 
 
Nosso corpo é o reino de Satanás. Assim, Deus ensina, “Subjugue seu ser físico!” A 
menos que possamos nos unificar, paz mundial nunca surgirá. Atualmente, as pessoas 
estão tentando estabelecer o mundo de paz e unidade centrando na democracia ou no 
comunismo, mas essa é a ideia errada. O mundo de paz não pode ser criado no meio da 
batalha entre mente e corpo. Paz verdadeira começa a partir da própria pessoa. O corpo 
originalmente herdaria a linhagem de sangue de Deus através do amor verdadeiro, mas 
então herdou o sangue de Satanás, o inimigo de Deus.  
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Como resultado, a humanidade foi atirada no inferno. Em outras palavras, a família, o 
jardim de paz e felicidade centrado em Deus, mudou para o jardim de infelicidade e 
inferno centrado em Satanás. Assim, Deus foi expulso da família. (072-120, 
1974.05.26) 
 
Acreditamos que nossa consciência e corpo estão vivos; no entanto, nós estamos 
mortos, nós que não podemos praticar o bem em nossas vidas cotidianas, e que somos 
cativos de Satanás. Assim, devemos destruir as barreiras que Satanás edificou, e 
escapar. Além disso, sendo que nossa mente é anfitriã para dois donos, não podemos 
viver em paz, e o sofrimento continua. O que deveríamos fazer nessa situação? Sendo 
que a prisão que nos aprisiona é nosso próprio corpo, devemos escapar empurrando de 
lado nossos corpos através de nossas consciências. Isso é o que os Últimos Dias 
acarretam. Para o benefício dos seres humanos, que são prisioneiros, Deus estabeleceu a 
religião e conduziu as pessoas a serem capazes de viver de acordo com sua consciência. 
Embora os seres humanos estejam vivendo no mundo de morte, Deus tem conduzido 
Sua providência através de santos e sábios, que estiveram conduzindo as pessoas na 
direção de um novo mundo de paz. (012-085, 1962.11.01) 
 
2.7 Homens e Mulheres, e Paz  
 
Somente a filosofia do Rev. Moon pode trazer paz para o mundo. Tanto o comunismo 
como a democracia fracassaram. O único conceito que pode salvar o mundo é a filosofia 
de viver para o benefício dos outros, amor verdadeiro emanando vida eterna, e auto-
reconhecimento de ter o mesmo valor como Deus. O reino eterno e pacífico do céu 
somente pode ser estabelecido baseado nessa ideologia. (204-230, 1990.07.11) 
 
Se homens e mulheres pudessem ter seguido o caminho verdadeiro eterno, os 
complicados problemas do mundo não teriam ocorrido. Todos os problemas derivam do 
relacionamento entre homens e mulheres. Se eles se unem com o padrão original de 
criação, o mundo de paz será estabelecido logo. Não importa quão bom um ambiente 
possa ser, se sua mente e corpo estão brigando um com o outro, o bom ambiente não 
terá nada a ver com você. O problema reside em você. Esta é uma questão séria. (273-
208, 1995.10.29) 
 
O sol, a lua e as estrelas nunca repousam. Eles estão em constante movimento, criando 
os dias. Aqueles que se movem em frente como as estrelas se desenvolverão, enquanto 
aqueles que não se movimentam, perecerão. O propósito de se mover em frente é para o 
benefício do mundo de esperança, amor, paz e felicidade. Você deve saber que não há 
paz e nem felicidade sem amor. Devemos restaurar a família ideal a fim de entrar no 
Reino do Céu. Porque a mente e corpo de Adão estavam divididos, e a mente e corpo de 
Eva estavam divididos, o casal se tornou o inimigo um do outro, e seus filhos odiaram e 
mataram um ao outro. Sendo que a família foi destruída, não havia maneira de 
estabelecer o mundo ideal sem restaurar a família. A base da paz não é o país e nem a 
tribo; é a família. O lema do Rev. Moon é, “Antes que você possa esperar dominar o 
universo, perfeito domínio sobre si mesmo é necessário.” Paz começa a partir de si 
mesmo. Você deve estar fortemente determinado a cumprir sua responsabilidade como a 
base para a paz, felicidade, amor verdadeiro e a restauração do país. (271-161, 
1995.08.28) 
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Você deveria saber que todos os problemas no mundo foram derivados dos problemas 
entre homem e mulher. O que a Federação dos Jovens para a Paz Mundial deveria fazer 
na direção de estabelecer um mundo de paz? Através da resolução dos problemas 
fundamentais entre homem e mulher, cerca de 80 por cento dos problemas do mundo 
externo serão resolvidos automaticamente. Por causa do problema homem-mulher, este 
mundo está confuso e tem se deteriorado. Por que mente e corpo brigam um com o 
outro? Porque mente e corpo perseguem respectivos propósitos diferentes, e o desejo do 
corpo é mais forte do que o desejo da mente? Por que ocorre esta contradição? Isso deve 
ser esclarecido. (267-227, 1995.01.08) 
 
Os problemas de um homem e uma mulher em uma família trouxeram os problemas da 
sociedade, do país e do mundo. Se a família fosse recuperada, todos os problemas 
poderiam ser resolvidos. O mundo de paz seria logo estabelecido. Se um homem ideal e 
uma mulher ideal, aprovados sob o Princípio, formam uma família, o mundo seria feliz 
e pacífico. Você deve saber que a luta na família, por extensão, significa a guerra 
mundial. Sem parar de brigar na família, nenhuma paz e felicidade é possível no mundo. 
Deus não pode habitar onde as pessoas estão brigando umas com as outras. (271-258, 
1995.08.28) 
 
O mundo, tendo perdido sua direção e centro pacífico, está lutando nas agonias da morte 
e do mal. O indivíduo, família, nação e mundo se tornaram pecadores. O mundo se 
tornou mal porque a luta entre mente e corpo começou no início da história e tem 
continuado até agora. A história começou a partir do conflito dentro do indivíduo e o 
mundo de pecado é o resultado. Sendo que o corpo é a sede do inferno e a mente é a 
sede do Reino do Céu, devemos unificar nossa mente e corpo, e herdar a linhagem de 
sangue de Deus para que possamos entrar no seio de Deus. (254-102, 1994.02.01) 
 
Qual é o problema fundamental na vida humana? É como resolver o problema entre 
homens e mulheres. Este é um problema importante que líderes religiosos, líderes 
políticos, estudiosos e outros tipos de líderes devem resolver. Não importa quanto a 
igreja ou o país possam se desenvolver, o mundo de paz não pode ser estabelecido sem 
resolver o problema homem-mulher. (242-014, 1992.12.27) 
 
O mundo de paz deve começar a partir do indivíduo. Uma pessoa deve ter uma mente 
pacífica, que não poderia ser trocada por todo o mundo. O desejo humano é ilimitado 
para que possamos desejar todo o céu e terra. O homem quer estar em uma posição de 
valor central. A fim de alcançar isto, uma pessoa deve seguir um curso público na 
direção da unidade, pela qual uma pessoa possa chegar ao destino. Não importa quão 
grande o desejo da pessoa posa ser, ele não pode ser realizado sem esse curso. O sistema 
do universo é governado por essas leis. Desenvolvimento científico também é baseado 
nessas leis. (230-317, 1992.05.10) 
 
A origem de unidade e paz é a própria pessoa. Muitos sábios e santos vieram e foram, 
mas nenhum ensinou ou enfatizou a importância da unidade de mente e corpo, como o 
Rev. Moon. Embora muitos santos educaram as pessoas a lidarem com problemas 
sociais, eles não ensinaram as pessoas a se completarem e serem sementes para um 
mundo pacífico. Somente o Rev. Moon ensina a unificar a si mesmo antes de desejar 
um mundo pacífico. (220-016, 1991.10.13) 
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Se Deus existe, onde Ele gostaria de ir? Ele gostaria de habitar no lugar onde esposo e 
esposa amam um ao outro e onde pais e filhos amam um ao outro. Paz começa a partir 
de você. Se você diz que será uma pessoa mutável diante do Deus imutável, você o 
contamina. Procurar amor mutável diante do sujeito de amor imutável é contaminá-lo. 
Você deve saber que buscar paz mutável diante do sujeito de paz imutável é uma 
profanação. O problema está dentro de “mim mesmo.” (205-204, 1990.09.02) 
 
Quando a Verdadeira Mãe resolve a incapacidade de Eva de cumprir a responsabilidade, 
um movimento de liberação das mulheres começará. Devemos criar um fundamento 
nacional através da liberação das mulheres dentro de três anos. Porque trouxemos 
360.000 casais da realidade de Satanás. O mundo de Satanás começará a declinar. O 
ideal de família do Rev. Moon se tornará o fluxo principal da história, e as pessoas do 
mundo saberão que a filosofia do Rev. Moon é o atalho para liberar a humanidade e 
edificar um mundo de paz. (272-050, 1995.08.30) 
 
Sendo que os Últimos Dias chegaram, o lado do Céu está determinado a defender o 
tempo da liberação das mulheres. Assim, a Federação das Mulheres para a paz Mundial 
foi estabelecida centrando na Verdadeira Mãe no dia 10 de abril de 1992. Homens não 
são aqueles que podem estabelecer a paz mundial; são as mulheres. A tendência global 
está mudando, com o foco central sendo a segunda geração sob a realidade da mulher. A 
primeira geração está dominada por Satanás. Quando a segunda geração e a mãe se 
unirem e defenderem a liberação das mulheres, o mundo de Satanás declinará. (242-
120, 1993.01.01) 
 
Quando a sociedade é purificada por mulheres líderes e o mundo de paz é estabelecido 
através do amor verdadeiro, a unificação do mundo será alcançada. (234-264, 
1992.08.26) 
 
Quando os Verdadeiros Pais chegam, guerra, violência, opressão, extorsão e crime, que 
foram trazidos pelos homens, acabarão, e os papéis principais no estabelecimento do 
mundo ideal de paz, liberdade e amor serão preenchidos por mulheres. Hoje é o tempo 
do retorno do Messias, da unificação da Coreia do Sul e do Norte através do amor 
verdadeiro e da verdade, e da unidade das religiões. Deus abençoará vocês, mulheres 
líderes, que são chamadas a criar o novo mundo de paz transcendendo raça e ideologia. 
(229-082, 1992.04.10) 
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3: FILOSOFIA DA PAZ DO REVERENDO MOON 
 
3.1 Paz é realizada através de relacionamentos recíprocos  
 
Deus é o Ser absoluto e único. Deus, que é o Ser único, fez o padrão de bondade 
sozinho? Se Ele tivesse feito isso, o ideal de criação não poderia ser realizado. Alegria e 
felicidade não ocorrem sozinhas, mas exigem um parceiro recíproco. Quando mãe e 
filhos se tornam unidos, há felicidade. Sendo que a palavra “paz” tem o significado de 
ser plano como o horizonte, paz inclui o significado de relacionamento. (136-104, 
1985.12.22) 
 
Por que Deus criou o universo? Deus é o sujeito absoluto, mas quando sozinho, Ele não 
pode sentir alegria. Paz, felicidade e alegria não surgem quando alguém está sozinho, 
mas ocorrem através de relacionamentos recíprocos. Assim, por si próprio, Deus não 
desempenha o papel de criador. (058-210, 1972.06.11) 
 
Por toda a história, sempre estivemos perseguindo a paz. Entretanto, este mundo está 
cheio de desconfiança, capricho e inimizade; estamos em um impasse ao estabelecer um 
mundo de paz. Portanto, somos forçados a pensar sobre um ser absoluto, imutável e 
eterno que possa realizar nosso ideal. Este deve ser Deus. Deus deve ser o sujeito de 
amor, felicidade, paz e o ideal. A partir deste ponto de vista, os seres humanos são 
necessários para a conclusão da paz, amor e felicidade de Deus. Não conhecíamos este 
fato. A fim de aperfeiçoar o ideal recíproco de Deus e o homem, não existe nenhuma 
outra forma além de nossa união com a direção de Deus. (074-046, 1974.11.27) 
 
Indivíduos completos podem cumprir o ideal de criação de Deus. Deus não criou todas 
as coisas apenas para olhar para elas, mas para obter alegria a partir delas. Alegria dá 
felicidade para as pessoas, e felicidade dá surgimento a um ambiente pacífico. Assim, o 
ponto fundamental de se obter alegria e resolver o problema da paz é criar um 
relacionamento recíproco com o Deus absoluto. (063-155, 1972.10.14) 
 
Se Adão e Eva tivessem se unido completamente com Deus, o amor deles teria sido 
amor absoluto. Sendo que seus filhos teriam nascido na realidade do amor absoluto e 
crescido recebendo amor absoluto, eles naturalmente teriam vivido na realidade 
recíproca de amor absoluto. Nesse ambiente, pais e filhos podem estar unidos, e as 
pessoas podem louvar o amor de Deus, e a base de quatro posições pode ser formada. 
(051-168, 1971.11.21) 
 
Quando o Verdadeiro Pai orava antigamente, com uma mente série ele perguntava para 
Deus, “Qual é a raiz do universo?” Naquele tempo, Deus respondeu, “O relacionamento 
de pais e filhos.” Quando esse relacionamento é aperfeiçoado, o universo será unido e o 
mundo será pacífico. (104-099, 1979.04.15) 
 
Vamos dizer que isto seja um metro. Você não pode arbitrariamente criar seu próprio 
“metro” se desviando do padrão de medida. A distância é medida de acordo com esse 
padrão original. Palavras e ações devem se moldar a esse padrão original. Quando eles 
se ajustam, o fundamento de paz e unificação pode ser edificado. (051-079, 1971.11.01) 
 



52 
 

Paz é impossível sem a origem. Se Deus existe como o sujeito de amor, vida e o ideal, 
Ele deve estabelecer um nível no qual Ele pode estar unido com o homem através do 
amor, vida e o ideal. As coisas mais valiosas para nós devem ser amor, vida e o ideal, 
verdadeiros e eternos. Sabemos que as pessoas têm perseguido amor, felicidade e o 
ideal por toda a história. Entretanto, as pessoas atualmente se cansaram de buscar esse 
ideal e amor. Uma pessoa pode encontrar o ideal e amor imutáveis não neste mundo 
mutável, mas a partir do Deus imutável. Não importa quão onipotente Deus possa ser, 
Ele sozinho não pode estabelecer o mundo de paz, felicidade e do ideal. Esse mundo 
pode ser criado em relacionamentos recíprocos. Embora Deus seja a origem da paz, 
felicidade e o ideal, Deus sozinho não pode criar esse mundo ideal. O relacionamento 
entre Deus e as pessoas é o relacionamento recíproco de pais e filhos. Portanto, 
devemos restaurar esse relacionamento a partir de agora. Até mesmo pessoas pecadoras 
desejam que o amor, a felicidade e o ideal sejam eternos. Da mesma maneira, Deus 
como o parceiro sujeito eterno, também deseja que nós, como Seus parceiros objetos, 
sejamos eternos. Se Deus tem amor, felicidade e o ideal eterno, deve haver um mundo 
de amor, felicidade e o ideal eternos. Isto é chamado de Reino do Céu. (069-075, 
1973.10.20) 
 
Quem são os infelizes? Aqueles que são incapazes de dar e receber, como eles 
gostariam, são infelizes. Felicidade não surge por si mesma. Paz, amor e felicidade 
nunca podem surgir quando uma pessoa está sozinha. Porque estes ocorrem através de 
um relacionamento recíproco, paz perfeita, amor perfeito e felicidade perfeita devem 
emergir através de um parceiro objeto perfeito. Onde as pessoas podem encontrar o 
nível perfeito de amor e paz? É impossível encontrar amor e paz absolutos neste mundo 
cheio de caprichos. Pessoas por toda a história têm buscado por amor imutável e o ideal, 
mas agora elas reconhecem a impossibilidade de estabelecer um mundo absoluto e estão 
sufocados. (082-290, 1976.02.21) 
 
A partir deste ponto de vista, se pensamos que as pessoas não podem estabelecer o 
mundo ideal de paz, ou de amor verdadeiro e eterno, e o ser absoluto, eterno e imutável 
existe, não há nenhum outro caminho exceto através desse ser absoluto. Esse ser 
absoluto é Deus. Sendo que Deus é um ser eterno, imutável e único, o amor, ideais, paz 
e felicidade que Ele deseja devem ser da mesma forma. (074-161, 1974.12.07) 
 
Podemos ver claramente aqui que coisas tal como amor, felicidade, paz ou o ideal não 
são realizadas somente por palavras, mas são substancializadas através de 
relacionamentos recíprocos. Até mesmo Deus acharia sem sentido amar, ter um ideal ou 
ter paz e felicidade para Si mesmo. Estas coisas não significariam nada sem um parceiro 
objeto. Chegamos à conclusão que no universo, somente um ser humano pode se 
colocar em um relacionamento recíproco com Deus. Não entendíamos que somos seres 
indispensavelmente valiosos e necessários para cumprir o ideal de Deus, o amor de 
Deus, a felicidade de Deus e a paz de Deus. (074-161, 1974.12.07) 
 
Se pudéssemos prescrever uma fórmula para felicidade e paz, como seria essa fórmula 
ideal? Isso é o que importa. No curso de sua vida, você certamente teve questões como 
“O que no mundo são os seres humanos?” ou “O que será de mim?” Certo? Como é que 
se formou uma visão de vida, do mundo do universo e de Deus?  
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Você pode ter pensado, “Oh, não, um ponto de vista da vida! Eu não sei nada sobre os 
seres humanos. O que eu vou fazer com um ponto de vista sobre uma nação, um ponto 
de vista sobre o mundo, e assim por diante? Além disso, e quanto a um ponto de vista 
sobre o universo ou um ponto de vista sobre Deus?” Mesmo assim, as pessoas não 
podem se colocar em uma posição isolada. Elas estão seguindo em uma rota 
predestinada na qual não têm outro caminho a não ser criar relacionamentos de parceiro 
sujeito e parceiro objeto na realidade de relacionamentos recíprocos. Somos cientes de 
que desde tempos imemoráveis, a humanidade tem esperado por amor, felicidade, paz e 
ideal eternos, verdadeiros e imutáveis. Deus é aquele que pode se tornar o Rei de amor, 
o Rei dos ideais e o Rei da paz e da felicidade. Podemos tirar a conclusão que devemos 
aprender e seguir o que Ele sugere, se queremos cumprir através Dele, o ideal que a 
humanidade tem perseguido. Esta é uma conclusão natural.  
 
Quando pensamos sobre isto, sabemos que essas coisas como amor, paz, felicidade ou 
ideal não são realizadas por alguém por conta própria. Ao invés, elas são realizadas em 
um relacionamento recíproco. Portanto, embora Deus seja um ser todo-poderoso e 
absoluto, Ele não pode realizar o amor, paz, felicidade e ideal por Ele mesmo. É 
inevitável que até mesmo o próprio Deus precisa de um parceiro objeto. A conclusão é 
que se alguém ou algo, entre todas as coisas na criação de Deus, pode ser o parceiro 
objeto substancial de Deus, a resposta é as pessoas. Somos os parceiros objeto que 
podem cumprir Seu ideal de amor e concluir Sua felicidade e paz. De que serve para 
Deus amar sozinho, de que serve para Ele encontrar o ideal para Ele mesmo ou se sentir 
pacífico e feliz sozinho? Ele não pode realizar estas coisas sem as pessoas. Hoje as 
teologias estabelecidas dizem que o Criador e Suas criaturas não podem se colocar no 
mesmo lugar. Se isso é verdade, através de quem iremos realizar o amor e através de 
quem vamos cumprir a felicidade e a paz? Estas coisas não podem ser cumpridas sem 
um parceiro objeto. Além disso, se Deus é um ser eterno, imutável e absoluto, Ele 
poderia dizer para as pessoas, que foram criadas como seus parceiros objeto de amor, 
“Vocês são necessários para mim somente quando preciso de vocês por um momento de 
acordo com minha situação”? Ele não pode pensar dessa maneira. Sendo que Deus ama 
as pessoas, e elas são seus parceiros objeto de felicidade e a realização do ideal, Ele e as 
pessoas possuem um relacionamento como o parceiro sujeito e os parceiros objeto de 
paz. Seus parceiros objeto também devem ser absolutos e imutáveis tal como Deus, que 
não é temporal, mas absoluto, eterno e imutável. Devemos entender este fato. (077-116, 
1975.04.01) 
 
Sabemos que desde tempos antigos não houve ninguém entre as incontáveis pessoas 
vivendo na terra que não tenha buscado por verdadeiro, eterno e imutável amor, 
felicidade, paz e ideal. Entretanto, neste tempo de mudança e confusão, estamos 
enfrentando o fato que chegamos a um beco sem saída. Estamos sufocando em nosso 
esforço para encontrar em uma sociedade onde existe antagonismo e inveja. Se Deus 
existe, Ele mesmo não pode evitar desejar amor verdadeiro. Além disso, Ele não pode 
evitar desejar paz verdadeira, felicidade verdadeira e ideal verdadeiro. É certo que Deus 
seria o rei do amor, o rei do ideal e o rei da paz e felicidade. Assim, eu penso que o 
mundo de verdadeiro amor, felicidade e ideal não pode aparecer em nosso mundo a 
menos que possamos seguir as exigências de Deus de amor, paz, felicidade e ideal, e 
encontrar um caminho através do qual possamos nos alinhar com Suas demandas. 
Embora Deus exista, essas coisas como amor, esperança, felicidade ou o ideal não 
podem ser estabelecidas somente por Deus.  
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Estas são palavras que podem ser realizadas somente depois que um relacionamento 
recíproco é formado. Portanto, não importa quão absoluto Deus possa ser, uma 
existência recíproca é certamente necessária para cumprir Seu amor, paz, felicidade e 
ideal. Se alguém perguntasse o que no universo é o parceiro objeto de Deus, alguém 
deveria responder que são as pessoas. Deus não aperfeiçoa Seu amor, felicidade, paz e 
ideal por Ele mesmo. Isto somente é possível através de um relacionamento recíproco, e 
são somente as pessoas que podem se colocar nessa posição recíproca. Até hoje, não 
temos pensado sobre o fato que sem nós, o amor, ideal, paz e felicidade de Deus não 
podem ser cumpridos. Devemos recuperar nosso valor original. Atualmente, a pessoa 
que você se refere como “eu” é absolutamente necessária para realizar o ideal e o amor 
de Deus. (077-100, 1975.04.01) 
 
Vamos supor que Deus esteja aqui. Ele pode cumprir Seu amor por Ele mesmo? A 
resposta é não. Ele pode cumprir o ideal por Ele mesmo? Deus pode desfrutar felicidade 
e paz sozinho? A resposta é não. Como vocês sabem, esta coisa chamada amor não é 
algo que uma pessoa realiza por ela mesma. Coisas como paz, felicidade ou o ideal não 
são realizadas quando se colocam sozinhas, mas são realizadas somente em 
relacionamentos recíprocos. Portanto, deve haver um parceiro objeto para a realização 
do ideal de Deus. Deve haver um parceiro objeto ao aperfeiçoar o amor de Deus. Da 
mesma forma, a felicidade e paz de Deus não podem ser realizadas sem um parceiro 
objeto. Qual seria a utilidade de amar, realizar o ideal, ser feliz e ser pacífico por si 
mesmo? Chegamos à conclusão que estas coisas são possíveis somente tendo um 
parceiro objeto. Até hoje, temos sido ignorantes sobre o fato que, embora pensamos que 
somos insignificantes, sem cada um de nós, Deus não pode cumprir Seu amor. Sem 
“mim” Deus não pode cumprir Seu ideal e somos necessários para aperfeiçoar a 
felicidade de Deus e Sua paz. Aqui devemos compreender novamente que, embora 
sejamos imaturos, somos seres de valor de elevada dimensão que podem concluir o 
amor, felicidade e paz de Deus. (077-182, 1975.04.06) 
 
Não houve um único dia até hoje quando não estivemos esperando impacientemente por 
amor, felicidade, paz e ideal verdadeiros, eternos e imutáveis. Estes ideais não podem 
ser realizados através de seres humanos mutáveis. Este é um fato que podemos ver 
vividamente no estado atual do mundo. Se o Deus absoluto, eterno, único e imutável 
não existe neste tempo, não podemos evitar perguntar sobre a origem do amor 
verdadeiro, felicidade verdadeira, paz verdadeira e ideal verdadeiro a partir de um novo 
ponto de vista de acordo com esse Deus. Olhando a partir dessa perspectiva, finalmente 
seríamos capazes de receber o mundo de nova paz e nova felicidade a partir do 
entendimento da visão do próprio Deus, a visão de vida de Deus e a visão de Deus sobre 
o mundo da matéria. Qual é a questão aqui? Embora Deus seja realmente absoluto, é 
impossível para Deus cumprir coisas como amor, felicidade, paz e Seu ideal por Ele 
mesmo. Amor, felicidade, paz e o ideal não podem se materializar por eles mesmos. 
Estas coisas são realizadas somente em relacionamentos recíprocos. Portanto, chegamos 
à conclusão que quando não existe nenhum parceiro objeto para o Deus absoluto, 
mesmo Ele não pode cumprir o amor absoluto, a paz absoluta, a felicidade absoluta ou o 
ideal absoluto que Ele deseja. A partir deste ponto de vista, quais são os seres no mundo 
da criação que podem aparecer como parceiros objeto para esse Deus absoluto? Não 
podemos pensar que poderia ser qualquer outro ser além dos seres humanos.  
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Temos sido inconscientes do fato que somos os únicos parceiros objeto que podem 
cumprir o ideal de Deus e aperfeiçoar o amor verdadeiro de Deus, e que temos o valor 
de parceiros objeto que podem concluir a felicidade e a paz de Deus. Deus é o parceiro 
sujeito e nós somos Seus parceiros objeto. Devemos entender que diante de Deus, nós, 
que somos Seus parceiros objeto, somos seres com valor infinito. (077-260, 1975.04.14) 
 
A questão é como podemos estar ligados com as condições ideais que Ele demanda. 
Desde tempos antigos, as pessoas têm buscado de sua própria forma amor, liberdade, 
paz, felicidade e ideal verdadeiro e imutável. Entretanto, agora elas se encontram 
correndo para um beco sem saída, incapazes de ter esperança. Além disso, estamos 
enfrentando uma situação desesperadora na qual devemos lamentar não somente por nós 
mesmos, mas também sobre o mundo. Deus e os seres humanos igualmente estão 
esperando por felicidade, amor verdadeiro, paz verdadeira e ideal verdadeiro. Sendo 
esse o caso, quando é que este mundo de amor, o mundo de felicidade e o mundo de paz 
e ideal será realizado? É quando Deus e o homem estão unidos como um só. Quando 
perguntamos quem é o parceiro sujeito e quem é o parceiro objeto, Deus tem que ser o 
parceiro sujeito.  
 
Como parceiro sujeito, Deus tem que nos fazer perceber claramente as condições que 
Ele demanda e encontrar os seres humanos que possam estar unidos com Ele de acordo 
com o padrão que Ele exige. Assim, a menos que Ele remodele os seres humanos a esse 
padrão, o amor verdadeiro, felicidade verdadeira, paz verdadeira e ideal verdadeiro que 
Deus deseja não podem ser realizados. Esta é a conclusão natural. Portanto, agora você 
deve seguir o conteúdo que Deus sugere.  
 
O que importa aqui é que Deus é o parceiro sujeito e nós somos o parceiro objeto. 
Então, o que acontece com conceitos como amor verdadeiro, felicidade verdadeira ou 
paz verdadeira? Estamos falando sobre estas coisas de forma separada? Não. Por 
exemplo, amor é criado somente quando existe um relacionamento de parceiro sujeito e 
parceiro objeto. E quanto a paz, uma pessoa pode se sentir pacífica sozinha? Aqui 
novamente temos certeza da necessidade de um parceiro sujeito e um parceiro objeto. 
Além disso, pode haver um ideal quando uma pessoa está totalmente sozinha? Não 
pode. Aqui novamente há a necessidade de um relacionamento parceiro sujeito e 
parceiro objeto. Além disso, devemos saber que não temos o conceito da felicidade de 
uma pessoa individual sozinha. Felicidade é realizada somente em termos do 
relacionamento de parceiro sujeito e parceiro objeto.  
 
Portanto, até mesmo Deus não pode alcançar amor verdadeiro, Seu ideal, felicidade e 
paz, sem Seu parceiro objeto. Qual seria a utilidade de um ideal de Deus para Ele 
mesmo? Qual seria a utilidade de paz ou felicidade para Deus se Ele estivesse sozinho? 
Passamos a entender que Deus também precisa de felicidade, paz, amor e ideal, e Ele 
pode alcançar estas coisas somente quando Seu parceiro objeto está lá. A única coisa 
que eu espero que vocês entendam é que cada indivíduo é indispensável na conclusão 
do amor, paz, felicidade e ideal verdadeiros de Deus. Não estávamos cientes de nosso 
enorme valor. Com este conhecimento de nosso valor, que é precioso, surpreendente e 
altivo, e que pode gerar amor, paz, felicidade e ideal, até mesmo para Deus, por favor, 
se tornem pessoas que podem valorizá-las e sentir reverência por estas coisas. (077-313, 
1975.04.30) 
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Felicidade verdadeira, paz verdadeira e liberdade verdadeira: mesmo quando nos 
encontramos desesperados e perplexos, nós perseguimos estas coisas. Entretanto, qual é 
a razão para nosso fracasso em realizar até mesmo uma única destas coisas? Não 
importa quão intensamente tentemos, estas coisas não são encontradas. Amor 
verdadeiro não vem dos seres humanos. Se há um Deus absoluto, amor verdadeiro deve 
vir a partir Dele. Ideal verdadeiro não vem a partir de nós, mas a partir do Deus 
absoluto. Portanto, podemos esperar que aqueles que não estão alinhados com a 
Vontade de Deus ou que estão em uma situação onde algo está errado, não podem 
alcançar esse lugar. A partir deste ponto de vista, não podemos negar que amor, 
liberdade, felicidade, paz e ideal não são estabelecidos por nós mesmos, mas somente 
dentro de relacionamentos recíprocos. (078-104, 1975.05.06) 
 
Se há um Deus absoluto, e Deus fosse sozinho, Ele poderia dizer, “Uau, isto é amor!”? 
Se Deus fosse sozinho, Ele poderia dizer, “Aqui está meu ideal. Eu estou feliz. Eu sou o 
centro da paz”? Ele não poderia. Devemos entender que um parceiro objeto é 
absolutamente necessário. Mesmo o Deus todo-poderoso, que criou e move o universo 
inteiro, não pode cumprir Seu amor sem um parceiro objeto. Sem as pessoas, Ele não 
pode alcançar Seu ideal, felicidade ou paz. Esta é uma conclusão lógica. Você deixará 
este lugar tendo encontrado a coisa mais preciosa neste momento, se você compreende 
que, “Eu sou um ser incrível que pode aperfeiçoar o ideal de Deus. Eu sou um ser 
incrível que pode realizar o ideal de Deus. Eu sou um ser incrível que pode cumprir a 
felicidade de Deus e Sua paz.” (078-103, 1975.05.06) 
 
Todas as coisas como amor, paz ou felicidade são estabelecidas somente em um 
relacionamento recíproco. Estas coisas não podem ser realizadas por uma pessoa 
sozinha. Se alguém fosse dizer, “Amor! Oh, eu estou amando a mim mesmo,” esta 
pessoa seria considerada insana. Se alguém fosse dizer, “Paz! Sozinho, eu estou em 
paz,” ela também seria considerada insana. Além disso, uma pessoa pode ser feliz 
sozinha, dizendo, “Felicidade! Eu sou feliz por mim mesmo”? Essa pessoa seria 
chamada de lunática. Isto deve estar conectado com um relacionamento recíproco e 
amor. Se uma pessoa encontra amor, felicidade e paz estarão lá automaticamente; paz 
surgirá somo um subproduto. (085-055, 1976.03.02) 
 
Por toda a história, as pessoas têm buscado o mundo de amor verdadeiro, eterno e 
universal, e buscado felicidade, paz e ideal. Atualmente, esperamos que não menos que 
isto seja realizado. Contudo, estamos cientes do fato que nos colocamos em uma 
posição de esperança em declínio. Sabemos muito bem que as pessoas estão 
desencorajadas e chegaram ao limite, dizendo, “O mundo está acabado. Ele não pode 
continuar.” Embora o desejo por amor verdadeiro, paz verdadeira, felicidade verdadeira 
e ideal verdadeiro possa não ser realizado neste mundo mutável dos seres humanos, é 
certo que, se existe um Deus absoluto transcendendo os seres humanos, Ele 
seguramente realizará estas coisas. Não há nenhuma outra maneira além desta. Quando 
pensamos desta maneira, o próprio Deus não pode deixar de ser o rei do amor, o rei da 
paz e felicidade e o centro do ideal. Portanto, quando os seres humanos estão 
bloqueados em sua busca por estas coisas, não há nenhum outro caminho, exceto 
através de Deus. Quando pensamos sobre tais coisas como amor, felicidade, paz ou 
ideal, estas não são coisas que um ser sozinho pode realizar. Estas coisas não podem ser 
realizadas sem um relacionamento recíproco. Sendo assim, Deus seria capaz de alcançar 
estas coisas por Ele mesmo sozinho?  
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Até mesmo Deus não pode realizá-las por si mesmo. Deste modo, alguém no universo 
deve se colocar na posição de parceiro objeto para o outro no estabelecimento de 
relacionamentos recíprocos. Neste contexto, se supomos que Deus deve ser o parceiro 
sujeito do universo, não há nenhum outro ser além dos seres humanos que possa se 
colocar na posição de Seu parceiro objeto. Então, podemos refletir sobre a realidade que 
a perfeição do amor que Deus deseja não é alcançada pelo amor de Deus sozinho, e que 
a paz, felicidade e ideal de Deus, da mesma forma, não são realizados pelo próprio Deus 
sem nós. Passamos a compreender que não houve ninguém em toda a história que tinha 
pensado sobre isto profundamente. (072-010, 1974.05.07) 
 
Deus é um ser desprovido de amor? Não. Deus tem amor em Si mesmo. Contudo, o 
problema é que Ele não teve um parceiro objeto que Ele pudesse compartilhar amor. 
Uma pessoa não pode sentir amor ou felicidade por si mesma. Paz também deve existir 
através do relacionamento recíproco entre países que estejam em um relacionamento de 
parceiro sujeito e parceiro objeto uns com os outros. (145-267, 1986.05.15) 
 
Quando as pessoas dizem “paz,” sobre o que elas estão falando? Elas não estão falando 
sobre a própria paz, mas sobre um relacionamento recíproco. Deve haver amor também. 
Nada pacífico pode existir a menos que exista amor. (175-196, 1988.04.17) 
 
Quando as pessoas falam sobre paz mundial, elas pensam sobre isto como um 
relacionamento recíproco. Em outras palavras, as pessoas falam sobre paz centrando em 
Leste e Oeste. A paz centrada no Leste é paz unilateral e não pode ser paz global. 
Palavras como “igualdade” ou “equilíbrio” são todas formadas quando as coisas estão 
conectadas em relacionamentos recíprocos. Portanto, o que chamamos de “paz” também 
é alcançada quando um homem e uma mulher se tornam um. A partir deste ponto de 
vista, se há uma coisa que pode realizar o ponto de igualdade, é o amor. É o mesmo com 
direitos iguais entre homens e mulheres. As pessoas muitas vezes utilizam a frase 
“liberação das mulheres.” As mulheres geralmente não pode se igualar aos homens em 
força física. Contudo, homens e mulheres são iguais em amor. (166-037, 1987.05.28) 
 
Sem investir os próprios recursos da pessoa e se sacrificar, o mundo de paz e unidade 
nunca chegará. E quanto ao individualismo? Não há uma única parte de nós que 
possamos reivindicar ser nossa própria. Quando os filhos crescem a partir do óvulo da 
mãe, e recebem o amor de seus pais e nascem, 99,999 por cento de seu ser é osso, 
sangue e carne de sua mãe, e os outros 0,001 por cento é adicionado a partir do esperma 
do pai. Não pode haver um conceito de si mesmo. Ninguém tinha o conceito de “eu 
sozinho” quando nasceu. (299-119, 1999.02.07) 
 
A forma ideal de paz não pode ser realizada por alguém sozinho. Por que você acha que 
as abelhas ou borboletas surgiram? O que aconteceria se não houvesse abelhas ou 
borboletas no mundo das plantas? O que aconteceria se não houvesse o vento? As 
plantas poderiam se multiplicar? Qual seria a utilidade do mel ou perfume? Por que há 
abelhas e perfume? Tudo existe para ajudar uns aos outros em seu direito de sobreviver 
em harmonia recíproca. Há mulheres e homens, e machos e fêmeas no mundo dos 
animais, certo? Os órgãos de machos e fêmeas são os mesmos como das pessoas? Eles 
são diferentes em sua aparência, mas sua natureza não é a mesma? Machos e fêmeas 
não geram filhotes se tornando um? E quanto aos seres humanos? Um bebê nasce 
através de uma mulher e um homem se tornando um. (230-320, 1992.05.10) 
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3.2 Paz que vem quando se vive para os outros 
 
A ordem da existência no universo está enraizada em agir para o benefício dos outros. O 
mundo de paz verdadeira, amor verdadeiro e ideal verdadeiro é tanto o ideal de criação 
de Deus como o desejo da humanidade. Portanto, a origem da felicidade e paz repousa 
no viver para o benefício dos outros. (135-233, 1985.12.11) 
 
Onde um insiste que existe para si mesmo, dois não podem estar unidos. Para as pessoas 
serem capazes de alcançar o objetivo de paz e estarem em uma posição para consolar 
um ao outro, é necessário tomar a posição que “Eu existo para você.” Paz é definida 
somente no lugar que dizemos, “Eu estou aqui por você.” 
 
Somente quando os pais estão lá para o benefício de seus filhos, um ninho pacífico é 
criado para eles. Quando os pais estão lá para seu próprio benefício, o ninho de 
felicidade e paz é arruinado. 
 
Se os filhos pensam que seus pais existem para o benefício dos filhos, mas que eles, os 
filhos, existem para seu próprio benefício, seu lar não pode ser um lugar de paz e 
felicidade para os pais. À medida que mais pessoas pensam desta forma, infortúnios 
surgirão e não haverá um fundamento para a paz. Em outras palavras, somente onde os 
membros da família vivem para o benefício dos outros membros, a base da paz e as 
condições para a felicidade podem desabrochar. (060-021, 1972.08.01) 
 
Uma vez que você tenha praticado o princípio de viver para o benefício dos outros, uma 
família de paz, uma família de liberdade, uma família de felicidade e uma família de 
amor será realizada, e na sociedade, uma sociedade de paz, uma sociedade de liberdade 
e uma sociedade de felicidade será o resultado. Isto é o mesmo com a nação e o mundo. 
Você deve saber que a conclusão é uma questão em curso que, onde quer que você 
esteja, felicidade, liberdade, paz e amor existirão enquanto você estiver agindo neste 
princípio de agir para o benefício dos outros. (070-307, 1974.03.09) 
 
Deus é o rei da sabedoria e é onipotente. Portanto, ou Ele tem que decidir sobre a 
origem de amor verdadeiro, felicidade verdadeira, paz verdadeira e ideal verdadeiro do 
mundo da humanidade a partir do ponto de vista de estar centrado no parceiro sujeito no 
relacionamento parceiro sujeito e parceiro objeto, ou a partir do ponto de vista do 
parceiro objeto. Por isso, quero dizer que Deus deve decidir sobre o assunto com o 
mundo ideal eterno em mente.  
 
Passamos a compreender que, ao invés de um parceiro objeto atender o parceiro sujeito, 
Deus inevitavelmente assume a posição que Ele mesmo existe centrando em Seu 
parceiro objeto. Então, tudo se torna unido. Sendo que todas as coisas seguem o 
princípio de desenvolvimento, o Deus todo-poderoso deve decidir o padrão de paz, 
felicidade, amor e ideal como “existindo para o benefício dos outros.” 
 
Portanto, felicidade, amor, paz e ideal não dominam os outros ou colocam os outros na 
posição de servi-los; ao invés, eles se colocam na posição de existir para o benefício dos 
outros. Somente então amor verdadeiro, felicidade verdadeira, paz verdadeira e ideal 
verdadeiro podem começar. O princípio da criação do universo é assim estabelecido. 
(072-014, 1974.05.07) 



59 
 

Se um homem e uma mulher que estão seguindo suas vidas para o benefício dos outros 
se tornaram esposo e esposa, esse casal realmente seria um casal ideal. Isso não é 
assim? Esse casal certamente estabelece o padrão de paz verdadeira. Que um esposo e 
uma esposa podem realmente ser um casal feliz é provado por esse casal. Eles 
certamente podem se tornar os parceiros sujeito de amor verdadeiro eterno e universal.  
 
Vamos aplicar este princípio para ver como se parecem realmente os pais ideais. Se 
existem pais que pensam que eles nasceram para seus filhos, que eles sempre existiram 
para seus filhos e que eles acabam suas vidas se devotando para seus filhos ao invés de 
tentar existir para eles mesmos e utilizar suas vidas para seu próprio benefício, 
certamente esses pais não poderiam evitar ser verdadeiros pais. Estes pais são realmente 
pais de paz verdadeira, felicidade verdadeira e ideal verdadeiro. Ao contrário, se há 
filhos que pensam que nasceram para seus pais e que viverão para seus pais e que 
também morrerão para o benefício de seus pais, eles não podem evitar serem filhos 
filiais. Estes são definitivamente filhos que podem receber amor verdadeiro e serem os 
filhos de felicidade verdadeira, paz verdadeira e ideal verdadeiro. (072-015, 1974.05.07) 
 
Agora aprendemos sobre dois tipos de seres, Deus, que é o parceiro sujeito, e os seres 
humanos, que são os parceiros objeto. Além disso, aprendemos que estes dois devem se 
tornar unidos por todos os meios. Aqui, a questão de onde colocar a fonte de amor 
verdadeiro, felicidade verdadeira, paz verdadeira liberdade verdadeira e ideal verdadeiro 
deve ser um problema para o próprio Deus também. Portanto, nem homens e nem 
mulheres nascem para seu próprio benefício, mas para seus parceiros objeto. Devemos 
entender que amor, felicidade, paz e ideal verdadeiro existem em nossa existência, 
vivendo e morrendo para o benefício de nossos parceiros objeto. Eu tenho 
conhecimento que esta é a verdade básica do universo. Onde este princípio é aplicado, 
isto é, se este é aplicado ao relacionamento de pai e filho, há verdadeiros pais e 
verdadeiros filhos que surgem ali. É certo que o lugar de pais e filhos felizes é 
estabelecido somente nesse relacionamento. Podemos dizer que se um casal amoroso 
diz um para o outro no momento do casamento, “Eu nasci para você, tenho vivido até 
agora para você e morrerei para você,” o casal seria um casal ideal, um casal feliz, um 
casal de paz e um casal de liberdade nesse lugar e nesse momento. (073-191, 
1974.09.17) 
 
“Existir para o benefício dos outros” é o princípio da origem do universo. Considerando 
o fato que este princípio constitui o fundamento do ideal, uma pessoa pode receber 
abundante felicidade, paz e amor somente quando se coloca sobre este princípio. (072-
028, 1974.05.07) 
 
Vamos supor que eu tenha feito algo que foi de benefício para um Sr. Park que daremos 
a medida de 100 por cento e que ele passou a saber sobre isto. Então, ele sentiria que 
deveria retornar 110 por cento para mim. Quando ele retorna 110 por cento, eu sentiria 
que deveria responder a ele com 120 por cento. Neste ponto, o conceito de eternidade 
começa. Amor verdadeiro seguirá para sempre. Felicidade também seguirá para sempre. 
O ideal seguirá pela eternidade. Paz também segue para sempre. Além disso, onde há 
ação para o benefício dos outros, há desenvolvimento. Há desenvolvimento e 
prosperidade. (073-193, 1974.09.17) 
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Você é demandado seguir este princípio de existir para o benefício dos outros. Paz em 
você mesmo como um indivíduo, a paz de uma família e, na sequência, a paz de uma 
tribo e de uma nação estará ali. Se houvesse um grupo de pessoas que não se casam e 
continuamente aderem a esta base ideológica, na Ásia esse grupo seria o centro das 
atenções como aquele que poderia suportar um caminho de sofrimento. Esse grupo 
poderia existir para o benefício do mundo e salvar o mundo enquanto supera o curso das 
tribulações do mundo. (077-125, 1975.04.01) 
 
Aqui está um esposo e sua esposa. Onde podemos encontrar um verdadeiro casal que é 
eterno e imutável? Podemos encontrar um verdadeiro esposo e uma verdadeira esposa, 
um esposo e esposa ideais, ou um esposo e esposa de paz e felicidade somente se um 
esposo está disposto a existir, viver e morrer para o benefício de sua esposa, e somente 
se uma esposa está disposta a fazer o mesmo para o benefício de seu esposo. É a mesma 
coisa com os pais. Quando os pais sentem que eles nasceram, vivem e morrerão para o 
benefício de seus filhos, eles podem aparecer como verdadeiros pais, pais ideais e pais 
que podem se tornam a origem de felicidade e paz. Isto é simples. Onde estabelecemos 
a origem da paz e a origem da felicidade? Cada problema complicado no universo será 
resolvido uma vez que descobrimos que nascemos não para nós mesmos, mas para o 
benefício dos outros. (074-163, 1974.12.07) 
 
Onde, entre parceiro sujeito e parceiro objeto, Deus, que é o rei da sabedoria e o centro 
de todas as coisas, coloca a origem de coisas como paz verdadeira, felicidade 
verdadeira, ou ideal verdadeiro? Isto é inevitavelmente um problema. Se há um parceiro 
sujeito, há também um parceiro objeto. Como o Criador, Deus se deparou com um 
desafio, decidir onde seriam encontradas as condições do ideal, seja servindo o parceiro 
sujeito ou servindo o parceiro objeto. Assim, na realização da paz verdadeira, amor 
verdadeiro e ideal verdadeiro, Deus pensou se colocaria a origem ideal no parceiro 
objeto agindo para o benefício do parceiro sujeito, ou no parceiro sujeito agindo para o 
benefício do parceiro objeto. Se Ele fosse estabelecer a origem ideal na posição de que o 
parceiro objeto teria que agir para o benefício Dele mesmo, o parceiro sujeito, isto seria 
equivalente a Ele dizer que todas as pessoas na posição de um parceiro sujeito podem 
pedir para seus parceiros objeto agirem para o benefício do parceiro sujeito – vamos 
deixar de lado a questão sobre se seria certo para Deus agir da mesma forma. Se assim, 
o caminho para se tornar unido estaria bloqueado, ou seja, a estrada estaria dividida. 
Onde estaria a estrada através da qual dois podem se tornar um e a estrada que pode se 
tornar a fonte da paz? Deus não pôde evitar estabelecer o princípio que não somente 
Deus, mas também pessoas verdadeiras devem existir para o benefício dos outros. 
Portanto, não podemos encontrar amor verdadeiro, felicidade verdadeira, paz verdadeira 
e ideal verdadeiro sem agir para o benefício dos outros. Temos sido ignorantes sobre o 
fato que este era o princípio original de criação de céu e terra. Que tipo de pessoas são 
verdadeiros pais? Podemos dizer que elas são pessoas que nasceram para o benefício de 
seus filhos, que vivem para o benefício de seus filhos e morrem para o benefício de seus 
filhos. Somente então é formado o amor de um verdadeiro pai e uma verdadeira mãe, e 
somente então eles podem aparecer como os pais ideais diante de seus verdadeiros 
filhos. Além disso, eles se tornariam o centro de paz e o padrão de felicidade para seus 
filhos. Entretanto, onde vamos estabelecer o padrão de verdadeira piedade filial? É na 
posição oposta. Filhos que nasceram para seus pais, que vivem para seus pais e 
oferecem suas vidas para seus pais podem se tornar verdadeiros filhos e filhas filiais. 
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Somente quando eles fazem isso, eles podem se tornar os filhos ideais para seus pais, 
filhos a quem seus pais podem realmente amar e os parceiros objeto de felicidade e paz 
para seus pais. Neste ponto, se sugerimos uma fórmula a partir desta perspectiva, agora 
podemos achar que estas condições ideais – que é amor verdadeiro, felicidade 
verdadeira e paz verdadeira – podem ser encontradas somente na existência para o 
benefício dos outros. (075-318, 1975.01.16) 
 
Se expandimos a fórmula que uma pessoa tem que agir para o benefício dos outros, e 
assim, realizamos um mundo onde as pessoas agem para o benefício dos outros 
transcendendo nacionalidade, o mundo certamente se tornará o mundo de felicidade 
pelo qual temos esperado. O princípio de existir para o benefício dos outros encontrará 
seu caminho em cada aspecto da vida. (075-325, 1975.01.16) 
 
O que seria um esposo verdadeiro? Se houvesse um esposo que tivesse assumido a 
posição que ele nasceu para o benefício de sua esposa, que vive para o benefício de sua 
esposa e que está disposto a morrer para o benefício de sua esposa, a esposa não poderia 
evitar louvar seu esposo como o mestre de amor verdadeiro, um esposo do ideal 
verdadeiro e um esposo que é realmente a fonte de verdadeira paz e felicidade. Isto é 
verdadeiro também a partir do lado oposto. Devemos entender que os problemas surgem 
quando nós mesmos não estamos confiantes deste princípio. Eu estou ciente que Deus, 
que é o maior supervisor da criação de céu e terra, estabeleceu isto como um princípio 
de criação, assim, sem seguir este princípio, uma pessoa não pode entrar no mundo que 
é bom, verdadeiro, feliz e pacífico ou no mundo de amor e ideal. (075-319, 1975.01.16) 
 
Quando a família de Caim age para o benefício da família de Abel e a família de Abel é 
grata à família de Caim, e assim um laço tradicional é criado, o qual não pode ser 
cortado, seus filhos e filhas finalmente podem se tornar unidos e viver em uma situação 
natural sem contradições. Uma nação de paz começará a partir disso, sendo que quando 
essas contradições são terminadas, uma pessoa encontra um país no final, e o estágio no 
qual uma pessoa luta com Satanás não existe na realidade desse país. (058-186, 
1972.06.11) 
 
Há pessoas que dizem, “É melhor se livrar de tudo e criar unidade, mesmo que pela 
espada, do que deixar o mundo mal como está e fracassar em se unir.” Por que Hitler foi 
rotulado de ditador? Foi errado que ele foi rotulado desta forma? Não, não estava errado 
rotulá-lo como um ditador. Ele disse que a Europa devia existir para a raça germânica. 
Ele deveria ter tido a ideia que a raça germânica devia existir para a Europa. Isso é 
diferente. Ele insistiu que a Europa existia para a raça germânica e nada mais era 
permitido. Contudo, o fato é que o povo germânico deveria ter existido para a paz da 
Europa. Se ele tivesse dito que o povo germânico existia para servir os interesses da 
Europa, não teria surgido o mal. Se ele tivesse sido esse regente, ele teria deixado para 
trás uma reputação como um político histórico. É aqui que repousa a diferença. (057-
055, 1972.05.28) 
 
Deus é o parceiro sujeito e nós somos Seus parceiros objeto. O que Deus deve pensar 
em relação ao relacionamento de parceiro sujeito e parceiro objeto é a partir de onde ter 
os padrões de amor verdadeiro, felicidade, paz e o ideal. Eu quero dizer, Deus que é o 
rei de sabedoria deve assumir seriamente o assunto de onde Ele colocaria a origem 
destas coisas.  
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Amor verdadeiro não reside em pedir para alguém agir para o benefício dos outros. Os 
padrões de paz verdadeira, felicidade verdadeira e ideal verdadeiro não residem em 
pedir para alguém agir para o benefício dos outros. Ao invés, isto começa quando tento 
agir para o benefício dos outros. Portanto, um esposo e esposa verdadeiros, pais 
verdadeiros, mestres verdadeiros e patriotas verdadeiros não se originam a partir de 
empurrar os outros sendo eles o foco central. Estas coisas se originam a partir de 
investir a si mesmo. A própria criação é investimento. (077-105, 1975.04.01) 
 
O que são verdadeiros pais? Eles são os pais que pensam que eles nasceram para o 
benefício dos seus filhos, eles têm vivido até agora também para o benefício de seus 
filhos e também morrerão para o benefício de seus filhos. Quando os pais se colocam 
em um lugar onde eles têm vivido e morrerão para o benefício de seus filhos, eles 
certamente são verdadeiros pais, pais de amor, e pais ideais. Eles são pais que 
consideram o que é necessário para a paz e felicidade de seus filhos. Então, quem é um 
verdadeiro filho filial? Ele é o filho que vive com a ideia que ele nasceu para seus pais, 
está vivendo por seus pais e morrerá por seus pais. Podemos determinar quem é um 
verdadeiro filho filial quando ele compromete sua lealdade e vida a partir da posição de 
ter nascido somente por seus pais, estar vivendo somente por seus pais e morrer 
somente por seus pais. Quando os pais olham para esse filho, eles descobrirão que ele é 
um filho filial de amor e um filho ideal que os pais querem. Além disso, a interação dos 
pais com ele se torna uma fonte de paz, e os pais podem estar felizes. Não podemos 
negar o fato que na criação do universo, Deus estabeleceu a origem ideal – que os seres 
devem aderir ao princípio de viver para o benefício dos outros. O que é um esposo 
verdadeiro? Ele segue a mesma regra. O esposo que diz que seu nascimento foi para o 
benefício de sua esposa, sua vida também é para o benefício de sua esposa e que sua 
morte também será para sua esposa, é um esposo verdadeiro. É a mesma coisa com uma 
esposa verdadeira. “Eu nasci para você, minha vida é para você e minha morte também 
será por você.” Desta forma, se um membro da família pode manter o princípio de agir 
para o benefício dos outros, indo além do ser individual, a família inevitavelmente será 
a família ideal e seguramente uma família de amor, felicidade e paz. As pessoas não 
estão cientes do fato que Deus estabeleceu esse princípio natural. Se vocês que 
atenderam a reunião desta noite querem ter uma mente que espera pelo mundo de amor, 
felicidade, paz e ideal, tome a estrada que pode mudar a direção de sua vida. Então um 
mundo de possibilidades se abrirá diante de você. Nesta noite aqui você encontrou uma 
fórmula. Uma pessoa está destinada a ser capaz de cumprir o ideal somente seguindo 
através do processo de agir para o benefício dos outros. Portanto, não importa quão 
maravilhosa uma pessoa possa ser, ela não pode perseguir a felicidade e o ideal apartada 
desta fórmula. Tal como as pessoas não podem evitar a estrada da morte, é um fato que 
uma pessoa pode encontrar amor, felicidade, paz e o ideal somente seguindo o padrão 
deste princípio natural, o qual Deus estabeleceu. Agora em seu curso de vida, quando 
você forma um julgamento sobre as coisas centrado em um padrão oficial, você 
descobrirá que ao realizar as condições ideais que as pessoas desejam, nada será feito 
sem seguir através deste processo. (077-106, 1975.04.01) 
 
Devemos saber que Deus é realmente o rei de sabedoria, por isso Ele estabeleceu o 
segredo da criação e o princípio natural que uma pessoa vive para o benefício dos 
outros. Eu gostaria que você entendesse que amor verdadeiro, felicidade verdadeira e 
paz verdadeira são formados somente na posição de existir para o benefício dos outros. 
Vamos aplicar esta fórmula e ver. (077-188, 1975.04.06) 
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Podemos encontrar o princípio pelo qual Deus criou o mundo do ideal nisto. Estou 
esperançoso que hoje vocês lembrem que somente existindo para o benefício de outros, 
o amor verdadeiro de Deus pode começar. Somente existindo para o benefício dos 
outros o parceiro objeto ideal de Deus se manifesta, e somente através de existir para o 
benefício dos outros que paz e felicidade são realizadas. Por exemplo, quem são 
verdadeiros pais? Quero dizer, quem no mundo são verdadeiros pais? Verdadeiros pais 
não são pessoas especiais. Se eles se colocam em uma posição na qual tenham nascido 
por seus filhos, estarem vivendo por seus filhos e que podem morrer por seus filhos e 
podem fazer qualquer coisa por seus filhos, eles não podem evitar se tornar pais de amor 
verdadeiro, pais de ideal verdadeiro, pais de felicidade verdadeira e pais de paz 
verdadeira. Devemos entender que amor, paz, felicidade e ideal imutáveis e eternos são 
estabelecidos somente quando uma pessoa está existindo para o benefício dos outros. 
Quando esse esposo e esposa aparecem, eles serão capazes de receber o amor de Deus e 
se tornar os parceiros objeto da paz de Deus. Também é certo que eles se tornarão um 
casal verdadeiro, eterno e ideal, um esposo e uma esposa de amor, paz e felicidade que 
podem se tornar o parceiro objeto substancial do ideal de Deus. (077-186, 1975.04.06) 
 
Não importa quantos livros religiosos possam existir nas incontáveis religiões, suas 
conclusões são todas resumidas nas palavras “Exista para o benefício dos outros.” Se 
extrairmos uma conclusão como um todo dos sessenta e seis volumes do Velho e do 
Novo Testamento, esta conclusão se resumiria nas palavras “Exista para o benefício dos 
outros.” Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. Por quê? É 
porque Deus estabeleceu o princípio de criação de céu e terra e o padrão ideal como 
existir para o benefício dos outros. Deste modo, o Filho do Céu, que deve se ajustar à lei 
do mundo original, representando a lei celeste, deve ser assim. Isso explica por que ele 
enfatizou que ele veio para agir para o benefício dos outros. É dito que aqueles que 
desejam ir mais alto declinarão, e aqueles que desejam ir mais baixo ascenderão. É dito 
que se você desiste de sua própria vida para o benefício de seu amigo, não há amor 
maior do que esse. Em resumo, a conclusão é “Exista para o benefício dos outros.” 
(077-190, 1975.04.06) 
 
Amor vem a partir do parceiro objeto. Sem um parceiro objeto, não pode haver 
felicidade e nem paz. Isso significa que estas sempre vêm através de um parceiro objeto. 
Amor e ideal, que são mais preciosos do que a própria vida, vêm a partir de um parceiro 
objeto. Deste modo, é preciso ser humildemente preparado para receber essa coisa 
preciosa. Você deve entender que assim, Deus não pode evitar estabelecer a lei que nos 
instrui a viver para o benefício dos outros. Deus que é o rei da sabedoria sabe que se 
alguém está agindo para o benefício dos outros, eternidade aparece – o centro, a origem 
de paz e unidade, amor verdadeiro e ideal. Devemos saber que Deus não pôde evitar 
estabelecer o princípio de existir para o benefício dos outros. (077-192, 1975.04.06) 
 
Com o que educaremos os jovens da Igreja de Unificação de hoje? O segredo da criação 
repousa aqui, e sabemos que amor e ideal estão aqui. Sendo este o caso, se você gostaria 
de encontrar Deus, ter Seu amor, ou participar em Sua paz e felicidade, torne-se uma 
pessoa que existe para o benefício dos outros. Não há nada mais. Isto não é porque o 
Rev. Moon é alguém especial ou tem alguma forma ou habilidade especial. Ele está 
seguindo esta filosofia e assim, até mesmo Deus pode ficar com ele; esta é uma filosofia 
cuja rota Deus não pode evitar seguir. Indivíduos e famílias devem seguir esta filosofia. 
(077-195, 1975.04.06) 
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Devemos seguir a vontade da lei celeste de existir para o benefício dos outros. Se existe 
alguém que serve seu país mais do que qualquer outra pessoa, você deve conduzir uma 
vida na qual você atende essa pessoa como Deus e o Senhor. Se não, viva essa própria 
vida na qual você mesmo serve seu país mais do que qualquer outra pessoa. Então, a paz 
celeste se misturará em seu coração. Você reconhecerá o amor infinito de Deus e Sua 
realidade e receberá o ambiente do ideal de céu e terra, onde você vive abraçado por 
Deus. Eu quero dizer isto! Felicidade estará lá e o lugar de tranquilidade virá a existir ali 
mesmo. Trabalhar enquanto espera por indivíduos que possam ser assim é a rota que 
nossa vida deve seguir, e na sequência, esperar por esse país, e assim, esperar cumprir a 
vontade de Deus é o paraíso na terra que a humanidade e Deus desejam no final. (077-
203, 1975.04.06) 
 
Quando você vai para o mundo espiritual, você descobrirá que Deus existe como o ser 
central de céu e terra. Você também verá que quanto mais você é governado por Ele – 
por milhares ou dezenas de milhares de anos – maior será nossa felicidade. Se você não 
pode acreditar nisto, por que você não morre agora mesmo e verifica? Não temos sido 
cientes disto. Não temos sido previdentes o suficiente para ver que se há alguém que 
pode sinceramente nos governar para o nosso benefício, poderia haver paz verdadeira. 
Devemos saber sobre o fato que um ser que age para o benefício dos outros se tornará 
um ser central, e assim, pode criar um ambiente completamente unificado. Paz, 
felicidade, amor verdadeiro ou o ideal serão realizados somente quando você vai para o 
lugar onde pode dizer, “O mais precioso Deus está lá por mim. O maior amor de Deus 
está lá por mim.” O mundo onde isto é possível e o lugar onde as pessoas podem viver 
para o benefício dos outros em qualquer lugar e em qualquer nível, incluindo o 
indivíduo, família, sociedade, país e o mundo, é o mesmo estado do supremo ideal que 
desejamos. O mundo onde há amor verdadeiro, paz verdadeira, felicidade verdadeira e 
liberdade verdadeira é o mundo ideal que desejamos. Além disso, quando esse mundo 
passa a existir e está unido com Deus no centro, ele não pode evitar ser o céu na terra. 
(077-272, 1975.04.14) 
 
Deus, que é o rei da sabedoria, criou as pessoas, que são Seus parceiros objeto, e então 
descobriu que Ele tinha um problema. Ele tinha que pensar sobre onde colocar a origem 
de coisas como amor, paz, felicidade e ideal verdadeiros depois que Ele criou o homem. 
“Onde no mundo eu devo colocar a origem? Onde é a origem da verdade?” Esta foi a 
questão de onde a origem de ideal, felicidade e paz reside. A origem destas coisas, que o 
próprio Deus estabeleceu, deve existir. Sendo que Deus criou as coisas com este 
princípio do universo como origem... Deus, que sabe que uma família pacífica existe 
através do relacionamento entre parceiro sujeito e parceiro objeto, e que uma sociedade 
pacífica, um país pacífico e um mundo pacífico se desenvolveriam no futuro, não teve 
escolha a não ser decidir sobre a origem da felicidade verdadeira, de uma vez por todas. 
Havia apenas duas alternativas; uma rota onde o parceiro sujeito age para o benefício do 
parceiro objeto e a outra rota onde o parceiro objeto age para o benefício do parceiro 
sujeito. O princípio fundamental e verdadeira origem do universo começa a partir daqui. 
Amor verdadeiro e ideal podem resultar somente a partir da existência para o benefício 
dos outros. Além disso, paz e felicidade podem existir somente através da ação para o 
benefício dos outros. Aqueles que dizem, “Faça coisas por mim,” não podem realmente 
existir. Eu gostaria que vocês lembrassem o fato que Deus estabeleceu a existência para 
o benefício dos outros como o ponto de início fundamental da criação do universo. 
(077-290, 1975.04.25) 
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Um ministro de uma igreja cristã estabelecida pode amar o Rev. Moon mais do que ama 
sua congregação? Se assim, tudo está ligado para ser atraído para eles quando agem 
para o benefício dos outros. Por que? Quando você age para o benefício dos outros, 
haverá maior amor, maior ideal, maior felicidade e maior paz. Esse é o motivo pelo qual 
pessoas que estão procurando pela rota de maior amor tentam encontrar o céu 
contribuindo com suas vidas onde elas podem fazer mais para o benefício dos outros. 
Isto é possível quando uma pessoa age de acordo com este princípio. (077-300, 
1975.04.25) 
 
Tendo colocado o relacionamento de parceiro sujeito e parceiro objeto em um patamar 
de igualdade, Deus encontrou um problema. Deus é o rei da sabedoria, o rei da vida, o 
rei do ideal e o rei da paz. Assim, se esse ser, que é o parceiro sujeito, comete um erro 
ao decretar o princípio de céu e terra, isso criaria uma situação séria. Então, Deus, que é 
o rei da sabedoria, teve que pensar sobre o problema de onde colocar a origem de amor, 
o ponto de início do ideal ou o ponto de início da verdadeira felicidade e verdadeira 
esperança. Ouça cuidadosamente. Este é um assunto sobre o qual devemos pensar. 
Quando pensamos sobre o próprio Deus, Ele é o parceiro sujeito, assim, um parceiro 
objeto se colocará diante do parceiro sujeito. Assim, o próprio Deus irá se colocar em 
uma posição que serve o parceiro objeto, ou pedirá para o parceiro objeto servi-lo, 
sendo que Ele é o parceiro sujeito? Quando há duas rotas, uma sendo o parceiro sujeito 
indo na direção do parceiro objeto, e a outra sendo o parceiro objeto indo na direção do 
parceiro sujeito, onde Deus deveria colocar a origem do amor verdadeiro, paz e 
felicidade verdadeiras, e do verdadeiro ideal? Deus teve que considerar esta questão. 
Onde o ideal começa? Ele começa a partir de Deus. Portanto, o ideal aparece, e o amor 
verdadeiro, felicidade verdadeira e paz verdadeira podem ser estabelecidos somente na 
posição de investimento. Isto é o que já sabemos bem em nossas vidas cotidianas.  
 
Se Deus fosse se colocar em uma posição de dizer “Ei, parceiro objeto! Você deve 
existir para mim,” nunca poderia haver unidade. Se tudo fosse se colocar nessa posição 
de pedir que seus parceiros objeto atuem para seu benefício, tudo estaria separado. 
Portanto, Deus, que é o rei da sabedoria, criou o princípio de agir para o benefício dos 
outros para ser a raiz do ideal. Eu espero que vocês lembrem o fato que Deus teve que 
estabelecer o princípio de parceiros sujeito existindo para o benefício dos parceiros 
objeto. Desta forma, amor verdadeiro pode ser encontrado somente no estabelecimento 
do princípio de existir para a origem do amor e a origem ideal da criação do universo. 
Por quê? É porque Deus é um ser de princípios. Podemos encontrar o verdadeiro ideal 
somente ali. Por quê? É porque Deus é um ser que vive para o benefício dos outros. 
Podemos encontrar felicidade, paz e amor verdadeiro somente neste ponto. Por favor, 
lembrem o fato que este princípio de existir para o benefício dos outros se torna a 
origem de amor verdadeiro, liberdade verdadeira, felicidade verdadeira e ideal 
verdadeiro, como eu mencionei antes. (077-318, 1975.04.30) 
 
Se os seres humanos não tivessem caído no início da história, eles teriam recebido a 
tradição de Deus de viver para o benefício dos outros e desenvolvido este mundo em um 
mundo de paz e de céu e terra. Entretanto, ao contrário disso, eles trilharam um curso de 
descobertas centrando em si mesmos, e isto é o que nós chamamos de queda humana. 
(077-325, 1975.04.30) 
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Se 110 por cento é retornado do que você tenha feito que beneficiou um homem na 
medida de 100 por cento, você retornaria mais do que 110 por cento para ele, e ele 
retornaria com mais ainda do que isso, e assim sucessivamente. Isto é alcançado 
somente quando as pessoas existem para o benefício um do outro. Nós ainda não 
tínhamos entendido que o conceito de eternidade é estabelecido somente desta forma. O 
conceito de eternidade aparece assim. Portanto, coisas como amor, paz, felicidade ou 
ideal devem ser eternas. Desta forma, Deus, que é o rei da sabedoria, teve que 
estabelecer o princípio de existir para o benefício dos outros. Por favor, lembrem disto. 
(077-328, 1975.04.30) 
 
Deus é o rei da sabedoria. Não somente isso, Ele é o rei do amor, rei do ideal, rei da paz 
e rei da felicidade e liberdade. Em algum ponto, um problema surgiu depois que esse 
Deus tinha reconhecido Seus parceiros objeto, os seres humanos, como tendo o mesmo 
valor. Onde no mundo Ele deveria colocar a origem do amor verdadeiro? Onde Ele 
deveria colocar o fundamento do ideal verdadeiro? E quanto à felicidade verdadeira e 
paz verdadeira? Eu gostaria que vocês lembrassem que esses problemas fundamentais 
devem ser a preocupação do próprio Deus. Esta é a questão que deve preocupar vocês 
também. Onde Ele colocou a origem ideal? Uma vez que você compreende claramente a 
origem, você também pode receber amor, felicidade, paz e ideal, tal como Deus. Isso é o 
que importa. Por que vocês não falam sobre estas coisas a partir de agora?  
 
O princípio que uma pessoa existe para o benefício dos outros se aplica tanto no céu 
como na terra. Onde isto funciona, o ideal habita, o amor verdadeiro aparece e a 
verdadeira felicidade e verdadeira paz residem. Esta é a visão de Deus da existência no 
mundo da criação. Portanto, seria impossível para os seres realizarem o ideal a menos 
que seguissem esse princípio. Quando você pensa que este é o segredo e a fórmula da 
criação do universo, você deve compreender que esta é uma grande descoberta. (078-
111, 1975.05.06) 
 
Quais tipos de religiões levam para a verdadeira religião, uma religião de amor, a 
religião ideal, uma religião de felicidade e paz? Você também deve chegar à conclusão 
que religiões que existem para indivíduos, famílias, tribos, nações, países, o mundo, 
céu, terra e Deus, são verdadeiras religiões, as religiões ideais que conduzem todas as 
pessoas para o lugar de paz e de felicidade. (078-117, 1975.05.06) 
 
Quando você se coloca na posição onde existe absolutamente para o benefício dos 
padrões do amor supremo, do ideal supremo, felicidade suprema, paz suprema e tudo de 
Deus que estava escondido, você finalmente pode possuir o amor que tinha sido 
mantido escondido dentro do Deus infinito. Portanto, uma pessoa não gosta de nada 
mais exceto possuir o amor de Deus. Neste ponto, a consciência humana finalmente 
dirá, “Agora vou descansar para sempre.” Isto acontecerá dentro da realidade da própria 
vida. Este é o céu utópico que desejamos. Eu gostaria que vocês acreditassem que 
quando isto é realizado na terra, chamaremos este mundo de “céu na terra.” Por favor, 
entendam que o céu na terra, um novo futuro e esperança em um nível mais elevado 
aparecerá somente quando as pessoas viverem para o benefício dos outros. Eu 
sinceramente espero que vocês pratiquem este princípio, e assim, possuam o amor, 
felicidade, paz e ideal de Deus que estão nesse nível elevado. (078-128, 1975.05.06) 
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Se todas as 240 milhões de pessoas americanas quisessem amor para si mesmas, 240 
milhões de disputas surgiriam. Contudo, se elas fossem pensar que queriam viver 
amando todas as outras 239.999.999 pessoas, um mundo de paz seria realizado sem 
lutas. (105-080, 1979.09.23) 
 
Os homens nunca retornam exatamente a quantia que eles receberam. Por exemplo, se 
alguém recebeu dez partes de amor, ele investiria de si mesmo e retornaria onze, doze 
ou mais partes. Portanto, chegamos à conclusão que a pessoa que ama, ao invés da 
pessoa que recebe amor, se torna o mestre que pode expandir as condições para a paz no 
mundo. (039-236, 1971.01.15) 
 
Aqueles que estão em débito, nunca prosperam. Se há uma pessoa na família que gosta 
de estar em dívida, todos os outros empurrarão ela para fora do caminho. Se há um 
membro da família que vive de tal forma que os outros estão em débito com ele ou ela 
mais do que seus pais, então os pais sentiriam como transmitindo tudo deles para esse 
filho. Essa seria a forma como o mundo funciona. Isto significa que esposas não devem 
estar em débito com seus esposos, e os esposos não devem estar em débito com suas 
esposas. Devemos saber que o mundo de paz eterna surge a partir da família onde cada 
membro se esforça para viver de uma forma na qual os outros estejam em débito com 
ele ou ela. (085-237, 1976.03.03) 
 
Não se torne endividado através de seus olhos, sua boca, suas mãos, seu coração e seu 
rosto. Se existe alguma forma pela qual você pode beneficiar seu ambiente, tente fazer 
isto vinte e quatro horas por dia, dia e noite, pensando que esta é sua obrigação, não 
importa qual se torne sua reputação. Então, seus descendentes serão de tal forma que 
eles serão capazes de abraçar o mundo inteiro e ainda fazer mais. Além disso, depois 
que essa pessoa morre, um jardim de prosperidade e paz, não um jardim desolado de 
morte, irá florescer. O céu surge a partir daí, a partir de um lugar no qual você não está 
em débito. (084-337, 1976.03.01) 
 
Então, onde começa a unidade do mundo? É a partir do lugar de viver mais pelos 
outros. E quanto ao padrão de paz? Ele começa a partir de onde você pode virar o ponto 
de transição do mal para o outro lado do mundo. O que é isso? O mundo se tornará 
automaticamente pacífico uma vez que ele vai além das barreiras nacionais com o 
pensamento de viver para o benefício dos outros, quando isto é expandido para o âmbito 
mundial e os níveis celestiais, e finalmente tenha mudado para o pensamento que pode 
se manter em contato com a fortuna celeste. Simples, não é? Isto é simples, uma vez que 
você pense sobre isto. (126-335, 1983.05.01) 
 
Se viver para o benefício dos outros é algo que pode se tornar o padrão de paz para o 
mundo, isso seria suficiente? Viver para o benefício dos outros seria tudo? Em seu 
centro, tem que ter o amor de viver para o benefício dos outros. Sem estar centrado no 
amor de viver para o benefício dos outros, será impossível lidar com o mundo. (138-
075, 1986.01.19) 
 
Qual deve ser a atitude daqueles que buscam o que chamamos o mundo de paz, 
felicidade e ideal? Eles devem se tornar aqueles que podem servir um mundo ideal. 
Aqueles que podem servir o universo e agir para o benefício de coisas maiores podem 
desenvolver uma realidade mais ampla de parceiros objeto.  



68 
 

Eu vejo que aqueles com o coração de agir infinitamente para o benefício dos outros 
têm o potencial para expandir a realidade de domínio na direção de infinitos parceiros 
objeto. (138-077, 1986.01.19) 
 
Onde vamos encontrar uma pessoa verdadeira? Eu quero dizer o tipo de pessoa 
verdadeira a quem, além do país, o mundo pode proteger; o tipo de pessoa verdadeira a 
quem, além do mundo, o universo pode proteger, e o tipo de pessoa em quem Deus 
pode confiar como uma pessoa verdadeira, se Deus realmente existe. Se isto não é 
possível, uma pessoa não pode encontrar a origem da paz. (143-266, 1986.03.20) 
 
Paz mundial ou o mundo de unidade não é algum lugar lá fora. É dentro de seu corpo. 
Você deve encontrar o amor através do qual seu corpo pode agir para o benefício de sua 
mente, e sua mente pode agir para o benefício de seu corpo. Amor intrínsico se aninhará 
dentro de você. Sendo que os homens nasceram para as mulheres, eles devem amar as 
mulheres mais do que sua própria vida. É a mesma coisa para as mulheres. Esse é o 
mundo ideal. Somente na rota de amor que age para o benefício dos outros podemos 
encontrar Deus, verdadeiros homens e verdadeiras mulheres. Além disso, é onde 
famílias verdadeiras, filhos verdadeiros, pais verdadeiros, tribos verdadeiras, nações 
verdadeiras, países verdadeiros, o mundo verdadeiro e um céu verdadeiro não podem 
evitar ser realizados. Este é o princípio de unidade. Este é o princípio da paz. Sem isto, 
mesmo os chamados grandes homens passarão. (144-167, 1986.04.12) 
 
As pessoas do mundo se uniriam com a América? Não. Todas elas chutarão a América. 
Mas se a América se sacrifica investindo pelo mundo, a unidade virá automaticamente. 
Isto é simples. A questão da paz mundial é simples. Qual ideologia regerá o mundo no 
futuro? A ideologia que age para o benefício do todo. Vamos supor que alguém esteja 
indo para a Alemanha. Ele receberá oposição se for causar ruína para a Alemanha. 
Entretanto, se ele está indo para dar algum benefício para a Alemanha, quem se oporá? 
A América também está recebendo o Rev. Moon, sendo que o povo sabe através de suas 
experiências que ele não prejudicará a América. (195-284, 1989.12.10) 
 
O que é um ditador? Chamamos um homem que exige que as pessoas atuem para o 
benefício somente dele mesmo, de ditador. Qual é o antônimo de “ditador”? Só pode ser 
“um pacifista,” ou “um homem de sacrifício e serviço.” Em geral, dizemos “pacifista.” 
O que é um pacifista? Ele é um homem que faz o bem para todos. Ele não é um homem 
que pede aos outros para fazer o bem, mas ele mesmo tenta fazer o bem. Este tipo de 
pessoa está bem perto do que eu chamei de uma “pessoa boa.” (172-151, 1988.01.10) 
 
O reino de paz e o reino do ideal são realizados quando agimos para o benefício dos 
outros mesmo sob dificuldades. Quando membros da família como a avó, mãe, pai, 
esposo, filho e filha agem para o benefício uns dos outros, a família irá para o céu. 
Quando membros de uma família pedem para os outros agirem para o benefício deles 
mesmos, não pode haver harmonia ou realizações nessa família. Ao invés, o que precisa 
ser desenvolvido é a situação na qual cada membro está tentando agir para o benefício 
dos outros. Esta é a mais íntima verdade e uma verdade simples ao mesmo tempo. É 
bom viver para o benefício do filho ou filha de uma pessoa. Entretanto, uma pessoa 
deve viver para o benefício do país antes de viver para o benefício do filho ou filha. 
Uma pessoa deve agir para o benefício do mundo, do céu, e da entidade maior, e seguir 
a rota do princípio lógico. (171-087, 1987.12.06) 
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Coisas boas nunca podem existir quando uma pessoa afirma a si mesma absolutamente. 
Esse é o motivo pelo qual ditadores começam com infortúnio e terminam com 
infortúnio. Quantas pessoas têm sido sacrificadas por ditadores estabelecendo sua base 
de poder! Ninguém gosta de alguém que se estabelece sacrificando os outros. Um 
mundo de paz ou unidade absoluta não pode ser realizado dessa forma. (063-102, 
1972.10.08) 
 
É impossível realizar o mundo de paz, felicidade e ideal, como desejado pela vontade de 
Deus, através de uma filosofia de pedir para os outros agirem para seu benefício. 
Somente a filosofia de tentar agir para o benefício dos outros fará isso. Isto é porque 
Deus é assim. Deus existe como esse parceiro sujeito, por isso Deus, que é o parceiro 
sujeito, protegerá essa pessoa. Deste modo, essa pessoa pode se desenvolver e ser 
eterna, como Deus é. (277-161, 1996.04.15) 
 
Aqueles que agem para o benefício dos outros se tornam as pessoas nas posições de 
responsabilidade. Sendo que o Rev. Moon está investindo novamente em um grau mais 
elevado para o benefício do mundo, o mundo inteiro está apoiando-o. O mundo não está 
pedindo para as pessoas agirem para o benefício delas mesmas. Se este fosse o caso, não 
haveria avós, pais, paz ou dinheiro. Vamos supor que um esposo e uma esposa estão 
brigando. Se a esposa é uma pessoa que age para o benefício de seu esposo e filhos, 
todos a consolarão. Se alguém está vivendo para o benefício dos outros, o parceiro 
objeto está ciente. Entretanto, quando alguém pede para os outros agirem para seu 
próprio benefício, todos se apartam. Como esposo e esposa, você quer brigar ou amar 
um ao outro? Quando você tem o coração de viver para o benefício dos outros dia e 
noite, haverá liberdade, mesmo se você entrar em batalhas. Contudo, quando há o 
inverso de viver para o benefício dos outros, isto demolirá a liberdade, destruirá tudo e 
prejudicará a paz e o amor. (276-242, 1996.02.24) 
 
Não importa quão sagrada e maravilhosa uma religião possa ser, o Céu a restringirá e 
tentará contê-la se ela corre contra o propósito e direção primários. Entretanto, quando 
seu valor está em linha com o propósito e direção primários de paz na sociedade, e se a 
fortuna celeste e Deus existem, Deus a protegerá e nutrirá. Mesmo com um grande santo 
ou um grande presidente de uma nação, a força da fortuna celeste e a força do universo 
os restringirão se o que eles fazem é correr contra a direção do país, a direção de seu 
continente e a direção do mundo. Contudo, se eles se tornam o centro de sua nação e do 
mundo, eles devem se mover na direção na qual todo o continente pode ir e realizar 
coisas centradas no movimento desse continente e país. A ascensão ou queda de uma 
pessoa depende se ela está tentando alcançar unidade centrada em si mesma ou centrada 
em todo o mundo de paz. (224-199, 1991.11.24) 
 
Uma pessoa deve elevar o filho e a filha como um príncipe e princesa, e atender a mãe e 
o pai como um rei e uma rainha. Além disso, do que você chama a avó do rei? Alguém 
deve atendê-la melhor que a rainha. Esta é a lei da família no céu. Pode haver conflito 
lá? O pensamento fundamental por trás da família é existir para o benefício dos outros. 
Se não, paz não pode existir. O ensinamento do Rev. Moon é verdade eterna, e todas as 
pessoas aqui não podem evitar estar totalmente envolvidas. Até agora, você tem pedido 
para os outros agirem para seu próprio benefício. O que é que você deve mudar cerca de 
180 graus? Sem meu ensinamento é impossível. (218-261, 1991.08.19) 
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O povo vestido de branco [o povo coreano, que tradicionalmente vestia roupas brancas] 
não deve ter o sentimento que são os melhores. Ao invés, eles devem criar um 
movimento destinado a se tornarem unidos centrados em todas as nações da Ásia. 
Quando eles pensam a partir do ponto de vista de paz ou igualdade baseado nesta 
enorme região chamada Ásia, onde centenas de milhões de pessoas estão vivendo, eles 
devem investir sua nação para o benefício da Ásia a fim de se colocarem em uma 
posição onde todos podem viver bem juntos. Além disso, a Ásia deve se investir para o 
benefício do estágio mundial. (213-070, 1991.01.14) 
 
“Paz” é uma palavra que vem a partir de um conceito relativo, como a palavra 
“felicidade.” Uma pessoa não pode ser feliz por si mesma. Neste contexto, o universo 
inteiro encontrará felicidade quando me torno um ser unificado. Nossos ideais, como a 
paz, começarão a partir do ponto onde me torno uma unidade. (208-231, 1990.11.20) 
 
Você não pode ter laços pacíficos no mundo humano somente através do poder humano. 
Por que? Todos querem ser o melhor. Todos estão tentando tirar vantagem dos outros. 
Todos estão perseguindo seu próprio interesse e querem obter coisas boas centrados em 
si mesmos. E quanto a vocês que vieram aqui? Todas as pessoas incluindo congressistas 
nacionais, mestres e estudantes, estão brigando por hegemonia centrada em si mesmas e 
criando uma confusão para seus próprios interesses. Este se tornou o impulso principal 
da vida. Lutas continuarão em um mundo onde o ambiente é tal que as pessoas se 
centram em si mesmas. (200-078, 1990.02.24) 
 
Estes olhos vieram a existir para eles mesmos? Eles vieram a existir para seu parceiro 
objeto. Esta boca veio a existir para meu benefício? Ela veio a existir para o benefício 
de seu parceiro objeto. Estas mãos vieram a existir para atuarem para o benefício dos 
outros. Paz existe a partir desse ponto. (200-253, 1990.02.25) 
 
3.3 Filosofia de Paz e Amor  
 
Como a fonte do universo, o que vem primeiro, vida ou amor? Quando examinamos 
este assunto, vida não pode vir primeiro. Deus é a fonte da vida. Sendo este o caso, em 
qual fundamento Deus gostaria de viver? Ele gostaria de viver no fundamento da paz. O 
que pode estabelecer um fundamento de paz? É a vida, ou é algo mais? Não é a vida. Há 
algo que pode reconhecer a base comum em todas as coisas, transcendendo 
ordenadamente estágios e o nível ou posição de parceiro sujeito e parceiro objeto. O que 
é isto? É o amor verdadeiro. (173-084, 1988.02.07) 
 
Qual é o núcleo ideal do universo? É amor. Ele é o núcleo da paz. O Cristianismo fala 
sobre amor e o Budismo fala sobre misericórdia. O Confucionismo fala sobre 
benevolência, justiça, propriedade e sabedoria. A palavra “benevolência” fala de duas 
pessoas. Naturalmente, ela significa amor. O caracter chinês para “céu” inclui os 
caracteres para “dois” e “pessoa”. (164-153, 1987.05.10) 
 
Onde não há amor, não há paz. Onde não há amor, naturalmente não há felicidade. 
Onde não há amor, não há alegria também. Isso explica porque dizemos, “Deus é 
amor.” O centro do universo pode ser estabelecido somente através do amor, e nenhum 
ser pode existir sem um centro. Esse é o motivo pelo qual é natural dizer que Deus é 
amor e os seres humanos são amor. (076-047, 1975.01.26) 
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As pessoas que vivem se esforçando para ver o parceiro objeto de amor não 
envelhecem. Somente o poder do amor transformará o universo em um jardim de amor 
como uma flor da primavera. Assim, o tempo não está tão longe quando vamos lutar por 
um mundo pacífico centrado no Deus universal e supranacional. (086-330, 1976.04.18) 
 
O ser que é o núcleo do amor é Deus. Os seres humanos devem ter uma natureza que 
corresponde à natureza de Deus a fim de se tornarem seres que se assemelham a Deus. 
Deste modo, a mente humana deve possuir a natureza e caráter que refletem o núcleo de 
Deus. Onde essa essência se origina? Ela está enraizada na essência do amor. Paz flui a 
partir do amor. Felicidade e alegria também se originam a partir do amor e não a partir 
do dinheiro! (035-057, 1970.10.03) 
 
O mundo ideal é aquele no qual o propósito original de criação de Deus é realizado. 
Este mundo ideal também deve se assemelhar a Deus. Este é o motivo pelo qual os seres 
humanos esperam por uma vida harmoniosa e pacífica onde o amor está constantemente 
presente. Este também é o motivo pelo qual os seres humanos se esforçam para 
melhorar o ambiente e incessantemente criar novas coisas. Criação não significa 
simplesmente manufaturar alguma coisa, mas inclui todo o processo criativo de 
formular, planejar, melhorar e finalmente produzir uma nova criação. 
 
Podemos dizer que os seres humanos se assemelham a Deus em termos de habilidades 
criativas, as quais podem ser vistas como notáveis desenvolvimentos científicos. 
Contudo, nossas habilidades criativas não têm plenamente se assemelhado ao amor 
incondicional de Deus, e consequentemente têm conduzido à tristeza, dor e infortúnio. 
Sendo que harmonia é inerente ao amor, harmonia não pode ser encontrada onde não há 
amor. Da mesma forma, onde não há harmonia, não pode haver paz ou felicidade. Como 
resultado, a história tem sido cheia de miséria e sofrimento. (065-259, 1972.11.26) 
 
Não há nenhuma hierarquia ou posição no amor. Portanto, quando você existe no 
domínio do amor, você tem a autoridade para possuir o todo, embora você possa ainda 
não se colocar como o centro. Não há nenhuma discriminação no mundo do amor. Ser 
grande ou pequeno, estar acima ou abaixo não é um problema, sendo que o mundo tem 
paz infinita, igualdade infinita e valor infinito em todos os momentos. Estas qualidades 
estão ligadas eternamente em um relacionamento de dar e receber para o bem. Portanto, 
não há nada que não esteja unido ou harmonioso no mundo do amor. Por isso, devemos 
encontrar o lugar do líder vitorioso que está centrado no amor que está enraizado nesses 
padrões. Até agora temos falhado em encontrar esse lugar; devemos nos esforçar para 
encontrá-lo. (014-249, 1965.01.01) 
 
Este conceito se aplica ao relacionamento de pais e filhos também. Bebês mordem os 
mamilos de sua mãe quando se alimentam. Vocês, mães, poderiam deixar isto acontecer 
sem amor? Vocês não podem. Você sente naturalmente profunda felicidade quando seu 
bebê sente o amor de seus pais, quando você o abraça. Além disso, quando você sente 
que o céu e a terra estão entrando nesse estado de paz, e coisas que são boas para o 
ambiente geral estão sendo edificadas ao seu redor, você perdoa as mordidas do bebê e 
o deixa assim com uma mente generosa, não importa quanto ele possa morder seu seio. 
Esse é o motivo pelo qual os pais podem amar seus filhos de forma infinita. (049-050, 
1971.10.03) 
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Amor naturalmente se desenvolve quanto mais ele opera. Este poder do amor também é 
um tipo de poder da natureza, mas ele é um poder tridimensional e uma ação crescente. 
Entretanto, ele se aplica somente aos seres humanos. Ele não existe nos animais. Por 
causa disto, somos os senhores de todas as coisas. Podemos ter um relacionamento com 
o universo e podemos sonhar com o reino da paz. (039-334, 1971.01.16) 
 
Paz não emerge apenas porque uma pessoa age bem. A energia de homens e mulheres 
deve combinar, girar ao redor um do outro, e se mover na direção do centro. Esse 
movimento em direção ao centro é o poder do amor. Quando um parceiro objeto 
aparece, o coração que deseja amar emerge com o ser. (019-305, 1968.03.10) 
 
Ninguém quer uma unidade que esteja centrada em um propósito temporário. As 
pessoas querem unidade para durar para sempre. Então, qual é o fator pelo qual as 
pessoas podem estar unidas eternamente? É amor. Amor é o fundamento para a unidade 
da humanidade. Ele é a base de felicidade que pode ser perseguido para sempre. Sem 
amor, não há felicidade. Sem amor, não há paz. Sem amor, contradições surgem. 
Quando amor é completo, tudo se torna harmonizado. (050-113, 1971.11.06) 
 
Deus é da mesma forma. Se Deus ama os seres humanos, é natural que Ele não iria 
querer amá-los a partir de uma posição solitária e dolorosa. Podemos concluir que Deus 
encontraria uma rota de amor no lugar de liberdade e paz onde todas as coisas no 
universo podem louvar o amor e a glória de Deus. Se há alguém a quem Deus pode 
amar, Ele gostaria de amar a pessoa em um ambiente livre e no lugar original de um céu 
pacífico. Que tipo de amor Ele gostaria? Este seria o amor supremo. Deus e os seres 
humanos não desejariam o amor supremo para o qual céu e terra podem se inclinar em 
respeito? (051-315, 1971.12.05) 
 
Embora vocês possam ocupar uma parte do amor de Deus, vocês deveriam dar 
preferência para a pessoa que pode comandar todo o amor de Deus. Você pode falar 
sobre paz, felicidade ou ideal sem mencionar amor? Desnecessário dizer que o lugar 
supremo que Deus deseja e pode alcançar e o lugar do amor. (053-108, 1972.02.11) 
 
Qual é o padrão do denominador comum? Se alguém disse, “Vamos estabelecer isto 
com a autoridade de Deus!” e as pessoas o seguiram, direitos iguais ainda seriam 
necessários neste lugar. Naturalmente, alguém pode forçar os outros a seguirem esse 
padrão e as pessoas até mesmo podem dizer, “Sim.” Entretanto, você não encontraria 
reciprocidade ou igualdade ali. Em resumo, o fator que pode gerar o ideal de paz mútua 
é o amor, e nada mais. (083-157, 1976.02.08) 
 
O problema mais complicado no mundo livre atualmente é a ordem do amor. Amor que 
carece de um entendimento do processo da história, uma visão do futuro e uma direção 
adequada não pode se tornar a fonte de liberdade, unidade e paz. Por exemplo, duas 
pessoas se amam hoje, mas se tornam divididas amanhã. Como pode haver paz, unidade 
ou liberdade nesse amor? Há liberdade? Há felicidade? Há paz? Há unidade? Apenas os 
opostos estão presentes. Esse amor não traria nada mais além de destruição, e é 
imperdoável. Você deve estar ciente que este tipo de amor é a arma estratégica de 
Satanás. Ele distorce o ideal original de amor na direção oposta para destruir a 
humanidade e o ideal de humanidade. Devemos saber que este é o método estratégico 
do inimigo que toma de nós a paz, a liberdade e a unidade real. 
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Visto através desta visão da história, podemos deduzir que a América também ruirá se 
não corrigir essas situações e se arrepender. Se a ordem correta de amor não é 
estabelecida na América, não pode haver liberdade, paz ou unidade. Devemos estar 
cientes do fato que confusão e destruição estão nos envolvendo. (104-140, 1979.04.29) 
 
Incontáveis pessoas vivendo nesta terra esperam vagamente pelo mundo ideal. Como é 
o mundo ideal? As pessoas dizem, “Ele é um lugar onde há liberdade e paz, assim, a 
humanidade pode viver em conjunto.” Este é apenas um conceito vago. Contudo, ele 
não é ambíguo em nossa Igreja de Unificação. Apresentamos um conteúdo específico. 
As pessoas dizem que desejam um mundo de paz, liberdade e unidade. Entretanto, qual 
vem primeiro e qual vem por último? Alguns dizem que é a liberdade e alguns dizem 
que é a paz. Alguns dizem, “Como pode haver unidade quando não há paz?” e outros 
dizem, “Sem liberdade, não pode haver unidade. Sem liberdade, também não pode 
haver paz.” Eu digo, todas são ideias boas. Entretanto, o que a Igreja de Unificação 
sugere é o conteúdo que inclui estas ideias, mas enfatiza que a primeira fonte não é 
outra coisa além do amor. Sugerimos que o substantivo chamado amor se torne o 
centro. Liberdade que está centrada neste amor é verdadeira e será bem recebida em 
qualquer lugar. Além disso, a paz que está centrada no amor é bem vinda em qualquer 
lugar. Unidade que está centrada no amor também recebe boas vindas em qualquer 
tempo. Sem isto, uma pessoa não pode estabelecer uma ordem. O conceito de liberdade 
é diferente nos mundos democrático e comunista. Suas visões de paz e unidade também 
são diferentes. Contudo, desnecessário dizer que embora o conteúdo possa ser diferente, 
eles podem ser harmonizados e aparecer em uma forma única quando o amor é 
acrescentado. Por que isto é assim? O que as pessoas no mundo comunista e no mundo 
democrático demandam é amor. Isto não pode ser intrinsicamente diferente. Que tipo de 
amor é esse amor? É amor que pode conectar causa e efeito. Isto significa que sua 
natureza não muda de forma alguma. (104-139, 1979.04.29) 
 
Você deve saber por que amor é precioso. No amor verdadeiro, encontramos 
responsabilidade e relacionamentos coletivos. Trazer a unidade do mundo não pode ser 
feito com grande poder e conhecimento. Isto somente pode ser feito com amor. Paz 
mundial é realizada quando as pessoas estão dispostas a cumprir toda a sua 
responsabilidade mesmo ao custo de sacrifícios. O que está unido através da força será 
dividido quando a força não existir mais. Contudo, o que está unido através de amor 
sacrificial não é rompido mesmo quando não há nenhuma força. (097-162, 1978.03.12) 
 
Amor no mundo satânico é um amor que viola, destrói e ignora tudo. Contudo, amor no 
mundo celeste é um amor construtivo, um amor ideal e pacífico no qual toda vida se 
move ativamente. É uma realidade muito diferente da realidade no mundo atual. Além 
disso, amor no mundo satânico é momentâneo. E ao contrário, o amor de Deus é um 
amor eterno. Quando um movimento ocorre, no qual estas duas tendências de 
pensamento colidem e se cruzam por todo o mundo, então um seria o mundo do inferno 
na terra e o outro seria o mundo do ideal no céu. (091-199, 1977.02.13) 
 
Enquanto você falha em estabelecer a ordem do amor, problemas se tornarão sérios. 
Não importa quão forte, poderosa e competente uma pessoa possa ser, ela se tornará 
sem esperança quando golpeada por um problema em termos de amor. Quando amor 
está em desordem, não pode haver famílias de paz verdadeira e felicidade verdadeira. 
(118-295, 1982.06.20) 
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O fundamento da paz não pode ser formado a menos que as pessoas sejam tocadas e se 
submetam voluntariamente diante do amor. Esse é o motivo pelo qual o bem sempre 
parece ser golpeado e ainda tem progredido. A estratégia do céu é ser golpeado, e então 
receber o que pertence a ele com justiça. Sabemos que o curso da restauração tem sido 
um caminho de sangue, suor e lágrimas através do qual o lado do bem para Deus tem se 
desenvolvido. Isto é uma fórmula. (114-093, 1981.05.17) 
 
Verdadeira igualdade, verdadeira felicidade e verdadeira liberdade não existirão sem 
amor. Liberdade existe somente quando há igualdade e paz. Uma pessoa nunca pode ser 
livre por si mesma, mas deve encontrar liberdade no relacionamento de parceiro sujeito 
e parceiro objeto. Contudo, não importa quão alegremente o parceiro sujeito e o 
parceiro objeto possam dançar, sentindo orgulho de sua liberdade, isto não pode ser 
verdadeira liberdade enquanto eles existirem em uma realidade má e egoísta. Esta é uma 
liberdade que declinará e será destruída. Dentro da autoridade absoluta que pode 
garantir liberdade, há uma liberdade pacífica e feliz. Quando isto não pode ser 
garantido, não há nenhuma liberdade. Por exemplo, quando você tem pais amorosos e 
irmãos e irmãs apoiadores, eles protegerão você do ambiente difícil. Isto pode se tornar 
um tipo de liberdade eterna. Entretanto, sua liberdade não pode ser garantida em um 
ambiente quando você está cercado por inimigos. No final, o ambiente afeta a liberdade 
de uma pessoa. Sabemos que Deus é o único parceiro sujeito que é eterno e imutável. 
Igualdade, paz, felicidade e liberdade eterna existem dentro Dele. Nenhuma paz ou 
liberdade podem ser garantidas em um mundo que não tem amor. Isto é porque o 
próprio espírito é imutável. (065-290, 1973.02) 
 
Somente a unificação de pensamentos centrada no shimjung [coração], que é um 
substantivo único na Igreja de Unificação, pode estabelecer o céu de paz e o reino de 
paz. Em outras palavras, isto pode concluir o céu utópico na terra que a humanidade 
sempre tem desejado. (109-133, 1980.11.01) 
 
Em qual direção estamos nos movendo? Estamos nos movendo na direção do mundo 
ideal. Também estamos nos movendo na direção de um mundo de paz e um mundo de 
unidade. O que são palavras como unidade, paz ou ideal? Elas significam um mundo 
único. Qual é o centro desse mundo único? Amor deve estar no centro de todas essas 
palavras. O mundo comunista é um mundo de paz? O mundo democrático é um mundo 
de paz? Não importa quão bem unida seja uma organização, ela não pode ser um mundo 
de verdadeira unidade a menos que exista amor. Deve haver amor. (124-025, 
1983.01.16) 
 
Uma vez que você herde as grandes realizações da criação, você passa a ter a autoridade 
do amor verdadeiro. Herdando as grandes realizações da criação, você obtém a 
autoridade para herdar o amor verdadeiro de Deus. Com amor verdadeiro, não há nada 
que você não possa fazer. Você pode até mesmo amar seu inimigo. O poder do amor 
verdadeiro não envolve brigar ou compelir os outros pela força, mas traz os outros à 
submissão natural. Este poder é mais forte do que qualquer outro poder. Não há nenhum 
padrão ideal de paz mais elevado do que o conceito do amor verdadeiro. O que pode 
fazer mulheres ostensivamente modestas sucumbirem de forma completa? Não é outra 
coisa além de homens verdadeiros e amor verdadeiro. Não há nada impossível no amor 
verdadeiro. Tudo é bem vindo nele (124-094, 1983.01.30) 
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Como você vai assegurar direitos iguais? Pela força? Externamente? Emocionalmente? 
Através do amor, mulheres podem ser iguais aos homens. Através do amor uma mãe 
pode ser igual a seu filho, embora o filho possa ser o presidente de um país. Devemos 
conhecer o fato que onde existe amor, tudo pode ser igual. Nesse sentido, devemos 
entender que o núcleo central da igualdade reside em homens e mulheres que esperam 
por uma família de paz centrada no amor verdadeiro. Quando os homens vão para casa, 
eles dizem, “Estou indo para a casa da minha amada esposa. Estou indo para o seio da 
minha amada esposa.” A esposa também diz, “Meu amado esposo, venha para o meu 
abraço.” Isso é paz e isso é igualdade. Eles se tornam unidos neste ponto. Esposos 
querem retornar para o seio de suas esposas, e as esposas querem que seus esposos 
venham para seu abraço e estejam unidos. Neste ponto, nada é inferior ou superior. Eles 
estão realmente experimentando igualdade. Pode haver igualdade em qualquer outro 
lugar? Devemos entender que os direitos iguais de homens e mulheres são somente 
formados em uma família pacífica. (129-049, 1983.10.01) 
 
Historicamente, a humanidade desejou a paz, mas guerras continuam a existir no 
mundo. Infelizmente, países ou homens de poder têm frequentemente entendido errado 
a palavra “paz.” Enquanto dizem isso e aquilo sobre paz, eles realmente têm feito as 
pessoas se preocuparem e experimentarem algo que não é paz. Em particular, os 
comunistas têm utilizado a palavra “paz” como se fosse sua palavra favorita, enquanto 
fazem seus negócios para provocar a guerra. Desta forma, a palavra “paz” tem sido 
utilizada em muitos casos como um meio de causar a injustiça. Paz verdadeira não 
depende de condições externas tais como conhecimento, riqueza, posição social ou 
poder político. Não há um padrão absoluto no mundo pelo qual alguém possa julgar de 
forma imparcial assuntos de preocupação e interesse em âmbito mundial, por isso é 
impossível manter paz verdadeira no mundo mutável. Paz verdadeira pode ser 
estabelecida somente sobre o fundamento de amor verdadeiro, e podemos experimentar 
o relacionamento de amor somente quando entendemos o valor absoluto centrado em 
Deus que conecta toda a humanidade. (130-010, 1983.12.18) 
 
A liberdade que se afirma com amor verdadeiro como seu centro é liberdade eterna. Paz 
que é iniciada com esse amor verdadeiro como seu centro é paz eterna, e essa felicidade 
também é felicidade eterna. Também podemos chegar à conclusão que quando o todo 
está unido centrado no amor verdadeiro, isto se torna unidade eterna. Então, a paz eterna 
estará conectada com a sociedade e o mundo eternos. (130-146, 1984.01.08) 
 
Quando negros e brancos estão juntos no abraço de Deus, eles estão unidos por sua 
própria vontade. Eles se assimilarão mutuamente. Como pessoas, países e famílias 
seriam pacíficos e felizes? Por quê? É porque todas as pessoas e todas as coisas se 
assemelhariam com Deus. Todos querem viver em amor com pessoas do mundo. 
Pessoas querem viver com amor verdadeiro. Este é o caminho correto, que ninguém 
pode mudar. Ele é eterno. Não importa quão difícil esse caminho possa ser, as pessoas 
sempre o escolhem. Este é o único caminho da paz e o caminho que alcança o céu. Não 
há nenhum outro caminho, apenas este! (149-306, 1986.12.14) 
 
“Sentimento poético é visto no rosto de um avô sorrindo.” “Sentimento poético é visto 
no rosto de um avô chorando.” Qual está correto? O país de paz é desenvolvido no 
caminho onde existe o riso.  
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Contudo, no dia que o riso não existir, o céu de paz se tornará inferno. Em outras 
palavras, quando seguimos o caminho correto de amor, o céu virá a existir tanto no céu 
como na terra. (139-027, 1986.01.26) 
 
A religião se esforça por coisas que dizem respeito ao mundo. Com a humanidade como 
seu foco, a religião tenta criar o cenário de paz. Portanto, religiões conduzem na direção 
da paz mundial. Entretanto, paz mundial não é o tipo de paz centrada somente nos seres 
humanos. Deus deve ser capaz de sentir alegria ali. Este é o ponto onde o padrão de paz 
que Deus deseja se emparelha com o padrão de paz que os seres humanos desejam. A 
questão importante é que os dois devem estar centrados na ordem do amor para 
concordar um com o outro. Se os seres humanos tivessem criado a cultura do amor e 
uma visão mundial de amor baseada no amor como seu fundamento, então a “libertação 
sangrenta” – como o comunismo defende – não existiria. Democracias se centram 
somente nas pessoas e são todas injustas. Embora seja difícil distinguir a frente da parte 
de trás de uma forma esférica, seu centro é evidente. Uma forma esférica é redonda, mas 
seu centro está determinado. Toda ação tem que passar através deste centro. Que tipo de 
centro é este? Ele deve ser o centro de amor absoluto. Assim, eu vejo que a origem da 
paz, a origem da felicidade e a origem da perfeição do todo repousa aí. (139-061, 
1986.01.26) 
 
O que é que as pessoas mais precisam? As pessoas também demandam o que Deus mais 
precisa. Portanto, uma pessoa não pode encontrar o padrão de perfeita felicidade 
enquanto a humanidade falha em concluir sua tarefa. Como pode haver felicidade 
quando você elimina o amor? Pode haver paz sem amor? Você pode encontrar 
felicidade quando é explorado e sua mente e corpo estão separados? As pessoas podem 
sentir felicidade se não há nenhum poder que possa puxá-las para o ponto de igualdade? 
Não importa quem você seja ou onde esteja, você receberá o privilégio pela qual pode 
ser dotado com valor igual quando você tiver formado sua realidade de parceiro objeto 
com amor perfeito. Portanto, quando você passa a formar um laço igual ao amor de 
Deus, tudo o que Deus possui se tornará seu. Este é um fato surpreendente. (141-108, 
1986.02.19) 
 
Por que amor é necessário? Não podemos entrar no céu a menos que possamos receber 
o amor de Deus e ter um relacionamento com ele. Amor é precioso, por isso, a fim de 
estabelecer amor, devemos amar os outros vivendo para seu benefício. O princípio de 
criação é parte de Deus. Portanto, o amor que vive para o benefício dos outros dá e 
esquece, e novamente dá e esquece. Devemos nos tornar um casal que pode fazer isso, 
um país que pode fazer isso, e indivíduos que podem viver para o benefício uns dos 
outros. Somente o amor no qual as pessoas do passado, do presente e do futuro podem 
viver para o benefício mútuo, centrado em Deus, pode conduzir este mundo para a paz. 
(143-283, 1986.03.20) 
 
O que as pessoas querem fazer amando? Que mulheres e homens podem receber o 
direito de herança através de receber o amor de Deus é um fato surpreendente. Esse é 
seu desejo, não é? Para se tornar o mestre de céu e terra, o Rev. Moon seguiu através de 
um curso miserável, mas ele conhecia este fato. As pessoas dizem para o Rev. Moon, 
“Não receba o amor de Deus.” Agora chegou o dia quando elas dizem, “Por favor, 
receba o amor de Deus e o direito de herança do universo.” Se todas as nações cantarem 
canções de louvor, então o mundo se tornará um mundo pacífico. (143-066, 1986.03.15) 
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A rota que o amor verdadeiro seguiria, seria aquela ao longo da qual você sentiria 
agradável, ou uma rota que você seguiria de acordo com determinada lei imutável? A 
rota teria sido feita casualmente, ou ela teria determinada ordem, direção e propósito? 
Seguramente, ela teria uma direção que inclui o passado, o presente e o futuro. Portanto, 
um propósito – alegria e paz – deve ser realizado onde existe amor verdadeiro. (161-
293, 1987.03.01) 
 
Quando o amor humano encontra seu centro, o mundo de paz começará e todas as 
coisas estarão em harmonia centradas no amor. O que aconteceria se Adão e Eva 
estivessem centrados no amor de Deus? O amor de Deus teria entrado nos corações de 
Adão e Eva, e esse esposo e esposa teriam herdado a linhagem de sangue de Deus 
realizando o amor centrado no próprio amor de Deus. Pastores de igrejas estabelecidas 
ainda pensam que Deus é sagrado e nós, Suas criaturas, somos maus. Eles dizem isso 
porque são ignorantes deste ensinamento. Amor não é algo que alguém pode ter 
sozinho. Mesmo Deus não pode experimentar amor por Ele mesmo. Embora um avô 
tenha recebido o Prêmio Nobel e possa ter centenas de doutorados, não existe paz se ele 
está sozinho. Ele não tem alegria. Ele sentirá felicidade quando segurar seu pequeno 
neto nos braços. Homens e mulheres nasceram por causa do amor. Então, por que eles 
se casam? Eles se casam para encontrar o amor de Deus. No dia que encontram o amor 
de Deus, eles se colocam em uma posição igual a de Deus. (164-149, 1987.05.10) 
 
Homens têm desejos, por isso eles pensam sobre qual é a maior esperança e qual é a 
melhor forma de realizá-la. Então, eles compreendem que todos têm o direito igual pelo 
qual podem tornar o universo sua posse. Sabendo que devem ocupar somente o amor de 
Deus, eles se desafiam a fazer isso, mesmo desistindo do mundo. No dia que você 
ocupar o amor de Deus, paz e felicidade virão automaticamente. (160-236, 1969.05.17) 
 
Sem amor, não podemos construir a paz. No amor não há barreiras. Mesmo o Deus 
absoluto demandará paz absoluta e felicidade absoluta. Então, o que pode trazê-las? É 
dinheiro? Podemos fazer tanto dinheiro quanto precisamos. Seria conhecimento? Deus é 
o rei do conhecimento. Poder? Deus é onisciente e onipotente. Então, o que seria? É 
amor, amor verdadeiro. Mesmo o Deus absoluto atende absolutamente o amor. (196-
319, 1990.01.12) 
 
Algo que alguém possa pensar que é melhor, pode não ser o melhor aos olhos de outra 
pessoa. Alguém pode considerar a pior coisa como a melhor quando está centrado em si 
mesmo. Entretanto, qual é a coisa comum que todos gostariam? As pessoas 
naturalmente gostam de comer, usar boas roupas e comprar coisas. Contudo, essas 
coisas são sempre bidimensionais, e não algo eterno. Elas não ajudam a manter a 
natureza de sua vida eterna. Portanto, para os seres humanos existirem para sempre, 
homens precisam inevitavelmente de mulheres, e mulheres dos homens. Além disso, se 
eles não preparam uma base para a paz através de relacionamentos centrados no amor, 
não pode haver família verdadeira, nem nação e nem mundo. (193-133, 1989.10.03) 
 
Na filosofia do amor, não há sons de duas pessoas brigando. O som do amor transforma 
a vida em paz, unidade, harmonia e amor ideal. Quando amor é governado, o conceito 
de vida eterna é sem sentido. Uma pessoa pode alcançar unidade somente no amor. A 
realidade eterna ideal começa a partir da unificação de amor. Somente então uma pessoa 
dirá, “Eu quero viver com você para sempre.” (191-220, 1989.06.25) 
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Os Últimos Dias são a época dos pais. A idade dos irmãos (Caim e Abel) é a época na 
qual as pessoas brigam umas com as outras. Tem havido uma história de conflito, mas 
quando a época muda para a dos pais, os conflitos terminarão. A idade dos pais virá, por 
isso os filhos que estão em uma família que atende aos pais não podem brigar. O dia 
que vocês estiverem completamente cientes desse amor, vocês não podem 
possivelmente encontrar alguém com quem brigar. O mundo de paz vem a partir deste 
ponto. Quando um menino se senta no colo de seu avô, o avô sente ruim ou sente bem 
ao ver seu neto? No lugar onde amor é compartilhado, amor se torna o mestre para você 
e para mim. Você não pode ser mais feliz do que sendo regido para sempre pelo amor 
verdadeiro. Enquanto é regido pelo amor, você se encontra girando ao redor, e você 
exclama, “Oh, Eu pensei que estava para baixo, mas agora estou para cima. Oh, Eu 
agora estou no leste! Agora no oeste!” Ninguém se oporia a isso. (191-063, 1989.06.24) 
 
Todos querem um mundo de unidade e todo país quer um mundo de paz. Ouro não pode 
ser o foco central da paz. Se fosse, isto seria causa de lutas. Você já viu filme de 
cowboy, certo? Na cena final, parceiros que estiveram buscando por ouro, se enfrentam 
e atiram um no outro em um duelo que poderia custar suas vidas. No final do filme, eles 
são apenas corpos flutuando no rio para servir de presa dos abutres. Como vocês 
alcançariam unidade, e depois de alcançar unidade, como vocês a protegeriam? Não há 
geralmente qualquer medida protetiva. Contudo, quando você cria unidade através do 
amor verdadeiro, você pode protegê-la para sempre. As pessoas nunca deixariam essa 
realidade, não importa quanto elas possam ser empurradas. (190-125, 1989.06.18) 
 
Todos vocês são encarnações individuais de verdade, não é? Amor é a encarnação 
pública de verdade. O ideal não é nada quando amor está excluído. Unidade, paz e 
liberdade estão vazias quando amor é removido. Qual é a liberdade de esposa e esposo? 
É se despirem e ficarem nus. Se despir é liberação, não é? Quando esposo e esposa 
ocupam o lugar mais secreto um do outro, isso é liberdade, não é? Sem amor, isso seria 
possível? A realidade fundamental de liberação da liberdade é amor. (179-101, 
1988.07.22) 
 
Amor é a origem de toda vida no universo, a origem do gerenciamento ideal, a origem 
de toda aliança, a origem de tudo. Sem amor, não teríamos essas coisas como felicidade 
ou paz. (183-196, 1988.11.01) 
 
Se amor verdadeiro fosse aperfeiçoado no mundo humano, quais problemas poderiam 
surgir politicamente, culturalmente ou ambientalmente? No mundo de amor verdadeiro, 
não há nenhum problema insuperável. O mundo de amor verdadeiro é o mundo de 
liberdade, paz e felicidade repleto de risos e sonhos – um mundo no qual alegria e 
felicidade são infinitamente e eternamente disseminadas através do direito à mesma 
posição, participação e herança que vêm através do amor verdadeiro. Os problemas 
complexos que afligem a humanidade hoje podem ser fundamentalmente resolvidos 
somente através da perfeição do amor verdadeiro. (294-065, 1998.06.11) 
 
Todos gostam de unidade e paz. Contudo, uma pessoa não pode alcançar unidade com 
dinheiro. Então, qual é o poder que pode unir os cinco órgãos sensoriais e todas as 
células do corpo, e fazê-los seguir em uma única direção? O poder do amor verdadeiro é 
essa única força. Somente amor verdadeiro pode criar unidade e paz. (288-084, 
1997.11.16) 
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Quando amor é removido, o ideal de um único corpo será rompido e todos os 
pensamentos de igualdade cairão em pedaços. Quando dizemos que céu e terra estão em 
harmonia e paz, isso não significa que tudo está em harmonia sem deixar nada de fora? 
Então, através do quê tudo será harmonizado? Nada será feito sem amor. (209-029, 
1990.11.25) 
 
Embora Deus possa estabelecer Sua própria teoria do ideal, Ele não pode desenvolver 
uma teoria relacional do ideal. Deus não pode descobrir a base teórica para paz por Ele 
mesmo. Neste ponto, Deus tem que enxertar uma teoria relacional. Então, o que é isso? 
É amor. Ele queria que Seu parceiro objeto da criação fosse melhor do que Ele mesmo. 
Este é um fato surpreendente. (229-319, 1992.04.13) 
 
Os padrões de paz e unidade não são encontrados em nenhum outro lugar. Qual a 
utilidade da unificação de Norte e Sul na Coreia e a unificação do mundo, se sua mente 
e corpo estão brigando? O padrão de paz e a unificação de Norte e Sul começam a partir 
do ponto onde a luta entre sua mente e corpo termina. O que utilizaremos para parar esta 
luta? Isto não pode ser feito com o poder das nações ou a influência do dinheiro. 
Conhecimento não fará isto. Poder não pode fazê-lo também. Somente amor verdadeiro! 
Amor verdadeiro torna tudo unido. Amor verdadeiro é viver para o benefício dos outros. 
Uma pessoa deve investir mais do que sua própria vida. (219-066, 1991.08.25) 
 
Onde as mulheres tentam encontrar a utopia e paz absoluta? Onde os homens vão 
encontrar sua utopia? A questão de onde encontrar a felicidade dos homens, a paz dos 
homens e a alegria dos homens é uma questão importante. A utopia das mulheres não 
pode existir se os homens estão excluídos. A felicidade e a paz das mulheres não podem 
existir separadas dos homens. Isto é porque existe amor entre mulheres e homens. Nada 
acontecerá sem amor. Não importa quão maravilhoso um homem ou uma mulher possa 
ser, ele ou ela deve ter um parceiro objeto. Tudo é decidido centrado nessa coisa 
chamada amor. Uma mulher entende o amor encontrando um homem, e um homem 
encontra o amor encontrando uma mulher. Amor é a fonte da utopia e o fundamento de 
felicidade e paz. Pensamos que Deus tem paz absoluta e felicidade absoluta, sendo que 
Deus que é o ser absoluto, tem amor absoluto. Se Ele fosse um Deus mutável, Ele 
poderia ser a base para a felicidade absoluta e o ideal de amor? Se Deus fosse mutável, a 
imutabilidade poderia habitar Nele? Paz imutável? Alegria imutável? O próprio Deus é 
um padrão absoluto e imutável. Ele é o único centro. Amor imutável, paz imutável, 
felicidade imutável e alegria imutável estão conectados a partir deste ponto. Esta é uma 
conclusão importante. Isto é uma fórmula e padrão. (205-202, 1990.09.02) 
 
A coisa que pode representar os grandes princípios da natureza é o amor. É amor que se 
torna o centro do universo. Até mesmo o Deus absoluto não gostaria de obedecê-lo e 
atendê-lo completamente? Se Ele é um Deus absoluto, Ele deve se tornar um rei neste 
ponto também. Não podemos negar esta lógica. Sendo que Deus está em um lugar 
absoluto, onisciente e onipotente, Ele deve ser o grande rei não somente para pedir que 
os outros o sirvam, mas também deve atender os outros. Se Ele negasse essa lógica, Ele 
seria um absoluto ditador. Se assim, não haveria nenhuma paz e não haveria nenhuma 
boa base de lógica. Não haveria nenhuma outra conclusão, exceto que Deus é um ser 
despótico. A conclusão de harmonia, a conclusão de compromisso e a conclusão de 
liberdade desapareceriam todas. (204-029, 1990.06.29) 
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3.4 Valores Absolutos e Paz  
 
Através da revolução da consciência humana, os seres humanos devem ser conduzidos a 
utilizar seus resultados de pesquisa para o benefício da coexistência pacífica de toda a 
humanidade de uma maneira elevadamente criativa e produtiva. Os ideais humanos 
podem ser realizados somente quando eles harmonizam completamente propósito 
individual e o propósito geral. As pessoas precisam entender quão centrais são os 
valores absolutos para o universo a fim de tornar suas vidas significativas. Com toda a 
humanidade estabelecendo firmemente uma nova ordem mundial pela qual todos sejam 
irmãos e irmãs e vivendo como uma única família humana transcendendo nação e tribo, 
podemos desfrutar o mundo ideal de verdadeira paz e felicidade. (081-091, 1975.11.28) 
 
Como vocês sem dúvida já sabem, quanto mais caótico o mundo se torna, mais a 
humanidade tem sede de paz. Então como a paz pode ser alcançada? No mundo de hoje, 
a ordem foi destruída. Portanto, estabelecer paz significa restaurar essa ordem. Para 
restaurar a ordem, o parceiro sujeito e o parceiro objeto devem encontrar suas posições 
e estabelecer relações mútuas unificadas. (110-249, 1980.11.27) 
 
Os homens desejam paz não somente no nível mundial, mas também no nível de 
nações, sociedades e famílias. Até mesmo indivíduos anseiam por paz entre suas mentes 
e seus corpos. Destes vários níveis de paz, qual deve ser estabelecido primeiro? É fácil 
pensar que se a paz mundial fosse alcançada primeiro, então nessa base a paz das 
nações, sociedades, famílias, e certamente indivíduos também se seguiria. Mas este é 
um ponto de vista errado. De fato, o inverso dessa sequência é necessário para se 
estabelecer a paz. Paz individual deve vir primeiro. Então paz familiar pode logo 
aparecer, e somente nesse fundamento, podemos esperar pela paz das sociedades, 
nações do mundo. Isto é porque indivíduos são as unidades básicas de famílias, e 
famílias são as unidades básicas de sociedades e nações. Frequentemente, líderes 
acreditam que através de organizações excelentes e pensamento superior, eles podem 
restaurar tanto a ordem social como a paz mundial. Entretanto, na realidade a 
humanidade nunca pôde encontrar paz somente através destes dois meios. Organizações 
internacionais tais como as Nações Unidas e sistemas de pensamento tais como 
comunismo e democracia já tentaram realizar a paz mundial de suas próprias maneiras, 
mas paz ainda permanece distante do nosso alcance, e o mundo experimenta mais 
confusão a cada dia que passa. (110-249, 1980.11.27) 
 
A menos que a busca por paz comece a partir da paz de um indivíduo, ela estará 
destinada a fracassar de novo e de novo. Então como um indivíduo alcança paz? 
Somente tendo paz absoluta e praticando-a. Amor é a pré-condição para toda unidade; 
isto significa que unidade pode ser estabelecida na base do amor, e então paz na base da 
unidade. Através de amor relativo, unidade nunca pode ser alcançada; somente através 
de amor absoluto a unidade se torna possível. A mente e corpo de um indivíduo podem 
alcançar unidade somente através do amor absoluto. Então uma pessoa experimenta 
emoções como calma, alegria, satisfação e um senso de valor. Somente a partir desse 
indivíduo pode surgir um padrão para a paz. Quando pais e filhos, esposo e esposa, 
irmãos e irmãs de uma família praticam amor absoluto a partir de suas respectivas 
posições, a unidade dessa família irradiará felicidade e harmonia e, acima de tudo, paz. 
Deste modo, a sociedade formada por essas famílias de paz será uma sociedade de paz. 
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Se as famílias em uma sociedade se tornam harmoniosas e ajudam umas as outras, a 
sociedade certamente brilhará com paz, porque ordem e unidade reinarão. A nação 
formada por tais sociedades de paz também se tornará uma nação de paz. Além disso, 
uma nação não é meramente uma reunião de muitas sociedades; ela é uma unidade 
orgânica composta e baseada em indivíduos e famílias de amor. Dentro dela, ordem e 
unidade perfeitas devem ser estabelecidas, e então a paz verdadeira da nação pode 
resultar. Expressando isto em outras palavras, até mesmo uma nação precisa do amor de 
Deus a fim de estabelecer e manter a paz. Embora as famílias, que são a base da nação, 
possam estar centradas no amor absoluto, a nação como um corpo orgânico deve ser 
capaz de praticar amor absoluto no nível nacional. Internamente, o governo e o povo da 
nação deveriam alcançar unidade; e externamente, a nação deveria se unificar com 
nações vizinhas, criando assim paz verdadeira. Desnecessário dizer, a paz do mundo se 
desenvolve somente no fundamento da paz de todas as nações. Quando cada nação 
cessa de colocar toda a sua ênfase no comércio e outras formas de assegurar seus 
denominados interesses nacionais, quando cada nação começa a servir outras nações e o 
mundo com amor absoluto, e quando cada nação mantém consistentemente essa 
atmosfera internacional, a paz eterna da humanidade estará assegurada. (110-250, 
1980.11.27) 
 
Assim, se torna aparente que paz mundial começa com paz individual e se expande 
através de famílias, sociedades e nações para se tornar definitivamente paz mundial. 
Neste ponto, eu gostaria de esclarecer amor absoluto e valores absolutos. No 
fundamento do amor, os valores de verdade, bondade e beleza emergem. Por exemplo, 
quando amor é praticado, ele aparece como bondade. Portanto, segue-se que a prática de 
amor absoluto, que é o amor de Deus, resulta em bondade absoluta. As ações de um 
indivíduo praticando amor absoluto para o benefício da paz constitui bondade. Da 
mesma forma, as ações de uma família praticando amor para o benefício da paz também 
são bondade. O mesmo é verdadeiro para as sociedades, nações e o mundo. Em outras 
palavras, a fim de tornar a paz verdadeira uma realidade, o indivíduo, família, 
sociedade, nação e mundo devem todos manifestar os valores absolutos: verdade 
absoluta, bondade absoluta e beleza absoluta. A prática de bondade absoluta é mais 
urgente, pois ela assegura que nenhum elemento do mal possa intervir e destruir a 
ordem. Sendo que os valores espirituais de verdade, bondade e beleza se desenvolvem 
na base do amor, sem conhecimento do amor absoluto, que é o amor de Deus, verdade 
absoluta, bondade absoluta e beleza absoluta nunca podem aparecer. E sem estes valores 
absolutos, nunca poderá haver paz verdadeira. Assim, para a verdadeira paz da 
humanidade ser estabelecida, amor absoluto deve ser praticado. Mas antes que ele possa 
ser praticado, ele deve primeiramente ser entendido. (110-252, 1980.11.27) 
 
Amor absoluto é o que atua para o benefício dos outros, serve os outros e permanece 
imutável e eterno. Então, por que amor absoluto serve o todo e permanece imutável? E 
por que a paz pode ser realizada somente através do amor? Estas questões exigem 
respostas. Mas a fim de respondê-las completamente, devemos esclarecer plenamente o 
ser absoluto e seu motivo e propósito para criar o universo e a humanidade. Em 
particular, o motivo e propósito para a criação servem como o padrão indispensável para 
a prática de amor e o estabelecimento da paz. Antes que qualquer plano possa ser 
colocado em ação, um propósito definido deve existir primeiro: qualquer ação sem 
propósito é sem sentido. 
 



82 
 

Se o homem foi criado pelo ser absoluto e destinado a praticar o amor do ser absoluto, 
então é certo que há um motivo e propósito para a criação do homem. A fim de 
esclarecer esse motivo e propósito, precisamos uma explicação do ser absoluto, isto é, 
um conceito correto de Deus. Pelo estabelecimento de um conceito correto sobre Deus, 
podemos descobrir Seu motivo e propósito de criação, e deste modo, a razão pela qual 
Seu amor deve ser praticado a fim de realizar a paz. Assim, eu sugiro que para a 
verdadeira paz da humanidade ser realizada, é necessário entender o ser absoluto de 
forma correta, praticar Seu amor e, finalmente, realizar Seus valores absolutos. (110-
253, 1980.11.27) 
 
3.5 Bem, Mal e Paz  
 
O universo protege e nutri coisas boas. Liberdade, liberação e paz estão repousando 
neste lugar. Sendo que esforço sincero reside ali, também devemos saber que existe um 
poder que atrai você. (016-132, 1966.01.02) 
 
Bondade é algo que o universo protege e gera. Ela existe juntamente com vida e 
autoridade. Não há nada no céu e na terra que possa destruir isto. Quando você se torna 
bom, você não tem medo de ninguém, nem mesmo o presidente de uma nação. Não 
importa que tipo de leis possam ser aplicadas, isto não afeta você. Isso é porque as leis 
do mundo são incapazes de alcançar o padrão da consciência. Em outras palavras, leis 
mundanas não pode invadir a autoridade da bondade. (016-134, 1966.01.02) 
 
Qual é o caminho? É a mente e o corpo agindo de acordo um com o outro. O que é 
bondade? É responder ao nosso próximo. Paz e igualdade são objetivos comuns que 
todas as pessoas aspiram alcançar. Com o quê o mundo deve começar? Ele deve 
começar a partir do caminho correto de vida e verdade que correspondem um com o 
outro. Assim, o que é a nova verdade? Céu e terra estão em relacionamento recíproco, 
acima e abaixo, frente e atrás, esquerda e direita. A nova verdade que tem uma visão do 
mundo, uma visão da vida e uma visão da forma de viver que permite que ela possa 
corresponder com qualquer ser, seria a verdade absoluta que pode permanecer nos 
Últimos Dias do mundo. A história começou não com recoprocidade, mas a partir do 
conflito. A cortina descerá sobre essa história triste. (017-120, 1966.12.11) 
 
O mal será interrompido. O que aconteceria se o mal é interrompido? Ele deveria 
desaparecer. Há inquietação e medo no mal, ao invés de paz. Há a influência da morte, 
ao invés de vida. (016-135, 1966.01.02) 
 
O padrão do bem é Deus que é o centro do amor. Essa humanidade de hoje está lutando 
para se livrar da realidade de dor e confusão, enquanto espera por liberdade e paz, 
demonstra que o coração original da humanidade está buscando pelo padrão de bem e o 
centro de amor. Encontrar o centro do amor e, assim, realizar o mundo de felicidade 
eterna na terra é o desejo e direção comum para toda a nação. (065-260, 1972.11.26) 
 
Embora muitas pessoas estão esperando pelo bem, o mundo ainda é um mundo mal. 
Transformar este mundo mal no mundo de bondade é um problema sério que a 
humanidade deve resolver em conjunto no presente. Paz não pode surgir até que isto 
seja resolvido. Não podemos negar que até nos livrarmos do mal, não podemos edificar 
um novo céu e um mundo baseado em uma nova ideologia (016-105, 1966.01.02) 
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3.6 Liberdade e Paz  
 
Atualmente, a humanidade está buscando por paz. Como indivíduos, esperamos por 
liberdade. Queremos viver em uma sociedade livre, uma nação livre e um mundo 
pacífico. Sem liberdade e paz de espírito, não pode haver nenhuma felicidade 
verdadeira. Aquele que trilha o caminho verdadeiro de vida espera encontrar verdadeira 
liberdade, paz e felicidade. Atualmente, todos concordariam que não estamos vivendo 
em um mundo pacífico. Embora a humanidade clame por liberdade, esse mundo de paz 
não existe ainda. Por esta razão, devemos concluir que, em princípio, não alcançamos o 
verdadeiro estado de felicidade que almejamos. Frequentemente sentimos o desejo da 
mente por liberdade, paz e felicidade nos empurrando e estimulando a nos esforçar por 
algo mais elevado em nossas vidas. (007-014,1959.07.05) 
 
A América gritava por liberdade, mas declinou. Há um princípio para liberdade. Não 
podemos trazer paz como indivíduos. Podemos criar nossa própria liberdade pessoal nos 
isolando dos outros? Não. Somente vivendo para o benefício dos outros podemos 
encontrar a verdadeira liberdade que o universo deseja. (187-096, 1989.01.06) 
 
Vocês falam sobre liberdade, paz e felicidade. O que é liberdade? O que é liberdade que 
as pessoas falam hoje em dia? Alguns podem dizer, “Fazer o que me agrada é 
liberdade,” mas até onde isso vai? Homens em geral não vivem mais do que cem anos. 
Eles serão livres até alcançarem cem anos de idade? Se não há nenhuma lei e existe 
liberdade para fazer o que lhe agrada, onde isso conduzirá? A partir desta perspectiva, 
tudo seguirá em busca daquilo que tem boa origem, de lugares de liberdade e buscando 
felicidade. Esta não é uma rota na qual liberdade, felicidade ou paz seguirão de forma 
separada. Elas devem estar juntas. Haverá liberdade no meio da paz. E se houvesse paz 
no meio da liberdade? Pensem sobre isto. Paz no meio da liberdade não pode existir. 
Paz significa duas entidades se harmonizando uma com a outra, e isto somente pode ser 
possível quando elas anseiam uma pela outra. Pessoas gananciosas gostam de dar? O 
que deve ser feito com esses elementos de caráter? Esse é o motivo pelo qual virá o 
tempo quando devemos entender as regras de liberdade. (182-111, 1988.10.16) 
 
Não pode haver liberdade a menos que nos coloquemos em um fundamento unificado. 
Vamos supor que você visualize a possibilidade de liberdade diante de você. Você pode 
dizer que é feliz com essa liberdade quando sua mente e seu corpo estão lutando um 
com o outro? Liberdade pode existir ai? De jeito nenhum. Assim, onde está a paz? Paz 
se refere ao estado no qual temos todas as coisas em abundância sem faltar nada. Então, 
existe algum lugar para a paz quando sua mente e seu corpo estão em conflito? É a 
mesma coisa com a felicidade. Você pode encontrar felicidade quando sua mente e seu 
corpo estão em conflito? Isto é simplesmente impossível. Quando vemos estes 
problemas fundamentais, devemos entender que podemos somente ter liberdade quando 
nossa mente e nosso corpo estão unidos em perfeita unidade. Somente no ponto onde 
mente e corpo se tornam unidos, o fundamento de paz pode existir. Além disso, somente 
onde mente e corpo se unem, felicidade aparece. O sonho de paz no mundo e paz na 
família somente pode começar quando a mente do esposo e a mente da esposa, como 
também o corpo do esposo e o corpo da esposa se tornam uma unidade. Se um pastor e 
um ancião da igreja realizam um culto enquanto brigam um com o outro, pode haver 
paz em sua igreja? O espírito de Deus nunca aparecerá nesse lugar. Claramente, esse 
lugar já se tornou um antro do diabo, imerso em fluídos do mal. (232-189, 1992.07.06) 
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Enquanto permanecemos preocupados com o mundo de Satanás, não há liberdade. Não 
há paz. Não há felicidade. Não há esperança. Não há vida eterna. Uma pessoa deve 
restaurar estas coisas através de indenização. Liberdade vem a existir pela restauração 
dos direitos das coisas, das pessoas e do amor, isto é, corpo e mente devem estar unidos. 
Devemos restaurar os direitos humanos. Há liberdade somente quando mente e corpo 
estão unidos. Se não há liberdade, não há paz. Devemos restaurar cada liberdade que 
atualmente existe no mundo de Satanás e trazê-la para o lado do céu. Somente então, 
podem haver felicidade, sonhos e vida eterna. O ideal de liberdade, o ideal de paz, o 
ideal de felicidade e o mundo de vida eterna surgirão somente quando entramos no lugar 
no qual enxertamos o direito das coisas, pessoas e amor diante do céu. (229-355, 
1992.04.13) 
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4: PRÉ-REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DA PAZ 
 
4.1 A solução para os problemas fundamentais de Deus e da 
humanidade e a realização de um mundo de paz  
 
Olhando para a situação atual do mundo, não podemos evitar sentir desapontamento. 
Embora o sincero desejo da humanidade seja liberdade, paz e estabilidade, o estado de 
confusão em âmbito mundial continua a piorar, e o futuro da humanidade realmente 
parece sombrio. A despeito dos incessantes esforços dos líderes das nações, os 
problemas do mundo estão ficando mais complexos e difíceis de resolver. Democracia 
comunismo, religião e filosofia provaram serem totalmente impotentes diante destes 
problemas mundiais. O problema reside em uma carência de entendimento da vontade 
de Deus. A história da humanidade é a história da providência de Deus, e sem entender 
essa providência, seremos incapazes de lidar com os problemas do mundo. (135-343, 
1985.12.16) 
 
Se Deus é a origem do universo, um mundo pacífico não pode ser alcançado enquanto 
houver tristeza em Seu coração e Seus estimados desejos permanecerem irrealizados. 
Isto é racional. Os filhos podem estar felizes quando seus pais estão em um estado de 
angústia? Quando um presidente de nação está em problemas, seu povo pode se sentir 
confortável? Normalmente não em uma sociedade moral. Nem mesmo grandes políticos 
ou santos podem unir o mundo ou trazer paz sem uma ideologia que possa resolver os 
problemas dos jovens. Esta é uma dor de cabeça tanto para Deus como para a 
humanidade. (082-306, 1976.02.01) 
 
O mundo tem uma enorme população. Os problemas globais de hoje não podem mais 
serem entendidos como os problemas de outra pessoa. Eles são meus problemas. O 
mundo democrático e o mundo comunista são iguais no fato que ambos esperam por um 
mundo unificado de paz. Neste momento do tempo, devemos reconhecer que os seres 
humanos, por eles mesmos, não podem realizar este mundo unificado de paz. Não 
podemos esperar por paz ou um mundo unificado no verdadeiro sentido da palavra 
meramente através do poder humano, da sabedoria humana ou da cultura humana. Qual 
é a principal dificuldade ao resolver os problemas em âmbito mundial? Eu penso que o 
mais importante desafio é elucidar claramente o fato sobre a existência de Deus. No dia 
que toda a humanidade reconhecer claramente que Deus existe, eles entenderão o 
caminho ao longo do qual Ele está nos conduzindo. Então o mundo realmente se tornará 
o mundo pacífico do ideal de Deus. (056-131, 1972.05.14) 
 
Quem irá colocar um fim na luta entre bons e maus espíritos? Nem Deus e nem Satanás. 
A menos que alguém se torne o herói ou heroína de amor a quem todas as pessoas do 
mundo possam seguir, a luta entre Deus e Satanás nunca terminará. Enquanto 
permanecermos cativos nesta luta, a paz mundial será sempre impossível e a palavra 
“ideal” não será nada mais do que uma ideia abstrata e sentimental. (136-219, 
1985.12.29) 
 
Salvar as pessoas decaídas e retorná-las para sua posição original e a intenção de Deus. 
Portanto, a religião deve estar equipada com o conteúdo que nos coloca em contato com 
o núcleo do universo com o conceito de parceiro sujeito e parceiro objeto. 
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Quando examinamos cada ensinamento religioso a partir desse ponto de vista, somente 
o Cristianismo tem esse conteúdo. Jesus disse que Deus era seu Pai e ele era Seu filho 
unigênito. Esta é uma proclamação surpreendente; Ele também disse que era o noivo, e 
nós somos a noiva, o que também é um anúncio surpreendente. Quero dizer que o pai e 
o filho compartilham este denominador comum de amor; noivo e noiva são de forma 
semelhante, não dois, mas um só. Paz está presente aqui. Sem seguir através disto, não 
pode haver harmonia. Sem seguir através disto, não há como encontrar um movimento 
esférico suave no curso da história. (137-059, 1985.12.18) 
 
Olhando para nós mesmos atualmente, podemos ver que nosso corpo e mente não estão 
perfeitamente em paz e nem perfeitamente unidos. Paulo, o primeiro teólogo cristão, 
reconhecia a lei relativa à mente e a lei relativa ao corpo, e a luta entre elas, sabendo que 
a lei do corpo sempre derrotava e direcionava a lei da mente para a miséria. Assim, ele 
chegou a uma conclusão dolorosa, “Oh, miserável homem que eu sou!” Por que a lei da 
mente falhou em governar a lei do corpo? Se Deus existe, então a mente deveria 
controlar o corpo. Como encontraremos uma forma para lidar com o mundo caótico de 
hoje e edificar um mundo de paz e um ser que possa exercer autoridade independente 
como um ser ideal? Para encontrar a resposta para esta pergunta, uma pessoa deve 
certamente encontrar Deus. Eu tenho pesquisado mais do que qualquer outra pessoa 
para determinar se Deus existe ou não. (144-148, 1986.04.12) 
 
À luz disto, eu gostaria de recomendar três passos para alcançar a paz. Esta proposta é 
mais fundamental na forma, por isso ela pode parecer idealista. Entretanto, tal como um 
edifício não pode ficar de pé sem uma base firme, minha sugestão para a paz começa a 
partir da proposição mais fundamental. Primeiro, o definitivo mundo de paz deve ser 
alcançado através de três estágios: paz entre Deus e a humanidade, paz entre a 
humanidade e paz no mundo.  
 
Através do meu curso de séria disciplina espiritual, eu entendi com certeza que Deus 
existe. Até mesmo alcancei o estágio onde encontrei o Deus vivo e compreendi que uma 
pessoa não pode discutir verdadeira paz na terra sem encontrar paz com Deus, que é a 
origem do universo. Deus é a causa primeira do universo e o Criador de toda a criação. 
Ele também é nosso amado Pai. Deus criou todas as coisas a fim de cumprir Sua 
vontade especial, o cumprimento do que repousa em se tornar a encarnação do amor. 
Deus é a fonte de amor verdadeiro, mas mesmo o Deus onipontente nunca pode sentir a 
alegria do amor por Ele mesmo. Deus precisa de um parceiro objeto de amor e quer 
receber amor espontâneo a partir do parceiro objeto. Este parceiro objeto, a criação 
suprema de Deus, não é ninguém mais além da humanidade. Por essa razão, há um 
propósito para nossa vida. O propósito da vida é amadurecer e realizar o relacionamento 
de amor eterno com Deus. Este é o princípio fundamental pelo qual paz é realizada entre 
Deus e a humanidade. 
 
Uma vez que esse relacionamento é estabelecido entre Deus e o homem, então as 
pessoas podem realizar a paz entre elas. Qual relacionamento seria pré-requisito para a 
paz entre os seres humanos? Esse também é o relacionamento de amor. 
 
Paz mundial realmente é o desejo longamente esperado da humanidade. Ela pode ser 
alcançada da mesma forma que a paz entre indivíduos. 
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De inúmeras formas, as pessoas têm buscado constantemente paz e felicidade, mas não 
têm obtido resultados satisfatórios. Apesar de todo trabalho que tem sido feito em 
âmbito mundial pela Liga das Nações e as Nações Unidas, que foram estabelecidas logo 
após a primeira e segunda guerra mundial respectivamente, com a ideia de evitar futuras 
guerras, a paz mundial não veio. 
 
Nem os esforços das organizações religiosas produziram um mundo alegre. Esse mundo 
também fracassou em materializar os ideais do comunismo internacional e os sonhos do 
fascismo. Nem mesmo um elevado nível de habilidade política ou mesmo um elevado 
nível de tecnologia tem sido capaz de trazer paz e felicidade para a humanidade. Isto é 
porque o infortúnio e dor do homem não têm sido resolvidos em sua raiz; isto resulta da 
queda onde os seres humanos desobedeceram Deus. 
 
Deus deve restaurar, a qualquer custo, os ideais de amor verdadeiro e paz que Ele 
vislumbrou originalmente. A providência de Deus de salvação, isto é, a providência de 
restauração, é a providência para restaurar o estado original do homem. Para esta 
providência, Deus estabeleceu religiões e expandiu a esfera da bondade. (166-131, 
1987.06.01) 
 
A natureza humana tem nos dirigido a buscarmos a resposta para a questão de como 
colocar um fim a este infortúnio e realizarmos um mundo de paz e felicidade. Isto não é 
a mesma rota que a religião tem perseguido? Mesmo assim, o mundo ideal que a 
humanidade tem esperado ainda não chegou. No núcleo da religião existe o desejo de 
descobrir a fonte da dor e infortúnio humano. Se somos ignorantes sobre a fonte de 
nossa dor, não há nenhuma esperança de sermos capazes de nos livrarmos dela. A 
resposta somente pode vir com a sabedoria obtida através da revelação de Deus. (234-
269, 1992.08.26) 
 
Até agora, temos sido ignorantes sobre o valor original da humanidade. Para descobrir 
do quê consiste nosso valor original, pessoas comuns e demais estudiosos têm 
ponderado se Deus existe e sobre o valor da vida humana. Esta é a realidade da religião 
e da filosofia. Unidade entre homens e mulheres não surge a menos que eles encontrem 
Deus, e então a realidade de unidade, a qual é o maior valor da humanidade. Quando as 
pessoas estabelecem uma realidade de unidade com Deus, sobre o fundamento de 
unidade entre as pessoas, isso será o estabelecimento da realidade ideal de unidade que 
Deus deseja. Dessa forma, um lugar substancial de estabelecimento virá a existir, tanto 
no céu como na terra. A menos que alcancemos isto, esse lugar de estabelecimento 
nunca virá a existir, e paz nunca será realizada. O lugar de estabelecimento não foi 
realizado, sendo que Deus está girando ao redor de Seu desejo por paz eterna e os seres 
humanos estão girando centrados neles mesmos. (228-153, 1992.03.27) 
 
Desde o início da história nunca houve uma época e nem um povo que não desejasse a 
paz. Entretanto, a história humana tem sido constantemente manchada por guerra e o 
sangue de inocentes, algo completamente oposto àquilo que as pessoas desejam. Por 
que é assim? A humanidade tem vivido em paz pelos últimos quarenta e seis anos, sem 
conhecer conflito? Não. Guerras têm surgido de novo e de novo. Começando com a 
Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e a Guerra do Golfo, mais de sessenta conflitos 
ocorreram. Por que a paz é difícil de alcançar? Quando fundamos a Federação para a 
Paz Mundial hoje, devemos primeiro descobrir a razão que a paz não foi realizada. 
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Isso é porque, se não fazemos isso, é tão óbvio que a humanidade seguirá as mesmas 
pegadas no futuro também. Senhoras e senhores! As pessoas têm gritado por paz, mas 
elas não entendem o significado de paz verdadeira. Elas também não têm a verdadeira 
filosofia de paz. Portanto, o caminho para alcançar paz verdadeira não pôde emergir. A 
razão é simples. As pessoas continuaram adorando a ideia de paz enquanto estavam 
perdendo Deus, e elas continuaram tentando encontrar paz entre elas mesmas enquanto 
empurravam Deus para o lado do caminho. Este foi seu erro fundamental, e esta é a 
razão básica para o fracasso em alcançar paz verdadeira. (219-114, 1991.08.28) 
 
Quando um indivíduo está completamente unido em mente e corpo, isto influencia a 
perfeição de todas as outras coisas. Esse é o motivo pelo qual estou dizendo que o 
método de alcançar unidade dentro de mim mesmo e o método de realizar minha própria 
paz são questões importantes. Pessoas que viveram por toda a história pensavam que 
paz é a paz do mundo externo. Elas pensavam que um mundo de paz surgiria quando as 
nações e o mundo se tornam pacíficos. Entretanto, esse não tem sido o caso. Temos 
vivido sem saber que a questão mais importante é como aperfeiçoar o padrão de paz 
dentro de mim mesmo, e temos apenas tentado entender meramente o que traria a paz na 
realidade externa. Na religião, há um conceito chamado “a queda.” Então, sobre o que a 
queda está falando? Esse fracasso da mente e corpo em alcançar a perfeição, alcançar 
unidade e se tornar uma base para a paz resultou da queda. Devido à queda, também, as 
pessoas passaram a brigar e lutar umas com as outras. Se há uma forma para lidar com 
isto, seria através da realidade da religião que pode desenvolver a partir do indivíduo, 
para um fundamento tribal, nacional e em âmbito mundial representando um único 
mundo do espírito.  A seguir, centrada na realidade do corpo físico, a queda criou uma 
história de conflito em âmbito mundial entre indivíduos, famílias, tribos e nações. 
Assim, o corpo, que é externo, tem infringido a mente, que é interna. Da mesma forma, 
o mundo politico, que é como o corpo, sempre tem sido marcante e se fazendo uma 
vítima do fundamento do desenvolvimento do mundo religioso, que representa a mente. 
E a luta ainda continua. O mundo político sempre esteve infringindo o mundo religioso. 
É a mesma coisa com o corpo golpeando a mente. Como criar unidade neste ponto está 
diretamente conectado com a questão se Deus existe e o que realmente significa amor 
verdadeiro. Se Deus existe, Ele mesmo também deve ter o padrão de paz absoluta e Seu 
parceiro objeto também deve, pois Ele é um Deus perfeito e absoluto. Deste modo, 
Deus e a realidade do parceiro objeto devem ter um padrão completamente unificado. 
Portanto, podemos entender a natureza interna disto respondendo a questão se Deus 
realmente existe e como nosso relacionamento com Ele deveria ser. (218-205, 
1991.07.29) 
 
Como deveria ser a ideologia que conduzirá o século XXI? Este deve ser um sistema de 
pensamento que supere a filosofia, e o sistema deve estar imbuído com conteúdo 
religioso. O ser que chamamos de Deus não é um ser ideológico. Assim, o mundo deve 
se tornar unido, no qual Deus possa conduzir nossas vidas reais, e possamos viver 
juntamente com Deus. Nesse ponto, o mundo seria aquele que teria cumprido os ideais 
de religião e filosofia. Entretanto, o mundo não é um conceito ideológico. Ele é um 
lugar no qual podemos viver juntos com a origem absoluta da paz, com Deus, a quem 
podemos realmente sentir em nossas vidas. Esse mundo é aquele que virá a existir no 
século XXI. (209-236, 1990.11.30) 
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A questão da identidade do ser central que tem perseguido a felicidade é a chave que a 
filosofia também está tentando resolver. A questão é se Deus existe, se o Ser Absoluto 
existe. Se existe esse ser absoluto, é provável que exista paz absoluta e felicidade 
absoluta. Assumimos que existiria esse ser absoluto, único e privilegiado. (205-196, 
1990.09.02) 
 
4.2 A figura central e a realização de um mundo de paz  
 
Uma figura central centrada em Deus é o que importa. A rota que a figura central está 
seguindo não é para o benefício de um indivíduo. O indivíduo deve seguir através de 
uma família e trilhar a estrada que segue para o mundo. O mundo de amor e o mundo de 
paz finalmente pode vir somente quando o indivíduo unifica não somente o mundo, mas 
também céu e terra, e o dia da vitória chega quando ele pode estar unido com Deus pelo 
amor eterno. Em outras palavras, não importa quão bem as pessoas tenham feito uma 
base de unidade entre elas mesmas, o mundo não pode ser ideal a menos que o amor de 
Deus seja investido nisto. O mundo ideal é formado centrando no amor de Deus. O 
mundo de paz também será formado centrando no amor de Deus. Contudo, um mundo 
de paz e unidade não pode vir a existir centrado em um amor que considera primeiro os 
interesses mutáveis dos seres humanos. Além disso, quando um clã se estabelece 
centrando em si mesmo, e se coloca em uma posição que somente beneficia seus 
próprios membros, um mundo unificado e pacífico não pode ser o resultado. Clãs 
devem se sacrificar para o benefício da nação. Assim, quando esta nação emerge mais 
tarde como uma nação unificada de clãs expandidos, ela será o centro das nações do 
mundo. A partir desta perspectiva, desenvolvimento nacional não ocorrerá a menos que 
a tribo que a nação governa se sacrifique. Portanto, ela deve se sacrificar. Neste 
contexto, embora uma nação possa existir, o mundo não pode ser unificado 
automaticamente centrado nessa nação. Essa nação também deve trilhar o caminho de 
sacrifício e pioneirismo para demonstrar ao mundo o caminho para criar unidade. 
Assim, quando o mundo tiver um ambiente unificado centrado em suas nações, as raízes 
da paz serão colocadas nesta terra para sempre. Não há nenhuma outra forma. Podemos 
chegar à conclusão que a rota de unidade não pode ser realizada sem enorme sacrifício. 
Paz é alcançada somente depois que um único ser central perfeito apareça e unifique um 
indivíduo, família, tribo, nação, país e o mundo. (061-249, 1972.09.01) 
 
Uma oferta sacrifical não está destinada a pedir por reconhecimento oficial, mesmo no 
momento da morte. Ele deve abaixar sua cabeça, mesmo depois de morrer. Sendo que 
isto se torna a origem da paz, os outros não podem ver sua identidade até que a 
realidade de perfeição da oferta apareça. Devemos entender que nós, Unificacionistas, 
seguiremos solenemente esta estrada dia e noite. (048-131, 1971.09.05) 
 
A vida de uma pessoa da criação original seria uma vida com uma mente tranquila. 
Contudo, não encontramos paz na mente das pessoas de hoje. Além disso, na mente da 
humanidade que deveria viver dentro do ideal eterno centrando na liberdade, não há 
nenhuma liberdade ou ideal sobre o qual o Céu também pode ser feliz. 
Consequentemente, todas as pessoas espalhadas pelo mundo atualmente esperam pelo 
cumprimento da completa liberdade, paz e o ideal dentro de determinado tempo. Este é 
o mais ardente desejo do coração para todos que vivem na terra. De forma semelhante, o 
mundo de perfeita liberdade, paz e ideal é o ideal original pelo qual os homens esperam, 
e sem importar nada, você deve cumprir isto centrado em sua mente e corpo. 
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Além disso, você deve também alcançar isto na família centrando em seu ser individual, 
e você deve cumprir isto na sociedade, na nação e no mundo. Não somente isso, você 
deve edificar o mundo que pode unir céu e terra, e cantar a canção de paz e liberdade, e 
desfrutar o amor ideal. Deste modo, diante daqueles que estão vivendo nos Últimos 
Dias está o caminho sobre o qual devemos embarcar e que devemos cruzar. Esta é a rota 
de sacrifício que pode realizar a paz eterna, a liberdade e o ideal. Para cruzar esse 
caminho, deve aparecer um único centro que possa trazer liberdade eterna para a mente, 
representar a esperança eterna do Céu e substituir pela paz eterna do Céu. Se essa figura 
central não aparece, paz eterna, liberdade e ideal nunca podem ser realizados no céu ou 
na terra. Quando refletimos sobre toda a história providencial, durante a Era do Velho 
Testamento a colina da oferta sacrifical devia ser superada através das coisas da criação, 
e durante a Era do Novo Testamento a colina da oferta sacrifical devia ser superada 
através de Jesus Cristo – em outras palavras, através do Filho de Deus. Não obstante, na 
Era do Completo Testamento, a colina da oferta sacrifical deve ser ultrapassada 
utilizando você como o sacrifício, você que pode assumir o título de noivo e noiva. 
Antes de você cruzar esse caminho de sacrifício, o mundo de paz verdadeira, liberdade e 
ideal não pode ser realizado na terra. (002-109, 1957.03.10) 
 
Somente depois de escalar o caminho da cruz no nível mundial, você pode possuir o 
amor de Deus, a liberdade de Deus, a paz de Deus e o ideal de Deus. A razão é que se 
você dá amor, liberdade, paz e ideal de Deus para alguém que ainda não tenha seguido 
completamente seu caminho de superação, Satanás o acusará e esse amor, liberdade, paz 
e ideal serão destruídos. Consequentemente, Deus não garante Seu amor, liberdade, paz 
e ideal para aqueles que não escalaram o caminho de sacrifício no nível mundial. (002-
117, 1957.03.10) 
 
Quanto mais miserável seja nossa situação, e quanto mais intensamente recebemos 
oposição, mais próximo se torna nosso relacionamento com o coração incrível de Deus. 
Se você nunca experimentou essa tristeza, você não pode se conectar com a alegria do 
Céu. Sem seguir o caminho da cruz, você não conseguirá trilhar ao longo da avenida 
tranquila de um príncipe de paz. Desta forma, tudo está ligado ao seu oposto. (029-167, 
1970.02.27) 
 
Jesus disse, “Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada” 
(Mateus 10:34). Esta foi uma proclamação surpreendente. Enquanto os israelitas 
estavam vendo o Messias como o Rei da Paz e o Salvador que redimiria toda a nação do 
pecado, Jesus fez essa proclamação contundente. Este foi uma grande declaração que 
influenciaria raças, sociedades, nações, famílias e indivíduos. 
 
Portanto, devemos atender a Deus. Qual é a qualificação para atender a Deus? Devemos 
atender a Deus como filhos e filhas que representam a igreja, a nação e o cosmos. 
Somente então a ideia de unidade está completa. Então, o tempo de unidade estará sobre 
nós e, naturalmente, receberemos uma grande quantidade de boa fortuna. Contudo, até 
que este dia seja realizado, nossa vida poderia estar em perigo se cometemos até mesmo 
um pequeno erro, tal como era o caso na Era do Velho Testamento. Devemos entender 
que somente depois que recepcionamos o Dia do Pai, a paz virá para o universo. (012-
254, 1963.05.22) 
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Até prepararmos uma família de felicidade e uma família de paz, isto, uma família 
baseada no mundo novo, a rota de sofrimento continuará. Devemos lutar de modo a 
superarmos essa rota de sofrimento. É como seguir através de uma guerra. Este é o 
destino da Igreja de Unificação como também de todos os indivíduos. (030-098, 
1970.03.17) 
 
Não importa quantas vezes você possa me encontrar, você não pode perseguir a 
felicidade planejando um palácio de paz no nível individual. Antes disso, você deve 
carregar a cruz familiar, a cruz tribal e a cruz nacional. A Igreja de Unificação não 
existe somente pra o benefício da República da Coreia. (035-140, 1970.10.11) 
 
Para realizar um mundo de paz, o mundo deve se tornar um mundo no qual as pessoas 
vivam com o pensamento de se sacrificarem para o benefício dos outros. Do contrário, o 
mundo de paz nunca surgirá. Este é o motivo pelo qual nos sacrificamos pelos outros. 
Pelo quê vocês se sacrificam? É para se tornarem donos do amor. Não há outra forma 
para realmente dar amor em nossa vida sem seguir através do sacrifício. Somente no 
sacrifício podemos derramar lágrimas e sangue, e dar o que é precioso. Portanto, 
compartilhar amor através do sacrifício é o melhor caminho. Esse é o motivo pelo qual 
Deus está restaurando a história ao longo desta rota. (056-340, 1972.05.18) 
 
De acordo com o pensamento de restauração, eu existo para você e a família, a família 
existe pela nação, a nação existe para o mundo e o mundo existe para Deus. Então, para 
quê Deus existe? Alguém pode dizer que Deus existe para Ele mesmo, mas esse não é o 
caso. Deus existe para o amor. Assim, o mundo de paz é realizado. (057-029, 
1972.05.21) 
 
Se a figura central chamada de Messias apareceu, ele também está esperando a paz 
mundial. O lugar que ele deve se colocar não é o lugar no qual ele é empurrado para 
longe pelo ambiente, mas o lugar onde ele direciona decisivamente o ambiente na 
direção certa. Antes de assegura esse lugar, não há forma para restaurar a unidade 
original, a qual tem sido historicamente esperada. (061-252, 1972.09.01) 
 
O Senhor do Segundo Advento deve vir com a teoria vitoriosa que pode fazer mais do 
que vencer qualquer grupo religioso. Ele deve também vir com um sistema político 
superior a todos os outros sistemas políticos. Ele também deve estar equipado com um 
sistema de pensamento que pode superar qualquer outro sistema de pensamento. Ele 
deve vir com algo que possa ser vitorioso sobre todas as coisas. Se não, o mundo não 
pode se tornar o mundo de paz. Nesse caso, seremos um grupo de pessoas que são mais 
fortes do que qualquer outra organização, nação ou ideologia. O maior período de 
transição no qual isto é possível é de 1960 a 1980. (073-101, 1974, 08.04) 
 
Que tipo de época o mundo alcançou atualmente? Ele entrou na época mais caótica. 
Este é o pior inferno dos infernos. Ele chegou no estágio onde uma pessoa não pode 
pensar sobre as coisas como o céu. Contudo, devemos saber que enquanto Deus golpeia 
o mundo satânico com uma mão, Ele está seguramente reorganizando este mundo com a 
outra. Quando patriotas aparecem em grande número? Patriotas aparecem em uma 
época de confusão, não em uma época de paz e renascimento, certo? Isto significa que 
embora as coisas desmoronem externamente, novas coisas aparecem internamente. 
(074-313, 1975.01.01) 
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Se vamos realizar a paz sem lutar, então como devemos fazer isso no mundo satânico? 
Não podemos utilizar o método de, “Você faz isso por mim!” Não há nenhuma outra 
forma além de morrermos e nos sacrificarmos. Até mesmo um mau inimigo abaixará 
sua cabeça e se submeterá se ele vier a saber que uma pessoa morreu enquanto tentava 
ajudá-lo. Ele pode ter tentado matar essa pessoa, considerando-a como seu inimigo, mas 
no final a pessoa morreu para salvá-lo. Quando ele compreende isto, ele visitará o 
túmulo dessa pessoa todos os anos no aniversário de sua morte, e pedirá por seu perdão. 
Por toda a sua vida, o inimigo deve visitar a sepultura do homem e orar por ele. Esta é a 
única forma. Satanás lutará com Caim. Eles golpearão um ao outro até a morte. Neste 
mundo onde as pessoas tentam matar as outras centrando nelas mesmas, Abel virá e 
tentará realizar um mundo de paz e um mundo de unidade. Por isso, a única forma para 
alcançar unidade sem lutar é se sacrificar e orar pela bênção do inimigo. Esse é o 
motivo pelo qual Jesus também orou para abençoar seus inimigos. Portanto, Jesus era 
uma pessoa que viveu sua vida como um representante do mundo que entendia o 
pensamento e o plano de Deus e foi capaz de estabelecer a tradição celeste. (057-168, 
1972, 05.31) 
 
A paz e glória do Céu vêm através do sofrimento, como um parto. Sem seguir através 
da dor do parto, uma pessoa não pode receber a glória do Céu. (046-103, 1971, 07.25) 
 
Deus pretende nos enviar uma pessoa nos últimos dias sendo que não podemos 
encontrar a terra natal original por nós mesmos. Ele é o Messias. Ele é o Salvador. Ele é 
um homem que pode estabelecer a terra natal original também. Ele é um homem que 
vem com toda a autoridade sobre a terra natal original, que não tem nada decaído, 
depois de receber o reconhecimento de Deus. Nele, haverá amor centrado em Deus, paz 
que a humanidade está aspirando, felicidade e liberdade. O homem que traz todas estas 
coisas é o Senhor. (155-017, 1964.10.06) 
 
4.3 Jesus Cristo e o reino de paz  
 
Jesus Cristo veio como o Rei da Paz para trazer a paz genuína. Entretanto, ele disse 
“Não cuideis que vim trazer a paz à terra; não vim trazer paz, mas espada.” Isso não soa 
contraditório? Devemos entender que ele veio para o benefício da paz verdadeira e 
eterna. Isto é porque uma reforma fundamental da vida humana é inevitável para 
estabelecer paz eterna. A fim de alcançar esta paz genuína, Jesus tentou mais do que 
qualquer outra coisa, trazer a reforma na vida humana. Neste sentido, ele disse que veio 
para brigar. Ele queria reformar o indivíduo, a sociedade, a nação e o mundo de forma 
fundamental. Por esta razão, ele recebeu todas as formas de oposição enquanto 
ensinava. Muitos obstáculos surgem quando você tenta estabelecer uma sociedade 
realmente renovada. Assim, Jesus morreu na cruz depois de experimentar todo esse 
sofrimento. (091-101, 1977, 02.03) 
 
Qual era a missão original de Jesus? Era unificar o mundo. Era organizar a nação de 
Israel, conquistar o Império Romano, e assim, inverter o resultado histórico da queda. 
Deus prometeu por todo o longo curso da história que Ele enviaria um Messias a fim de 
unificar este mundo triste. Então, qual é a Vontade que Ele prometeu? É realizar o reino 
celeste de paz na terra. É realizar o reino celeste de liberdade na terra. Esse é o motivo 
pelo qual eu digo que Jesus veio à terra a fim de estabelecer o reino celeste de paz e o 
reino celeste de liberdade. 
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Ele veio á terra como um indivíduo para conduzir esta missão, mas não houve nenhuma 
mulher que pudesse ser sua parceira objeto. Portanto, um esposo e uma esposa com a 
tarefa de se unir um com o outro não se materializou. Sendo que o casal que devia criar 
unidade não existiu, não houve filhos para criar unidade. Sendo que não houve filhos 
unificados, uma tribo unificada, raça, nação e o mundo não puderam aparecer. Deste 
modo, o homem que veio à terra com o propósito de realizar o céu foi, para nossa 
tristeza, expulso por vilões e acabou morrendo na cruz. (020-169, 1968.06.09) 
 
O pensamento incorreto do primeiro povo escolhido levou ao estágio histórico do 
Cristianismo, que se desenvolveu no segundo Israel. A partir daqui veio o pensamento 
que pode formar a família de Deus, a tribo, raça, nação e mundo. Se somente estes 
pudessem estar em harmonia com o Senhor, o mundo seria unificado em um piscar de 
olhos e o mundo de paz e o mundo de amor seriam edificados. Contudo, se não, um 
milênio de infortúnio surgiria. (022-021, 1969, 01.01) 
 
Atualmente, os cristãos acreditam que a vinda de Jesus na terra e morte era a Vontade 
de Deus. Contudo, a verdade é que Jesus não veio para morrer, mas para conectar o 
amor de Deus com a humanidade miserável e realizar a nação de paz e o mundo 
unificado de paz. Jesus veio à terra como o noivo para começar uma nova história na 
qual ele devia receber uma noiva, edificar uma família de paz e, centrado nessa família, 
realizar uma tribo de paz, uma nação de paz e um mundo de paz. (022-078, 1969.01.26) 
 
O curso de Jacó foi um curso modelo de Moisés, o curso de Moisés foi um curso 
modelo para o curso de Jesus, e o curso de Jesus foi o curso modelo para o Senhor do 
Segundo Advento seguir. Se é assim, quem deve seguir o curso do Senhor do Segundo 
Advento? Este é o mesmo curso para você seguir. Conduzindo até o Segundo Advento 
do Senhor, Jacó trilhou um curso individual que era uma representação simbólica, 
enquanto Moisés trilhou um curso nacional que era a imagem do curso em âmbito 
mundial que Jesus trilharia substancialmente. Entretanto, se o Senhor do Segundo 
Advento indeniza substancialmente, você deve executar a indenização de imagem 
enquanto seus descendentes pagarão essa indenização simbolicamente. Desta forma, o 
círculo é completado. Então, o mundo finalmente será restaurado para um mundo de 
paz. É assim como o princípio funciona. (022-158, 1969.02.02) 
 
Pode somente haver uma noiva diante de Jesus, que é o noivo. Jesus é pai e sua esposa é 
mãe. Então por que Deus nos enviou Jesus e sua esposa como pai e mãe? Nascemos 
com a ligação de falsos pais e temos a tristeza de não termos verdadeiros pais. Deste 
modo, devemos encontrar verdadeiros pais em determinado momento, receber amor a 
partir dos verdadeiros pais e seguir para a nação dos verdadeiros pais. Sem isto, o reino 
de paz não pode vir à terra. (022-273, 1969.05.04) 
 
Jesus veio a fim de transformar o mundo no reino de paz centrado na nação de Israel. 
Embora ele pudesse ser competente e poderoso o suficiente para edificar o reino, ele 
fracassaria a menos que edificasse uma família. O mundo é uma aglomeração de 
famílias. Aqueles cujo corpo e mente estão lutando não podem edificar uma família. 
Aqueles que desistem da rota celeste diante de uma crise de morte não podem edificar 
uma família que Deus quer. O filho unigênito cuja mente e corpo estão unidos criará 
uma família recebendo a filha unigênita. Até ele estabelecer uma família, ele perderá o 
mundo, embora possa restaurá-lo. (023-152, 1969.05.18) 
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Jesus é o Rei da Paz. Gerar conflitos não é sua missão. Sendo que o conflito causou sua 
morte, ele retorna para trazer paz, o que significa que Barrabás também deve criar paz. 
Jesus deve ensinar as pessoas claramente sobre Deus ensinando sobre o mundo 
espiritual. (054-050, 1972.03.10) 
 
Você deve entender que Deus precisa que Jesus tenha um fundamento individual de paz, 
que conecta tribos e famílias dentro de uma nação. Você deve entender que tornar o 
Império Romano e o mundo em um mundo celeste de paz e oferecê-lo para Deus em um 
lugar ideal de glória, era a Vontade de Jesus. Você deve saber que ser levado para a cruz 
não era a Vontade de Jesus. (057-316, 1972.06.05) 
 
Se não podemos carregar essa responsabilidade cósmica hoje, não seremos capazes de 
despertar as pessoas e o mundo que estão adormecidos. Agora é o tempo quando o 
mundo quadri-dimensional que transcende tempo e espaço está sendo estabelecido. 
Nesse tempo, você deve pensar seriamente sobre o coração interno do Céu que deseja 
um homem de caráter que se assemelha ao Senhor do Céu. O Céu está esperando ser 
capaz de ouvir, ver e falar. Se você é assim, então mesmo se você diz, “Oh Deus, por 
favor não venha. Por favor, Jesus, não venha.” Deus e Jesus devem seguir você. Além 
disso, se essa pessoa é enviada para o inferno, ela transformará o inferno no céu. 
Somente quando muitas dessas pessoas emergem, a paz virá para esta terra. 
 
Em outras palavras, você deve entender claramente que se o verdadeiro filho e filha de 
paz, o verdadeiro filho e filha de amor, a quem Deus tem esperado por seis mil anos 
bíblicos, emergem nesta terra, não somente Deus ficará feliz, mas também todas as 
coisas no universo compartilharão Sua alegria. 
 
Portanto, cada um de vocês deve se manter responsável pela missão que Jesus deixou 
inacabada e se tornar a pessoa que pode deixar Jesus repousar. Não somente isso, você 
deve subjugar Satanás e levá-lo diante de Deus e dizer, “Por favor, tome tudo para Si, a 
glória eterna da vitória.” Somente então o ressentimento de Deus, que tem conduzido a 
providência de restauração por seus mil anos, será dissolvido. Então Jesus encontrará a 
verdadeira noiva que tem buscado. Além disso, ao encontrar a verdadeira noiva a quem 
Jesus tem esperado, podemos edificar um jardim de paz nesta terra. (002-054, 
1957.02.17) 
 
Jesus foi enviado para estabelecer uma porta para o céu e criar uma rota através da qual 
o céu e todas as pessoas possam estar ligados. Se a nação de Israel tivesse acreditado e 
servido a ele, o caminho da paz teria sido aberto. Se assim, o Judaísmo estabelecido 
depois de quatro mil anos de história deveria se tornar uma rota ampla através da qual 
Deus poderia ir e vir. Além disso, ele teria se tornado uma porta para todas as pessoas 
buscarem o reino celeste. (006-175, 1959.04.26) 
 
O que temos ao encontrar os ensinamentos de Jesus? Quando vemos como Jesus 
suportou a dificuldade da cruz, ficamos surpresos. Primeiro de tudo, que ele se eleva 
com ela é incrível. A seguir, que ele estava disposto a viver para o benefício até mesmo 
de seus inimigos é surpreendente. Amor vem automaticamente nesse lugar e paz 
também é realizada nesse lugar. A divisão entre céu e terra pode ser resolvida neste 
ponto. A cruz se tornou o lugar no qual a divisão entre seres humanos e Deus pode ser 
diminuída. (076-221, 1975.03.02) 
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Ao chegar na terra dois mil anos atrás, Jesus fez uma declaração radical. “Se alguém 
vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e 
ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.” (Lucas 14:26) Ele 
também disse, “...E assim os inimigos do homem serão os seus familiares.” (Mateus 
10:36) Ele acrescentou, “Não cuideis que vim trazer a paz à terra; não vim trazer paz, 
mas espada.” (Mateus 10:34) As pessoas religiosas de hoje não entendem porque ele fez 
estas afirmações contraditórias. Devemos saber que elas nem mesmo estão procurando 
entender. (087-178, 1976.06.02) 
 
Quando lemos a afirmação de Jesus, “Não cuideis que vim trazer a paz à terra; não vim 
trazer paz, mas espada,” as palavras parecem contraditórias. Tal como a advertência no 
tempo de João Batista, Jesus disse, “Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu.” 
(Mateus 4:17) Ele não disse, “Desfrute, porque é chegado o reino do céu.” Por que ele 
disse para as pessoas se arrependerem ao invés de desfrutar, se o reino do céu estava à 
mão? Arrependimento verdadeiro não é fácil. Primeiro você deve se arrepender pelos 
erros históricos cometidos durante a providência, e então por aquilo que deixamos não 
realizado. (103-159, 1979.02.25) 
 
Tendo que vir a este mundo, o que Jesus queria estabelecer primeiro? Ele viveu 
centrado na lei do Céu ao invés do ambiente externo do mundo. Ele estava sempre 
pensando sobre o ambiente ideal no qual ele poderia atender Deus para sempre, quando 
o Reino do Céu reina na terra, depois do mundo decaído ter passado. Esta era a lei do 
palácio real. O que observamos com essa lei? Uma pessoa deve fazer isso com coração 
e amor. Qual é a coisa mais preciosa que podemos manter como o fator fundamental e 
imutável começando a partir da família, nação, e mundo seguindo até o Reino do Céu, e 
o que está no centro de tudo que pode se tornar o padrão de paz, o padrão de felicidade e 
o padrão do ideal dos seres humanos? Esta é uma questão séria. É o amor verdadeiro. 
(168-184, 1987.09.20) 
 
O homem a quem Céu e terra aprovam, um personagem central com significado 
universal em quem o amor de Deus entrou verticalmente em uma linha direta, o homem 
que vem com a capacidade de um homem verdadeiro da humanidade e o verdadeiro pai 
da origem que é o noivo sobre o qual o Cristianismo está falando. Depois que Adão veio 
a existir, Deus criou Eva através de Adão, certo? Portanto, quem deve produzir a noiva? 
O Senhor deve fazer isso. Ele deve produzir ela através de seus méritos e recebê-la. 
Deste modo, Jesus deve vir à terra, receber sua noiva, estabelecer uma família, enxertar 
tudo a ele, formar um povo, uma nação e um mundo, e assim, realizar o novo Reino de 
Paz. (157-161, 1967.04.02) 
 
4.4 Religião e Paz  
 
Nossa consciência sabe que os seres humanos devem estar unidos. Ela sabe que os seres 
humanos devem aspirar por paz. Ela também sabe que todas as pessoas são irmãs. A lei 
da consciência sabe tudo. Atualmente, estamos cientes desta consciência e iniciamos 
uma grande revolução. Deus traçou um plano a fim de estabelecer um dia de paz diante 
de uma nova humanidade, e tem trabalhado bastante até agora na busca de uma 
sociedade ideal, família ideal e indivíduo ideal. Centrado na religião baseada na 
consciência, Deus tem influenciado para conduzir a providência. (151-136, 1962.11.01) 
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Para quê é a religião? É para estabelecer um padrão histórico. A religião que não pode 
estabelecer esse padrão histórico não é necessária. Se o Deus Todo-Poderoso apenas se 
coloca de braços cruzados na frente dos seres humanos que caíram em extrema 
desgraça, então Deus seria atingido por um raio. Então, o que Deus deve fazer? Ele deve 
guiar estas pessoas para a rota de paz. Além disso, deve haver alguns traços dos 
esforços de Deus para guiar os seres humanos na rota de paz no curso da história. Se Ele 
não fizesse esse trabalho, que tipo de Deus cruel Ele seria? Entretanto, o registro que diz 
que Ele fez esse trabalho é a religião. (023-125, 1969.05.18) 
 
Quando olhamos para trás na história, descobrimos que o Confucionismo, Budismo, 
Cristianismo e Islamismo têm esclarecido a agitação e confusão social em suas próprias 
épocas, e gloriosas civilizações nessas épocas floresceram nesses fundamentos de paz e 
segurança. Vamos tomar alguns exemplos. A cultura Confucionista da Dinastia Han na 
China foi assim. A cultura cristã na Europa medieval foi assim, e a cultura Budista na 
época do Rei Ashoka [terceiro monarca da dinastia Mauryan 238 D.C.238] na Índia 
antiga foi assim. Além disso, a Civilização Islâmica Sarracena no Oriente Médio é um 
exemplo notável. (122-299, 1982.11.25) 
 
O propósito definitivo de toda religião é realizar um mundo feliz e ideal. O propósito 
das reuniões de políticos de hoje, quebrando a cabeça, fazendo uma conferência, 
discutindo, etc., tudo reside em como criar um mundo ideal no qual todos possam se 
sentir felizes. Em outras palavras, eles estão pesquisando como alcançar um reino de 
paz para que as pessoas do mundo possam viver como irmãos. Portanto, qualquer 
religião que não possa introduzir este tipo de pensamento deve pegar suas malas e ir 
embora. (023-122, 1969.05.18) 
 
A América deve criar uma forte solidariedade nacional em nome de Deus. Eu não posso 
evitar de fazer esse trabalho na América sendo que estou pensando sobre esse mundo de 
paz de dimensão elevada centrado no nome de Deus. Vemos países declinando agora, 
embora em algum momento tenham sido motivo de orgulho para a tradição cristã ou 
judaica. Devemos seguir com uma religião de alto nível em âmbito mundial que possa 
estar unida no nome de Deus. (086-208, 1976.03.29) 
 
Qual é o objetivo definitivo na direção do qual a religião deve se esforçar? Há alguma 
razão, naturalmente, ao afirmar o propósito de um indivíduo buscar a verdade. 
Entretanto, isto deve ir mais longe e envolver toda a família. Primeiro, a religião deve 
encontrar uma família que possa liberar a humanidade, que pertence à má soberania do 
pecado. Ela deve encontrar uma família que, no verdadeiro sentido da palavra, 
representa a história, representa uma época e representa o futuro. Além disso, ela deve 
edificar um fundamento para a família e estabelecer o padrão do caminho certo no qual 
toda a humanidade pode sentir alegria em conjunto. Como o sistema da família deve 
começar e onde ela deve ir precisa ser decidido. Assim, se as coisas não seguem desta 
forma, uma pessoa não pode edificar um caminho de paz na terra. Devemos saber que 
não importa quantas coisas boas possam ser alcançadas, elas podem ser arruinadas na 
família. (023-010, 1969.05.11) 
 
O Cristianismo atual deve alcançar o desejo de Deus e a esperança que a humanidade 
persegue, e assim definir o ponto de início da paz. Enquanto o desejo de Deus for esse, 
a história não pode evitar seguir centrada no Cristianismo. (027-305, 1969.12.28) 
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Ao contrário de outras religiões, o Cristianismo tem trilhado a rota de martírio. Para quê 
um mártir morre? Ele não morre centrado em si mesmo, mas na Vontade de Deus. 
Incontáveis pessoas têm derramado sangue como mártires para o benefício de um 
mundo que os seres humanos e Deus estiveram procurando, para o benefício de edificar 
um fundamento sobre o qual Deus possa lançar uma âncora de paz sobre esta terra, e 
para o benefício da paz. (029-018, 1970.02.15) 
 
A religião espera que este mundo, que começou a partir do desejo egoísta, pereça. A 
religião busca um mundo unificado de paz, e tem clamado por isso por milhares de 
anos. (036-071, 1970.11.15) 
 
Quem deve arrancar esta raiz de pecado e mal e realizar o mundo de paz e colocar um 
fim à má soberania? São os fiéis cristãos. Então, como eles deveriam fazer isso? Eles 
podem cumprir a obra somente quando eles recebem o Messias, depois de terem 
preparado uma rota na qual podem receber a vinda do Messias. (054-147, 1972.03.22) 
 
A menos que resolvamos estar com Deus, embora o mundo democrático possa ruir e 
morrer, faremos o senhor morrer novamente, embora ele venha à terra. O tempo chegou 
agora. O senhor virá e criará um mundo livre centrado no Cristianismo, e Ele trará o 
mundo Muçulmano e comunista para o seu lado ao invés de ser morto e dominado por 
eles. O céu de paz será edificado na terra somente quando o Senhor é recebido através 
da realização de uma festa de paz em âmbito mundial. Ele deve fazer isso quando vem 
novamente, sendo que ele morreu entre lutas. (054-127, 1972.03.21) 
 
A estrada da religião é ensinar sacrifício. A realidade automática de liberação para um 
mundo pacífico ocorre aqui. Porém, se você segue o caminho da história, e expande seu 
domínio através de poder e conquista centrando em si mesmo, você perecerá. Essa 
época da história deve acabar. Se Deus existe, o fim dessa época deve chegar. (059-200, 
1972.07.16) 
 
Se Deus não existisse, teríamos que criar algo que fosse o padrão, como um substituto 
para nossa esperança e amor – algo ao redor do qual a humanidade pudesse se unir. Não 
haveria forma de trazer a unificação além disso. A partir desse ponto de vista, teríamos 
que criar um deus imaginário, e tê-lo como nosso parceiro sujeito. Esta é a realidade que 
deveríamos perseguir. Do contrário, nunca encontraríamos qualquer paz ou felicidade; 
nunca encontraríamos nossos sonhos ou ideais. Que ótimo que Deus existe! (072-210, 
1974.06.23) 
 
Ninguém mais pensa que a missão das religiões é eliminar o comunismo e edificar um 
reino de paz na terra. Eu estou trabalhando em todas as áreas da vida humana, incluindo 
as realidades da política, cultura e religião. Nosso movimento estabeleceu empresas. Por 
que faço essas coisas? Não é somente religião que pode demonstrar a direção para 
resolver todas as coisas. Devemos ser treinados por este mundo. (099-324, 1978.10.01) 
 
A maioria das pessoas religiosas não pode escapar dos limites de suas denominações, 
embora todos na terra busquem um mundo de paz. Olhando a partir do ponto de vista de 
Deus, isto é um obstáculo. (093-199, 1977.06.01) 
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Até este dia, as religiões têm negado a importância da família, tribo, nação e mundo. 
Elas têm pensado somente sobre o mundo espiritual. Por outro lado, enquanto a Igreja 
de Unificação pensa que o mundo espiritual é importante, ela também diz que o céu na 
terra deve ser realizado. Deve haver paz na terra. (118-248, 1982.06.13) 
 
Se o ateísmo tivesse aparecido e tivesse existido uma Nações Unidas religiosamente 
baseada, esse ateísmo logo teria desaparecido. Se essa tivesse sido a realidade, 
poderíamos ter seguido para desenvolver o mundo em um novo nível de paz centrando 
nas Nações Unidas. Como essa não foi a realidade, Satanás pôde atacar através do 
Comunismo. Se não podemos cumprir nossa responsabilidade, Satanás sempre pode nos 
atacar. Sob estas circunstâncias, Deus não tem outra escolha a não ser permitir que 
Satanás faça qualquer coisa que ele queira. (122-244, 1982.11.16) 
 
Como o propósito de criação é absoluto, o propósito de restauração deve absolutamente 
ser cumprido. O ideal messiânico não é algo vago, ele deve ser realizado em nossas 
vidas cotidianas de forma concreta. Assim, o propósito da religião é a realização do 
propósito de Deus em nossas vidas. Deus tem expandido a realidade do bem através da 
religião adequada à época, a raça e as circunstâncias da providência mais ampla da 
salvação. O único e surpreendente propósito da religião é trazer paz a terra. Organismos 
religiosos devem estar preocupados sobre a salvação do mundo, a Vontade de Deus, 
antes de pensarem sobre salvação de uma denominação religiosa ou um indivíduo. Este 
é o tempo quando devemos investigar de novo a verdadeira Vontade de Deus, 
transcendendo as fronteiras de todas as religiões. (135-220, 1985.11.16) 
 
Através de longa reflexão e oração pelo mundo e a humanidade, eu sinto o desejo 
entusiástico de Deus e experimento milagres do Espírito Santo. Estas coisas nos dizem 
que o mundo deve ser renovado através da unidade global de líderes religiosos, um 
movimento crescente de todas as religiões assumindo a posição de uma verdadeira 
oferta, e um movimento de serviço. (135-221, 1985.11.16) 
 
Até agora, estive restaurando este mundo seguindo as direções providenciais de Deus e 
tenho feito o esforço definitivo para realizar o ideal de Deus na terra. Eu tenho 
mobilizado toda a capacidade da Igreja de Unificação e apoiado o propósito da paz 
mundial através da unidade entre as crenças. Eu realmente espero que suas religiões 
também apoiem ativamente este propósito. Isto não significa que eu cessarei meus 
esforços nesta área, nem diminuirei os recursos financeiros da Igreja de Unificação. 
Mobilizando todos os recursos espirituais e habilidades criativas de todas as crenças, 
focado na direção do desejo de Deus, avançaremos na direção da realização de um 
mundo de paz. (135-222, 1985.11.16) 
 
Há muitas religiões no mundo. Por outro lado, há pessoas que nem têm uma religião e 
nem sabem muito sobre elas. A partir deste ponto de vista, há dois tipos de pessoas – 
crentes e não crentes. E sabemos que há várias nações que são geralmente criadas a 
partir de um tipo ou de outro. Estas nações não vivem em paz; elas estão em conflito e 
têm vários problemas que devem resolver. Todas as pessoas na terra estão entrando no 
futuro sem saber exatamente o que acontecerá. Eu tenho perguntado muitas vezes sobre 
a razão pela qual nascemos e o propósito da vida. Tem sempre sido o problema que não 
podemos tornar este mundo pacífico ou ideal através de nosso próprio esforço e 
pesquisa.  
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Por que não podemos formar um mundo bom? Cada pessoa insiste em coisas de acordo 
com as circunstâncias sob as quais elas mesmas estão vivendo. Há diferenças entre o 
que as pessoas do ocidente e aquelas do oriente insistem. Podemos dizer a mesma coisa 
sobre as nações. Quando estudamos a história de uma nação, podemos ver que a direção 
da história muda de acordo com estes interesses especiais. O mundo ideal que 
desejamos não deve ser mutável, e deve trazer paz para todos nós. Todas as pessoas 
devem se tornar unidas a fim de que este seja um mundo pacífico. (149-080, 
1986.11.17) 
 
Não conhecemos com precisão o mundo no qual vivemos. Contudo, se existe um Deus, 
podemos imaginar que o que Deus quer poderia realmente ser o mesmo que os seres 
humanos essencialmente querem na vida. Ele quer nos dar uma terra natal para criar um 
mundo de paz. Se Deus existe, Ele trabalharia para reunir em um único lugar aquelas 
nações que estiveram divididas e em conflito em sua história. Ele faria isto através das 
religiões, por isso é inevitável que precisamos das religiões. Então, por qual religião o 
mundo espera? O mundo espera por uma religião que possa realizar a paz. Não é 
possível se tornar essa religião apenas estando preocupado com o indivíduo, com posses 
ou desejos pessoais. Uma religião como essa não é diferente daquelas religiões cujo 
foco central é somente sua terra nativa e sua própria raça e que está dominada por uma 
visão subjetiva da história de sua nação. Para ser diferente daquelas nações e religiões, 
eu estou dizendo, “Sacrifique-se!” A partir deste ponto de vista, é impossível encontrar 
uma terra natal unificada em um mundo que é baseado em nações edificadas por 
pessoas através de uma história de conflito. Contudo, em um nível muito mais elevado 
do mundo religioso pode ser possível realizar um único mundo, e formar uma terra natal 
para todas as pessoas. Este é o caminho para qualquer religião que enfatiza o sacrifício 
individual e busca a verdadeira forma através de autonegação. Na vida religiosa, as 
pessoas não apenas vivem suas vidas centrando em suas próprias ideias sobre as coisas. 
Para trilhar o caminho religioso, as pessoas devem trabalhar para realizar a paz pela 
eternidade. O nível mais elevado de uma religião é o mais claro ensinamento sobre esse 
ponto. (172-143, 1988.01.10) 
 
Existe caos na dimensão do pensamento. A despeito do caos neste mundo, o tempo 
chegou para buscarmos um mundo de paz. As quatro grandes religiões estabeleceram os 
quatro grandes caminhos religiosos, mas elas não podem nos conduzir além deste 
mundo de caos. Atualmente as religiões são incapazes de se colocar na posição de 
conduzir nações e orientar ideologias nacionais. Assim, grande caos tem surgido e uma 
grande reforma deve ocorrer. Na busca de um mundo pacífico, as religiões tradicionais 
podem se tornar obstáculos. Não podemos encontrar um caminho claro com estas 
religiões. Assim, estamos olhando para o caos. Jovens inteligentes não pode evitar 
abandonar suas vidas de fé. Essas pessoas pensam que é mais rápido para resolver os 
problemas trazendo unidade com a sociedade, as nações e o mundo, ao invés de através 
da religião. A religião recuou e grande caos surgiu. (229-263, 1992.04.13) 
 
Todas as pessoas por toda a história têm esperado por paz e o ideal, mas quem pode 
abrir a porta da paz e para o ideal, e nos liberar? Isto não acontecerá através do dinheiro, 
do conhecimento ou do poder. A única coisa que pode transcender a realidade da 
religião e das famílias é amor verdadeiro. 
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Uma religião deve ser capaz de ensinar como criar uma família boa. Ela deve ser capaz 
de explicar como criar uma família pacífica. Olhando para todas as religiões, não 
podemos encontrar uma religião que tenha cumprido essa missão. Todas as religiões, 
tais como Budismo, Confucionismo, Islamismo e assim por diante, estão colocadas na 
mesma posição. (229-173, 1992.04.12) 
 
A história da religião é baseada na filantropia. A partir do ponto de vista que elas estão 
no lado de Deus, podemos chamar as religiões de fluxo principal. Esse é o motivo pelo 
qual elas devem ensinar o amor, misericórdia e virtude. Assim, as religiões não 
deveriam tentar expandir sua influência denominacional; mas elas deveriam se investir 
para o mundo mal, para o benefício do interesse público e, eventualmente, elas 
deveriam mudar o mundo mal para o bem e para o lado de Deus. O mundo não deveria 
ser um lugar mal onde as pessoas brigam umas com as outras, mas deveria ser um lugar 
onde as pessoas criam harmonia e paz – onde exista uma atmosfera harmoniosa. 
 
Como vocês sabem, no Sermão da Montanha Jesus disse, “Bem-aventurados os 
pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.” (Mateus 5:9) Se um esposo 
e uma esposa em conflito se reconciliam, isto significa que eles expandiram o lado 
celeste em sua família. O que isto significa? Para enfrentar este mundo de vício, 
religiões devem investir tudo, onde quer que sua influência seja necessária. Investir tudo 
pode trazer harmonia, unidade e paz para a família. Este é o ensinamento principal de 
religiões virtuosas. (213-007, 1991.01.13) 
 
Não é verdade que onde acaba o desejo do homem, começa a Vontade de Deus? Então, 
há alguma religião ou outro grupo que possa herdar a Vontade de Deus? As grandes 
religiões, que transcendem as fronteiras nacionais, possuem a capacidade para herdar a 
Vontade de Deus? Se existe essa religião, temos esperança; mas se não, é o fim do 
mundo religioso. Alinhado com esta forma de pensamento, a época está se aproximando 
quando todas as religiões devem aprender o caminho para realizar um mundo ideal 
unificado de paz. (219-289, 1991.10.13) 
 
O Cristianismo veio sobre a colina da morte e se desenvolveu por toda a história. Ele 
começou na colina da morte. Esta nova religião se desenvolveu a partir da posição mais 
miserável – a morte através do derramamento de sangue. O Cristianismo trilhou esse 
caminho miserável para implantar o fundamento certo para seu propósito, porque o 
ideal do Cristianismo é um mundo pacífico e unificado. Assim, sacrifícios foram 
necessários. O Cristianismo surgiu a partir de uma situação de derramamento de sangue, 
e onde quer que os cristãos fossem, eles tinham que começar a partir da posição mais 
baixa. Eles foram perseguidos. Eles tiverem que batalhar por dois mil anos e 
estabeleceram um fundamento em âmbito mundial. Os Estados Unidos é uma nação 
cristã independente. Triunfando sobre as objeções de vários países e centrando em Abel 
na batalha entre Caim e Abel, mais de cem pessoas cruzaram o Atlântico em um navio, 
o Mayflower, buscando liberdade religiosa e paz. A história dos puritanos é miserável. 
(206-012, 1990.10.03) 
 
Sendo que ensinar o atendimento dos pais centrando em Deus e encontrar a primavera 
de novo (restaurar o jardim do Éden) é o caminho da religião, o fato que uma religião 
tem uma longa história não significa que ela seja a mais valiosa.  
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Você deve saber que existe uma religião representante de um servo, uma que é 
representante de um filho adotivo, uma que é representante de um filho de uma 
concubina e uma que é representante de filhos da linhagem direta. A partir desse 
fundamento, a religião dos pais deve surgir e conduzir a humanidade para o pacífico 
Reino do Céu no século XXI. Ela deve ensinar a forma correta para as pessoas na 
posição de servos serem bons servos. O mesmo acontece para as pessoas na posição de 
filhos. Ela deve ensiná-las como fazer seus pais felizes, e como criar famílias de paz e 
prosperidade eternas. O núcleo das religiões é o mesmo; entretanto, todas elas não são a 
mesma coisa. (204-022, 1990.06.29) 
 
4.5 Paz dentro do indivíduo, da família, da sociedade, da nação, do 
mundo e do cosmos  
 
Há apenas uma única chave para abrir o cosmos de paz. Essa chave não é o mundo e 
nem é uma nação. É um único indivíduo. Um indivíduo representando o mundo, uma 
nação, uma raça, uma tribo, uma família e ele ou ela mesmo, é sempre a chave.  (082-
134, 1976.01.04) 
 
Não deve haver qualquer perturbação quando uma pessoa ascende através dos níveis do 
indivíduo, família, tribo, raça e nação até o nível mundial. Uma família deve herdar a 
vitória do indivíduo, a tribo a vitória da família, a raça a vitória da tribo, a nação a 
vitória da raça e o mundo a vitória da nação. Sem que essa fórmula consistente e 
imutável apareça na terra, não podemos alcançar o ponto final da vitória providencial 
que Deus deseja. Sem isto, não há nenhuma esperança de paz chegando à terra. Você 
deve saber isto. (057-068, 1972.05.28) 
 
Este mundo é grande. Mas uma semente semeada por alguém dará fruto no mundo. Não 
pode haver paz quando os aspectos interno e externo de uma pessoa estão em conflito. 
Isto não é o que Deus quer. Deus, que tem conduzido a providência na história em 
benefício dos seres humanos, deve ser capaz de nos demonstrar um novo tipo de plano 
para criar a unificação. Um movimento assim deve surgir na terra. Se não acontece 
dessa forma, ao menos deve haver um fundamento ideal de esperança no curso da 
história. Isso é a cultura religiosa na história. (020-169, 1968.06.09) 
 
O mundo atualmente espera por paz. Todas as pessoas sonham sobre um mundo ideal 
unificado. Esse mundo deve começar a partir de nós como indivíduos. Devemos 
estabelecer um sólido fundamento ideal como indivíduos, e expandir isso até 
alcançarmos o nível mundial. Além disso, enquanto vemos que mente e corpo estão em 
conflito nas pessoas, devemos encontrar uma forma de criar a paz e a unidade dentro 
delas. Unificação não tem nenhum ponto de início se uma pessoa não pode se tornar um 
ser unificado representando completamente céu, terra, uma nação, uma raça, uma 
família e toda a humanidade. Tendo entendido este processo da história, sabemos que 
um único indivíduo ostenta a chave para o todo. Uma pessoa assim é a personagem 
central representando céu, terra, história, humanidade e o todo, e tem o caráter de ser 
uma pessoa unificada. Não importa quão intensamente busquemos a unificação, o ideal, 
um mundo pacífico, sem essa pessoa, esse mundo não pode ser realizado. (061-247, 
1972.09.01) 
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Não podemos ter uma direção ou caminho unificado quando nossos corações estão 
cheios de desejos autocentrados. Sem encontrar um único sistema de pensamento que 
esteja conectado com a filosofia de valor absoluto que possa guiar você para recriar sua 
vida unindo sua consciência e seu corpo, você nunca será capaz de criar um mundo 
unificado, o mundo de paz. (060-262, 1972.08.18) 
 
Todos estão esperando por felicidade, liberdade, paz, amor e o ideal. Ninguém está 
esperando por ideais mutáveis, mas mudança frequente ocorre no mundo e estamos 
vivendo através de uma história mutável. Todos estão cansados de procurar pelo ideal, 
por amor, liberdade e virtude, e foram levados contra a parede. Se há um verdadeiro 
mestre de liberdade, paz, felicidade, virtude, amor e o ideal, esse mestre deve ser maior 
do que nós. E ele deve ser a existência central absoluta que é imutável. Deus deve ser o 
grande rei de liberdade, paz, amor, felicidade e o ideal. Então se perguntamos para 
Deus, “Onde o Senhor colocaria o padrão de liberdade, amor e o ideal, se nos 
tornássemos os mestres destas coisas?” O que Ele responderia? Embora Deus exista, Ele 
não pode sentir felicidade, liberdade, paz, amor, ou Seu ideal por Si mesmo. A 
conclusão é que cada ser precisa de outro com quem desenvolver um relacionamento de 
interação mútua. Assim, Deus é o parceiro sujeito e o homem é o parceiro objeto. O 
verdadeiro padrão de amor é estabelecido por alguém vivendo por si mesmo ou por 
outra pessoa? Esse é o ponto onde discernimos amor verdadeiro. Porque Deus é o rei de 
sabedoria, Ele não pode criar uma regra que as pessoas devem viver para seu próprio 
benefício a fim de criar um mundo pacífico e feliz. Se Ele fosse criar essa regra, o 
mundo nunca seria um mundo de paz e alegria. Deus não pode evitar conceder Sua 
verdadeira virtude, ideal, amor, felicidade e liberdade, de acordo com o princípio que 
devemos viver para o benefício dos outros. (070-303, 1974.03.09) 
 
O mundo no qual estamos vivendo realmente não importa; ele está muito longe do ideal. 
A nação realmente não importa, nem a sociedade, nem a família, o esposo ou a esposa. 
A questão fundamental é que tipo de fundamento para a unidade devemos criar. A partir 
deste ponto de vista, se você quer ter um mundo pacífico e unificado, você deve 
primeiramente unificar a si mesmo. Não faz sentido ter um relacionamento com um 
mundo unificado sem primeiramente unificar a si mesmo. (128-076, 1983.06.05) 
 
A Segunda Guerra Mundial não é o problema. Rússia e Estados Unidos não são o 
problema. O problema é como trazer um fim aos incansáveis conflitos dentro de nós 
mesmos e edificar a paz. Você deve saber que isto é de grande importância. Se você não 
pode alcançar isto, então mesmo se o mundo se tornar pacífico, ele se tornaria o inferno. 
Meu primeiro lema ao começar neste caminho era “Controlar a mim mesmo antes de 
procurar controlar o universo.” Se você não pode controlar a si mesmo, então você não 
pode controlar o mundo. (131-032, 1984.03.11) 
 
Não há maneira para você, o descendente de antepassados decaídos, criar uma boa 
família sem sacrifícios em nível individual. Se você não se sacrifica inteiramente, você 
não pode tornar sua família o fundamento para a paz. Se não há nenhum fundamento 
espiritual de você se sacrificar voluntariamente pela família, sua família não pode ser a 
base que pode seguir para o nível nacional ou mundial. Ela não pode ser o fundamento 
para o ideal de Deus. Por isso, a família deve ser o fundamento para a providência de 
Deus para desenvolver na direção do nível nacional. Você deve seguir através de sua 
tribo para alcançar o desenvolvimento no nível nacional. (168-112, 1987.09.13) 
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Onde é o palácio da paz? Quando perguntaram para Jesus onde era o céu, ele respondeu 
que “o reino de Deus está no meio de vós.” (Lucas 17: 21) Céu está em sua mente, mas 
se o centro de seu foco é somente sua mente, você não pode alcançar o Reino do Céu. O 
que temos insistido que é necessário é a unificação em um indivíduo, e então a 
unificação de uma família, uma tribo, e uma nação. Somente nessa base a unificação do 
mundo será possível. Este é nosso ensinamento. Dizemos que o ponto mais fundamental 
para começar o Reino do Céu é alcançar unidade dentro de um indivíduo. Este deve ser 
o padrão. Então, já houve uma família que tenha satisfeito a condição de ser a família de 
unidade na terra em qualquer ponto da história? Como isto poderia ter aparecido e 
desaparecido? A situação na qual vivemos é cheia de conflitos. Quando casais se 
encontram, eles às vezes brigam. Quando pequenos grupos se encontram, eles 
frequentemente não podem se unir. De fato, pode-se dizer que toda a população do 
mundo está lutando. Como você poderia sonhar com a realização da paz neste tipo de 
situação? Como Deus tem conhecimento e está ciente de todas as circunstâncias, onde 
Ele coloca o ponto de início da paz? Através da religião, Ele estabeleceu um movimento 
para restauração centrando no indivíduo. Vendo isto, podemos saber que Ele é muito 
grande. Ele não fez o mundo, a nação ou a tribo como o ponto de início da paz, mas o 
indivíduo. Se houvesse uma família na terra criada por um homem, um positivo pleno, e 
uma mulher, um negativo pleno, que tenham ambos alcançado a unidade de mente e 
corpo necessária para ser a origem da paz, e estivessem completamente unidos 
centrando no amor de Deus, quem conseguiria romper essa família? Nunca houve uma 
família na terra que estivesse completamente centrada no amor de Deus, que é a origem 
do poder para sustentar a família. (160-263, 1969.05.17) 
 
Você deve unificar sua mente e corpo centrando em sua mente. Sua família deve se 
unificar centrando em um indivíduo que tenha alcançado completa unidade entre mente 
e corpo. Uma tribo deveria ser unificada centrando em uma família unida. Uma nação 
deve ser unificada centrando em uma tribo unificada. O mundo deve ser unificado 
centrando em uma nação unificada. As pessoas no mundo vivem em paz e unidade? A 
resposta simplesmente é “não.” Por que? Por causa da queda, tudo acabou mal. Assim, 
devemos jogar tudo isso fora algum dia e nos livrar disto. Devemos unir nossas mentes 
e corpos como indivíduos. Aqueles cujas mentes e corpos estão unidos devem criar 
famílias de unidade, então uma nação e todo o mundo. Somente então, podemos ter um 
mundo onde todos cantam uma canção de felicidade, paz e liberdade. Deus não pode 
ficar olhando para as pessoas nessa dor. Ele tem buscado indivíduos que possam cantar 
uma canção de paz e felicidade unificando sua mente e corpo através da providência de 
salvação. Ele não pode deixar a providência de restauração para este mundo para que o 
cosmos possa se tornar o mundo original de Seu desejo. Isto é cumprido através da 
realização de uma família centrando no indivíduo, uma tribo centrando na família, uma 
raça centrando na tribo, uma nação centrando na raça, e então progredir para o cosmos. 
(155-195, 1965.10.30) 
 
O curso de unificação é muito simples. Ele ocorre quando unificamos nossas mentes e 
nossos corpos. Quando um indivíduo com uma mente e um corpo unificados cria uma 
família, a família pode ser a família de paz. E quando essa família se torna uma unidade 
com sua sociedade, a família pode ser uma fonte de felicidade verdadeira nessa 
sociedade. Quando a sociedade unificada se torna unida como uma nação, esses 
indivíduos que tornam isto possível serão respeitados por toda essa nação. Eles seriam o 
centro da realidade unificada.  



104 
 

Além disso, se essas pessoas de poder unificador estão unidas com toda a humanidade, 
o Reino do Céu pode ser realizado graças a elas. (199-237, 1990.02.20) 
 
Tradução: Marcos Alonso (2016) 
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