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O Caminho para Jovens 

Rev. Sun Myung Moon 

 
Prefácio 
 
A humanidade tem seguido um caminho de sofrimento e de indenização espiritual a fim de 
restaurar o ideal de paz e realizar o mundo original. A agonia do pecado e o conflito que se 
originou da Queda se expandiu por toda a história desde o indivíduo até a família, a nação e o 
mundo. A humanidade tem esperado por uma mensagem de esperança que a capacitará a 
renunciar esta herança. 
 
O Reverendo Sun Myung Moon é um mensageiro do Céu enviado com uma revelação para 
toda a humanidade no presente momento. Deus ordenou ao Reverendo Moon trabalhar para a 
salvação da humanidade. Ele é o Verdadeiro Pai da humanidade que revelou a forma celeste e 
que realizou o ideal de amor verdadeiro como a encarnação da palavra de Deus. 
 
O Reverendo Moon tem falado extensivamente por toda a sua vida. Mesmo se apenas uma ou 
duas pessoas estivessem presentes, ele falaria a noite inteira. Ele fala apaixonadamente a 
verdade diante de poucas pessoas como se estivesse se dirigindo para milhares. O Reverendo 
Moon coloca todo o seu coração em seu ensinamento. Falando aos seus seguidores, o 
Reverendo Moon tem falado sobre muitos assuntos para o público e para líderes de religiões, 
da ciência, da política, da educação, da mídia e da cultura. Suas palavras têm valor 
inestimável. Falando diretamente com grupos que transcendem as fronteiras de nação, raça e 
religião, o Reverendo Moon estabeleceu uma marca incomparável como um orador prolífico. 
As palavras do Reverendo Moon, as quais se dirigem para todos os aspectos da Vontade e 
Providência de Deus, oferecendo a solução para os problemas da vida e da história; além 
disso, elas são as palavras do Completo Testamento para o cumprimento das promessas que 
foram feitas na providência de salvação. 
 
Praticamente todos os discursos do Reverendo Moon são dados extemporaneamente, e não a 
partir de textos preparados. Ele fala sobre a verdade que procurou e encontrou através de 
profundo diálogo espiritual com Deus. Suas palavras são o próprio amor, vertendo a partir de 
um coração de amor verdadeiro. Estas palavras são como a energia original da vida, mas 
contudo, expressam a verdade a partir de uma miríade de perspectivas. As mensagens 
especiais de Deus que apareceram por toda a história de salvação, e que revelaram Sua 
vontade para toda a humanidade, sempre vieram através de uma pessoa central. Os eventos da 
história às vezes permitem que uma pessoa desperte espiritualmente. 
 
Por todas estas razões, estamos tentando transmitir suas palavras dadas para indivíduos e para 
grandes grupos de pessoas no formato original sem edição. Isto é a fim de não bloquear a 
vontade e a verdade de Deus, que está operando através do Reverendo Moon. As palavras 
transmitem o sentimento de urgência da providência de Deus e o sincero coração do Céu. A 
fim de não perder isto, preservamos o estilo de discurso e alguns dos diálogos informais. 
 
Os sermões do Reverendo Moon, que continuam a ser transcritos a partir das gravações, estão 
sendo publicados, e até agora somam 233 volumes de discursos. Estamos traduzindo seus 
discursos para muitos idiomas e estamos os tornando acessíveis no formato de CD-ROM. As 
pessoas por todo o mundo estão agora estudando e aprendendo os ensinamentos do Reverendo 
Moon.  
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Nestes quinze volumes, selecionamos e arranjamos a partir dos 233 volumes originais, 
conteúdos de acordo com o assunto a fim de que todas as pessoas de todas as áreas da vida 
possam entender e assimilar estes conteúdos. 
Os quinze volumes desta série são: 

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

 
As palavras registradas nestes volumes nos fornecem a habilidade para refletirmos sobre nós 
mesmos e sermos renascidos através de profunda inspiração. Elas são palavras preciosas que 
revelam claramente o caminho a seguir na vida. Elas falam sobre o destino da humanidade e 
contêm profecias. Estes são os princípios originais da vida, com direções práticas concretas 
para a realização de um mundo de paz, o qual o próprio Reverendo Moon está desbravando e 
estabelecendo. Você que está lendo estes livros assimilará estas palavras espiritualmente e será 
transformado. Você será capaz de experimentar a graça e a direção de Deus. Assim, estas 
palavras estão expandindo o caminho para o Céu. 
 
Seguindo a orientação do Céu, o Reverendo Moon não tem apenas falado, mas também tem 
demonstrado o valor e a veracidade de suas palavras, aplicando-as no indivíduo, na família, na 
sociedade, na nação, no mundo e no universo. O Reverendo Moon ensina sobre a vontade de 
Deus aplicada a todas as áreas da sociedade, e tem apresentado sua visão para a paz através de 
seu trabalho para o benefício da unidade e harmonia das religiões, o início de uma nova 
cultura, a edificação de um mundo de paz, o encorajamento de valores através da educação 
orientada e de uma mídia moral, a equalização das riquezas, e as bênçãos do sagrado 
matrimônio internacional. Ao ouvir e ler as palavras do Reverendo Moon, líderes descobrem a 
forma adequada para guiar suas sociedades e nações, e educadores compreendem o verdadeiro 
caminho de um mestre. Quando pais e filhos leem junto estas palavras, eles descobrirão o 
verdadeiro caminho para suas famílias e como encontrar a felicidade. 
 
Eu quero saudar e expressar meus agradecimentos para aqueles que trabalharam na tradução e 
editoração destes volumes. Oramos que, ao estudar e praticar as palavras destes livros, você 
possa experimentar a graça e as bênçãos do Deus vivo, que esteve respirando e trabalhando 
conosco através de toda a história. 
 
Chung Hwan Kwak 
Presidente Internacional 
Federação Internacional das Famílias para Unificação e Paz Mundial 
Março de 1998 
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O Caminho para Estudantes 

Rev. Sun Myung Moon 

 
Capítulo 1 – A Obra de Deus de Criação 
 

Seção 1. A Existência de Deus 
 
1. Conhecendo a Existência de Deus 
 
Se olhamos para a ideologia global do Reverendo Moon, qual é o primeiro ponto? É o 
princípio que deve capacitar as religiões do mundo a se unirem. Como ele pode unir as 
religiões? Ensinando sobre Deus mais claramente do que as outras. Se fazemos isto, como uma 
religião de experiência, isto pode ser alcançado. Não é impossível unir as religiões. 
 
Qual é o segundo ponto? É o princípio da ideologia. As pessoas se debatem em confusão 
buscando uma ideologia clara na qual possam embasar sua direção na vida. Qual é essa 
ideologia? São as respostas para as questões sobre a vida, as questões sobre o indivíduo. O que 
é um ser humano? Um ser humano é uma manifestação de resultado, não a causa definitiva. 
Ninguém insiste que os seres humanos são a causa primeira. Mesmo nós, seres humanos, não 
conhecemos nossa causa, mas sabemos que somos o resultado de alguma existência porque 
nascemos. 
 
Quando consideramos a questão sobre o que é o ser humano, devemos saber que existe com 
certeza um ser como a causa primeira e que fez os seres humanos nascerem como o resultado. 
Portanto, devemos dizer claramente que a resposta é Deus. É possível estabelecer nossa 
direção somente dessa forma. Como devemos estabelecer uma ideologia para nossa vida, 
como nossa família deve viver, e quanto à nossa sociedade, a nação e o mundo? E como será o 
mundo nos dias finais? Isso não é somente sobre a direção que eu estou seguindo. 
 
Nestes dias, qual é a forma para buscar uma ideologia? Embora a filosofia investigue tudo, os 
intelectuais que definem Deus através de teorias têm sido rotulados como fracassados. Eles 
não puderam descobrir Deus. O mundo não pôde ser uma unidade porque os líderes religiosos 
da Idade Média não puderam ensinar sobre o verdadeiro Deus, e a partir daquele tempo o 
mundo caiu no humanismo. O humanismo diz que não há Deus, que o conceito de Deus é uma 
falsidade. Por quê? Porque não havia nenhum ensinamento claro sobre Deus. 
 
É impossível conhecer Deus sem experimentá-Lo. É impossível conhecer Deus somente 
através de teorias. É necessário ter experiências através de inspiração. Entretanto, os líderes 
religiosos têm sido incapazes de ensinar sobre Deus desta maneira. 
 
O que é religião? A filosofia tentou encontrar Deus, mas falhou em fazer isso. Tem ocorrido 
conflito global entre democracia e comunismo, mas isso já terminou. O comunismo fracassou. 
Por quê? Porque eles não puderam encontrar Deus.  
 
Então, o que é religião? A religião não precisa definir Deus; ela deve buscar encontrar e viver 
com Deus. Às vezes Deus se torna uma teoria da vida ideal, uma teoria com a qual pode-se 
buscar a felicidade em uma vida com Deus. Portanto, verdadeira religião é uma vida com 
Deus. 
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Agora, qual é a questão que permanece? Sem entender Deus, é impossível resolver o problema 
da ideologia. Resolver o problema do comunismo – que insiste no materialismo – é impossível 
sem conhecer Deus. Devemos destruir o comunismo que diz que não há Deus, e dizer com 
convicção, “Deus existe” com 120 por cento mais força. 
 
Sem conhecer Deus, as coisas não têm valor. Você não concorda? Embora uma ideologia 
possa revelar uma ideia correta para o mundo, se ela não se coloca na posição de objeto para
Deus, ela será varrida pelas mudanças das circunstâncias. Isto aconteceria porque esta não é 
uma ideologia absoluta. (141-234) 
 
2. Originalmente Teríamos Conhecido de Forma Natural 
 
Se os seres humanos não tivessem caído, não teria sido necessário perguntar se Deus existe ou 
não. Isto deveria ser compreendido pelo coração original da pessoa. Em outras palavras, se os 
primeiros antepassados tivessem se tornado bons pais e não caído, a família que eles 
estabeleceriam teria expandido e se tornado mundial. A humanidade não precisaria discutir a 
teoria vazia sobre a existência de Deus. Haveria uma conexão através da linhagem de sangue, 
por isso seria entendido de uma única vez através do corpo. Se é necessário uma explicação, 
isso seria erro de Deus. Originalmente, os seres humanos não precisariam de qualquer 
explicação. A humanidade deveria ter começado a partir de uma posição além da necessidade 
de explicação.  
 
Entretanto, por causa da queda, eles começaram a partir de uma posição separada de Deus e 
expandiram a partir do indivíduo para a família, tribo, e mundo; e o mundo passou a discutir se 
Deus existe ou não. Se os seres humanos não tivessem caído e tivessem nascido através de 
bons pais originais, se Deus existe ou não, não seria um ponto de discussão. 
 
Os bebês já nascem com o conhecimento sobre como sugar o leite no seio de sua mãe. Eles 
sabem isto desde o ventre de sua mãe. Logo que eles enxergam o seio de sua mãe, eles sabem 
o que fazer. Eles sabem automaticamente. Se a humanidade não tivesse caído, saberíamos e 
executaríamos nosso relacionamento com Deus automaticamente, sabendo a forma correta. 
Mas, por causa da queda, nos tornamos alheios a tudo. O resultado é dúvidas. Esta é a trágica 
realidade. (20-306) 
 
3. Onipresença de Deus 
 
Se os primeiros antepassados, Adão e Eva, não tivessem caído, como seria uma ideologia 
unida centrando no amor de Deus? A humanidade não estava destinada a estar separada de 
Deus. Deus é nosso Pai, falando tanto internamente como externamente. A realidade da terra 
não existe de forma independente, por si mesma. O mundo espiritual, centrando em Deus, se 
une com o mundo físico cujo representante é o primeiro antepassado. 
 
Portanto, pode-se dizer que o mundo espiritual, que está centrado em Deus, é o aspecto 
interno, e o mundo físico, que está centrado em Adão é Eva, é o aspecto externo. E eles se 
tornam uma unidade. 
 
Então, onde Deus existe? Ele não está no mundo espiritual, mas em nosso coração, no centro 
de nosso coração. Assim Deus, que está no centro de nossos corações, e Adão e Eva, que 
recebem o mandamento centrando em seus corações, são a mesma coisa. (145 -310) 
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Então, como uma pessoa pode sentir a onipresença de Deus? Sinta o ar como o sopro de Deus 
a partir de Sua boca, sinta um tufão como uma respiração de Deus a partir de Seu nariz. Sinta 
o riacho como o suor de Deus depois de ter passado através do sofrimento do curso de 
restauração pelo mundo. Aprenda sobre o amor de Deus a partir do sol que é o símbolo dos 
elementos de vida em todo o cosmos. A natureza é um dos livros de textos para experimentar o 
coração de Deus, o livro de texto para criar filhos amorosos e felizes. Se existe uma pessoa 
que sente que as folhas são como seus filhos e fala com elas, essa pessoa está perto de ser um 
santo. Vocês entendem? Essa pessoa não é louca. (59-102) 
 
4. Deus é a Existência Invisível 
 
Deus está morto ou vivo? [Vivo] Satanás está morto ou vivo? Você já viu Deus? Como você 
conhece Deus? Você já viu Satanás? Como você conhece Satanás? O comunismo questiona a 
ideia. Ideia e existência se tornam as questões na filosofia. O comunismo pensa que todas as 
coisas invisíveis são somente ideias. Substantivos abstratos e a consciência são somente meras 
ideias. Entretanto, você já viu o amor? Amor também é uma ideia, uma abstração a partir 
desse ponto de vista, contudo, amor não é uma ideia. Todas as formas de vida estão em contato 
com o amor. (186-67) 
 
Deus é muito esperto. Deus pensou, “Eu me tornarei o mestre invisível.” Ele escolheu a forma 
conveniente. Essa é a forma mais conveniente porque Ele pode fazer como Ele deseja, e não 
pode ser pego ou visto por ninguém. Assim, é suficiente que ele faça Sua tarefa como o 
mestre. Vocês entendem? Se Deus tivesse um corpo e dissesse para o cosmos cujo tamanho é 
de 21 bilhões de anos luz, “venha para o meu colo, fique comigo,” Deus poderia fazer Sua 
tarefa? Se Deus tem um coração, quão grande é Seu coração? Deus viu que Ele seria 
miserável. Como Ele é inteligente, Deus pensou em assumir o domínio como a existência 
invisível que pode se mover no centro à Sua conveniência. Quem está incomodado? Ninguém 
se sente incomodado quando Deus segue através do mundo físico como Ele gosta, porque Ele 
é invisível. Você não sente quando Deus vem e passa através do mundo, embora você tenha 
um corpo. Você não sabe quando Deus passa através de seu corpo. Quão conveniente é isto! 
Esta é a forma mais conveniente, não é? É uma teoria simples que Deus se tornou o Deus 
invisível porque isso resultou em maior conveniência. Você sabe quando o ar está passando? 
[Sim] Você sente isso quando o ar está passando? [Não] Você não pode sentir isso, pode? Se 
você não pode sentir isso mesmo quando o ar está passando, como você pode saber se Deus 
está passando? Sem dúvida pode-se dizer que é mais conveniente para Deus ser uma existência 
invisível. Portanto, Deus deve ser a existência que pode dominar este grande cosmos, e 
facilmente envolvê-lo em um lenço. Ele é invisível, mas Seu coração invisível vê que este 
mundo é muito pequeno. 
 
5. Devemos Conhecer Deus Através da Experiência 
 
Deus existe. Se dizemos que Deus existe de forma vaga, sentimos que Deus está distante de 
nós. Se Deus existe, que tipo de relacionamento deve existir entre Ele mesmo e nós? Como 
nos relacionamos com Deus é a questão importante. (130-209) 
 
“Deus existe.” Essas não são somente palavras: quando pensamos sobre Deus via o princípio 
centrando no relacionamento entre o sujeito e o objeto, Deus não é uma existência inevitável, 
mas existia antes de nosso pensamento. Deus domina todos os nossos sentimentos e todo o 
nosso corpo. Reconhecer isto é muito importante. 
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Você não acha que o Princípio é conhecer algo depois de reconhecê-lo? Reconhecer algo 
depois de conhecê-lo não é o Princípio. Conhecer depois de reconhecer. Quando está frio, 
dizemos, “Está frio.” Isto não é saber e depois sentir, mas é sentir seguido pelo saber. Da 
mesma forma, se Deus existe, você deve senti-Lo. Você deve senti-Lo existindo em suas 
células. O estágio é o problema. Em outras palavras, o problema é como estabelecer essas 
circunstâncias através da experiência. (58-291) 
 
Agora, quando nos perguntamos se recebemos o amor de Deus ou estamos recebendo o amor 
de Deus, que tipo de resposta surge? Atualmente há muitos teólogos que não sabem se existe 
um Deus neste mundo ou não. E quanto aos membros da Igreja de Unificação? Devemos 
conhecer Deus através da experiência. Devemos apenas sentir Deus. A Igreja de Unificação  
tem sua parcela de amor para receber de Deus. Devemos receber essa parcela de amor. (128-
130) 
 
Esta é a questão. Você deve ser capaz de dizer, “Pai” quando você está dormindo ou falando 
consigo mesmo. Devemos ser preenchidos com o amor do Pai muito mais do que as outras 
pessoas são preenchidas com o amor de seu objeto. Quando esquecemos de comer e dormir 
por causa de nosso amado Pai, e chamamos “Pai,” então mesmo se pensamos que o Pai 
Celeste não está conosco, Sua mão estará segurando nossa mão. Essas coisas acontecem. O 
sonho se tornará uma realidade. Quando chamamos “Pai,” somos segurados no colo do Pai 
Celeste. Você deve saber que a questão mais importante é como ter essas experiências em 
nossas vidas de fé. Essas experiências, sua frequência e o grau do sentimento, são o padrão de 
nossa vida de fé. 
 
Se você tem um coração de amor, você diria, “Eu devo fazer isto, assim, por favor, faça isto 
comigo,” e então Deus estará com você onde quer que for. Quando você sente isso, Deus se 
torna nosso “Deus gracioso e bondoso.” (58-299) 
 
Seção 2. Deus e a Criação 
 
1. A Razão que Deus Criou o Universo 
 
Por que Deus criou os céus, a terra e todas as coisas? Esta é uma questão fundamental. Por 
que esta terra e todas as coisas vieram a existir? Esta não é meramente uma geração 
randômica da vida que apareceu através das mudanças. Observado a partir da perspectiva da 
ciência, existe um relacionamento de causa e efeito em todos os fenômenos. Este 
relacionamento afeta a forma que toda vida evolui, incluindo o desenvolvimento de culturas e 
ambientes. As leis de causa e efeito passaram a ser universalmente aceitas como uma 
realidade do mundo físico. (164-83) 
 
A questão permanece, “Por que Deus criou os céus e a terra?” Esta é uma questão de 
importância central para todas as filosofias e religiões. Como os céus e a terra vieram à 
existência? Esta é uma questão que tem sido angustiante por toda a história. Quais são os 
princípios subjacentes pelos quais a humanidade e o universo foram originalmente criados? 
(136-136) 
 
Qual é o propósito pelo qual Deus criou os céus e a terra, e todas as coisas? Apenas por uma 
brincadeira? Ou apenas para o objeto de algum jogo? Não. Deus criou o universo para dar 
bons frutos. (27-227) 
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Por que Deus criou os céus e a terra? A razão é que embora Deus possa ser um ser absoluto, 
Ele não sente alegria por ele mesmo. Ele não sente o estímulo da alegria. Em outras palavras, 
mesmo se Deus diz, “Eu sou o ser absoluto, o mestre do amor, e o mestre da vida,” Ele não 
sente o estímulo de amor e o estímulo da vida sozinho. (38-152) 
 
Então por que Deus criou o universo? Foi apenas para o propósito de construir a vida? [Não] 
Ele criou o cosmos a fim de cumprir Seu ideal de amor verdadeiro. (188-196) 
 
2. A Razão que Deus Criou os Seres Humanos 
 
Por que Deus criou os seres humanos? Ele não os criou apenas para observá-los em suas vidas 
cotidianas. Ele criou os seres humanos a fim de interagir com eles e experimentar amor com 
eles. Não pode haver qualquer outra razão, independente do que possamos pensar. 
 
O propósito da criação da humanidade é amor. Deus não criou a vida primeiro com a 
esperança de mais tarde introduzir o amor. A própria vida foi criada no mesmo padrão que 
reflete o amor de Deus. Em outras palavras, a centelha do amor começou originalmente a 
partir do coração de Deus, e então a vida brotou a partir desta centelha. Sendo que a vida foi 
iniciada como resultado do amor de Deus, o resultado também deveria ser amor. Você 
entende? Porque o ponto de início é amor, o ponto final também deve ser amor. Esta é a razão 
que ficamos infelizes quando carecemos de amor. (57-22) 
 
Assim, porque Deus nos criou? Ele nos criou por causa do amor. Ele não estava simplesmente 
tentando criar uma obra de arte. Você deve saber que Deus iniciou a criação da humanidade 
para o propósito do amor. 
 
Portanto, devemos reconhecer que havia amor mesmo antes de sermos criados. Deus criou 
todas as coisas para se conformarem ao Seu padrão de amor. Devemos compreender que Deus 
é o modelo original de amor, e que quando Ele criou homem, mulher e o universo, Deus os 
modelou conforme Ele mesmo. (161-327) 
 
Se Deus é onipotente, por que a realização de Seu ideal de amor para a humanidade poderia 
ser deixado meramente para o acaso? Deus é Todo-Poderoso e criou todas as coisas, contudo, 
permanecem ainda problemas aparentemente insolúveis no mundo. A resposta do 
Cristianismo para este problema não é suficiente. 
 
Assim, devemos nos perguntar, “O que Deus precisa?” Ele precisa de dinheiro, Ele precisa de 
ouro, Ele precisa de diamantes? Ele precisa destas coisas ou não? Ele não precisa delas. Todas 
estas coisas já pertencem a Ele. Sabemos disto. Então talvez Deus precise de conhecimento. A 
resposta é não. Ele já é o rei do conhecimento. Ele tem todo o conhecimento que precisa. 
Realmente. A seguir, Deus precisa de autoridade ou não? Ele não precisa disto. Ele tem toda a 
autoridade. Não importa se dizemos que Ele tem autoridade ou não. A palavra é a palavra.
Assim o que é que Deus precisa? Deus não precisa nem da vida. Ele é o mestre da vida, por 
isso, como Ele precisaria da vida? Então, perguntamos novamente, o que Deus precisa? O 
que? [Amor] Ele precisa de amor. Por que Deus precisa de amor? Porque amor é realizado 
dentro de um relacionamento. Não há nenhuma outra resposta se examinamos isto de forma 
lógica. Deus não criaria o relacionamento entre Ele mesmo, o universo e os seres humanos a 
não ser que Ele fosse um ser que precisa de amor. Se Deus tentasse criar um relacionamento 
entre Ele mesmo e o mundo criado sem amor, o resultado seria impossível. Isto teria sido 
impossível porque Deus se comunica pelo padrão do amor. Você entende? (121-99) 
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Deus criou os seres humanos porque Ele precisa um objeto de amor; a fim de amar. Alguém 
pode amar por si mesmo? É impossível realizar o amor sem um objeto. Deus criou todas as 
coisas de acordo com Sua necessidade absoluta. Ele criou os humanos como senhores da 
criação, como representantes de toda a criação. Ele precisa dos humanos de forma absoluta, 
por isso Ele deu aos seres humanos o valor de objetos absolutos de amor. Ele criou os seres 
humanos como a existência objetiva a fim de que eles pudessem compartilhar amor com Ele. 
 
Por isso, os seres humanos são o corpo de Deus. Se Adão e Eva tivessem se tornado o corpo 
de Deus, e tivessem se tornado um casal, o casal de Deus teria sido realizado. Você entende? 
Agora, como teria sido na realidade celeste? Deus se tornaria o antepassado humano através 
das figuras de Adão e Eva, e teria o domínio sobre o mundo celeste e o mundo físico. Você 
entende? Isto teria sido assim. 
 
Por que Deus criou o universo? A primeira razão é ter um objeto de amor. A segunda é 
utilizar uma realidade substancial. A terceira razão é criar uma conexão e ser o sujeito real 
para que Ele possa receber estímulo quando Ele domina Sua criação. Isto teria sido impossível 
sem ter um corpo físico. Portanto, Deus criou os seres humanos. 
 
Qual é a primeira razão? “Para amar.” E quanto a segunda razão? “Utilizar uma realidade 
substancial.” E qual é a terceira? “Conectar com um objeto de estímulo.” Deus precisa do 
estímulo do amor. Quando entendemos as razões que Deus ciou os humanos, compreendemos 
que Ele não criou apenas para o propósito de criar. Ele não criou apenas para olhar e observar. 
Deus criou os humanos porque Ele busca amar. Você deve entender isto. (13-212) 
 
Quando conhecemos as razões pelas quais Deus criou os seres humanos, passamos a entender 
que a preocupação principal de Deus enquanto criava era ter um objeto de amor. Derivar 
estímulo através deste objeto de amor foi a motivação para a criação de Deus. Você deve 
compreender isto. (81-16) 
 
3. Como Deus Criou os Humanos? 
 
Depois de criar todas as coisas, Deus criou os primeiros antepassados como o herói e heroína 
de todas as coisas no jardim do Éden. Quando Ele criou os seres humanos, isto não foi por 
brincadeira, não foi por hobby. Devemos compreender a realidade que a culminação do árduo 
trabalho e esforço de Deus foi a criação dos seres humanos como o centro de todas as coisas.
Quando Deus criou os humanos, Ele fez Seu melhor e investiu toda a Sua energia. Ele 
investiu todo o Seu ser – Seu amor e coração. Ele criou os humanos para estarem em um 
relacionamento que não pode ser destruído ou rompido por nada. 
 
Quando Deus olhou para a humanidade, criada dessa forma que eu mencionei, paz habitou em 
Deus pela primeira vez. Felicidade e paz de Deus somente pode acontecer através de habitar 
dentro dos seres humanos. Deus é os pais dos seres humanos. Os humanos são os filhos de 
Deus. Deus criou os humanos colocando a Si mesmo no centro da carne e corpo de um ser 
humano. Os humanos são Seu corpo, por isso se os humanos puxam Ele, Deus não pode 
escapar disso. Quando Deus puxa os humanos, Ele não pode ir embora sem puxar os humanos 
com Ele. Deus criou os humanos para unir a substância e propósito em toda circunstância. Se 
houvesse uma palavra ou um poema que louvasse Deus por olhar para os humanos como 
representantes de Deus, essa seria a obra mais elevada. Nada expresso por qualquer outro 
poeta ou escritor poderia superar isto. O objeto não é Deus, não é todas as coisas, mas os seres 
humanos que representam todas as coisas. (20-207) 
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Deus existia antes que Ele criasse o cosmos. Deus existia e Ele realizou Sua palavra. A 
palavra de Deus é o que o capacita a criar o mundo substancial de determinada forma. Depois 
de ter criado o mundo substancial, Ele não o colocou à parte em um lugar onde não haveria 
nenhum relacionamento com Deus, mas Ele tentou se tornar uma unidade com o mundo 
substancial. Ele tentou cumprir o ideal de unidade que é inseparável. Isso significa que nem 
Deus e nem os seres humanos podem cortar essa conexão. 
 
Onde é a melhor posição para cumprir este ideal? A partir da visão humana, Deus se coloca 
na melhor posição e nós estamos em uma posição que não tem nenhum valor. Mas Deus, que 
tem o mais elevado valor, quer nos colocar diante Dele na posição do objetivo de maior valor. 
E Ele quer que isso não seja apenas temporário, mas eterno. Assim, desde o início, Deus e os 
humanos não começaram de forma separada, mas juntos. Os humanos devem investigar a 
posição na qual começamos com Deus. (68-127) 
 
4. O Propósito da Criação de Todas as Coisas 
 
Originalmente, Deus não criou por brincadeira, nem Ele fez isso como um passatempo. Ele 
não criou sem qualquer propósito ou direção, ou sem qualquer substância para Seu conceito. 
Isto você pode entender facilmente através do senso comum. Ele criou todas as coisas de 
acordo com Seu maior propósito e Seu conceito do cosmos mais amplo. Por isso, não 
podemos negar o fato que o coração de Deus está presente por toda a criação, desde o nível 
extremamente pequeno dos micróbios até as vastas expansões do cosmos. 
 
Então, qual é o propósito de criação de acordo com esta ideia? É seguramente que o propósito 
de Deus é o mundo ideal centrando no amor de Deus. Esse é o mundo que está conectado com 
o amor, desfrutando amor, vivendo com amor e morrendo com amor. Quando despertamos e 
abrimos nossos olhos, vemos essas coisas que estão diante de nossos olhos. Existe 
determinada conexão e relacionamento até mesmo entre nós e o minúsculo micróbio. O 
micróbio que ignoramos tem um relacionamento com os seres humanos. Eles refletem o valor 
da existência sendo que seguem o plano do céu. Por que Deus criou todas as coisas? Ele criou 
a fim de ter um objeto de amor. Deus as criou para existirem na realidade do amor eterno de 
Deus, primeiro no plano físico na terra, e depois para retornar para o lugar de eternidade. 
Devemos compreender isto. (142-76) 
 
5. O Processo da Criação 
 
Se olhamos para a Bíblia, ela menciona a criação do universo de forma muito fácil. Ela diz 
que Deus criou todas as coisas através de Sua palavra. Deus disse, “Ei você, apareça!” e 
então, qualquer coisa respondia, “Sim,” e aparecia. Ela também diz que Deus chamou as 
estrelas e as estrelas passaram a existir, e Deus chamou a terra e a terra passou a existir. 
Entretanto, devemos entender o processo através do qual todas as coisas foram criadas. Há
uma lei e ordem infinitas que avançam para que o maior possa se desenvolver a partir do 
pequeno. De acordo com a Bíblia, Deus criou Adão e Eva, como os primeiros antepassados 
somente depois de ter criado todas as coisas. Adão e Eva encarnavam a essência de todas as 
coisas. (65-21) 
 
Por qual processo o mundo foi criado? Primeiramente, havia a vontade de Deus. Havia a ideia 
de Deus. Havia o plano de Deus com Sua ideia. Podemos entender que Deus tinha Sua 
vontade original e Seu plano original para criar os humanos e fazer o mundo humano de 
determinada forma de acordo com Seu plano. (76-92) 
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Você deve entender que quando Deus criou o mundo, Ele criou primeiro o ambiente. Você 
deve saber isso. No mundo da natureza, o sujeito e o objeto interagem automaticamente para 
alcançar um resultado. O mundo natural tem se desenvolvido como o mundo fenomenal no 
qual sujeito e objeto agem juntos. (131-217) 
 
Vamos observar. Quando passamos a entender claramente a posição da criação dentro do 
universo, não é verdade que Deus criou o centro antes de criar o objeto. Ele criou o elemento 
objetivo antes do centro. Deus estabelece as coisas internas na base das coisas externas. Ele 
criou o solo antes de criar os humanos. Essas são as circunstâncias da criação no universo.  
Deus busca pela coisa maior ao invés da coisa que já existe. Ele busca a coisa mais valiosa ao 
invés da menos valiosa. A posição da criação no universo é assim. Além disso, quando 
passamos a considerar a criação dos seres humanos, Deus criou o corpo primeiro, e então Ele 
criou o espírito. (152-319) 
 
Seção 3. O Universo 
 
1. O Que é o Universo? 
 
Se nos perguntamos o que é o universo, compreendemos que todas as coisas da criação são 
material educacional para capacitar os amados filhos e filhas de Deus a descobrirem o ideal de 
amor. Portanto, todas estas coisas são construções recíprocas. Até mesmo os minerais 
funcionam em relacionamentos sujeito e objeto. Até mesmo os átomos não são assim? Eles 
são coisas nas quais prótons e elétrons funcionam no relacionamento de sujeito e objeto. Se 
eles não funcionam desta forma, eles não poderiam continuar a existir.  
 
Sem movimento, não pode haver nenhuma existência eterna. Esse é o motivo pelo qual o 
universo pode ser descrito como o mundo que foi criado centrando na humanidade a fim de 
chegar a este ponto central. (137-59) 
 
O que é o universo? Ele é como o único corpo de Deus. Ele é como o corpo visível de Deus. 
Este tipo de lógica passa a existir aqui. Ele é outro ser de Deus. Por causa disto, um conceito 
que eu posso realmente amar passa a existir. É amar o universo de uma forma concreta. Eu 
deveria golpear a cabeça de todos assim? Se há alguma coisa na minha roupa, eu a escovo ou 
não? Por que eu faço isso? Porque as roupas são minhas. Porque elas estão juntas comigo. É 
este tipo de conceito. Você entende? 
 
O que todos vocês devem fazer no futuro? Vocês devem atender Deus no centro de seu 
coração e se tornar unidos com o coração de Deus, unidos com o corpo de Deus, e unidos com 
todas as coisas da criação. Vocês devem realizar este tipo de mundo de unidade. (86-174) 
 
2. A Escala e Estrutura do Universo 
 
Quão grande é o universo? Ele tem ao menos vinte e um bilhões de anos-luz de diâmetro. A 
luz viaja 300.000 quilômetros em um segundo. Quão distante são 300.000 quilômetros? É a 
mesma distância como se você fosse sete vezes e meia ao redor do mundo. Em astronomia a 
distância que a luz, a qual viaja essa distância em um segundo, percorre em um ano é 
conhecida como um “ano-luz.” Baseado nesta unidade de cálculo, embora a luz possa viajar 
por várias centenas de milhões de anos, ela ainda não poderia alcançar o fim do universo. O 
universo tem essa grandeza. Você entende? (127-216) 
 



15 
 

Até recentemente estrelas a uma distância de 10 bilhões de anos-luz tinham todas sido 
descobertas no Observatório Greenwich, mas agora a idade quando somos capazes de ver 
estrelas a uma distância de 15 bilhões de anos-luz chegou, e estamos entrando na idade 
quando seremos capazes de ver estrelas a uma distância ainda maior. Por isso, qual o tamanho 
deste universo? O que acabei de dizer? Dez bilhões, a grosso modo. Bem, esse também é um 
número do princípio, mas atualmente ele é tão grande quanto 21 bilhões de anos-luz. 
 
Assim, o que isso significa? Se a luz viaja a partir daqui, qual deve ser a distância que ela 
viaja em um dia? Em um dia? Humm? “A distância que ela viaja em um ano é chamada um 
ano-luz.” Ah, assim qual deve ser a distância que ela viaja em um dia? Isto não é um ano-luz. 
Como devemos chamar a distância viajada em um dia? Um o quê? Uma dia-luz. Em um mês, 
um o quê? “Um mês-luz.” Eu não sei. É tão complicado. Vocês entendem isso. Isto define que 
ela viaja 3 bilhões de metros em um segundo. A velocidade da luz e da eletricidade é a 
mesma. Ela viaja 3 bilhões de metros. Em termos de distância, isso é o mesmo que sete vezes 
e meia ao redor do mundo. Uma distância sete vezes e meia como a circunferência do mundo. 
Em um piscar de olhos ela já foi sete vezes e meia ao redor do mundo. 
 
Se nós tivéssemos que viajar tão distante como a luz viaja mesmo em um único dia, nossas 
costas seriam dobradas e ficaríamos completamente senis. Isto não levaria apenas cem anos, 
por isso, quantas dezenas de milhares de vezes cem anos isto exigiria? Quantas dezenas de 
milhares de vezes uma centena de anos? Dez milhões vezes cem é um bilhão. Isso está certo? 
É dez milhões de vezes? É um milhão vezes cem. Cem milhões de anos-luz é como um 
milhão de pessoas todas vivendo até a idade de cem anos. Cem milhões de anos-luz é como 
cem pessoas nascendo e todas vivendo até cem anos de idade uma após a outra. Mesmo 
depois de um milhão de pessoas terem morrido, a luz continuaria seguindo. 
 
Nesse caso quanto é vinte e um bilhões de anos luz? Quantas vezes cem pessoas? Humm? 
Duas mil? Duzentos milhões? Isso está certo? Duzentos e dez milhões? Duzentos e dez
milhões; quantas pessoas é isso? Humm? Oh, eu não sei. Todos vocês trabalham com isso. Se 
essas pessoas viveram e morreram uma depois da outra, cada uma vivendo até cem anos, 
mesmo depois de duzentos e dez milhões de pessoas terem vivido e morrido, a luz ainda 
continua a seguir. Essa distância longa não é uma linha reta. Ela vai e volta em um círculo. 
Este é o formato do universo. Todos vocês precisam de dinheiro? Aqueles de vocês que 
precisam de diamantes levantem suas mãos. Humm? 
 
Vamos tentar pensar sobre isto. Esta enorme quantidade de pessoas que estão na minha frente, 
mesmo se todas elas tivessem morrido, a luz continuaria seguindo. Qual seria essa distância? 
Quão distante seria isso? Essa distância é medida de tal forma que mesmo se você vivesse 
vários milhares de anos, então morresse e fosse ressuscitado, você ainda não poderia cobrir 
essa distância. Este é o tipo deste mundo. Ele não está se movendo sem um propósito. Tudo 
está centrado em relacionamentos recíprocos de dar e receber. Mesmo nossas células 
funcionam dessa forma. De acordo com a ideologia comunista tudo isto aconteceu somente 
por acaso. (181-195) 
 
3. A Perfeição do Universo 
 
A perfeição do universo – as palavras “perfeição do universo” são fáceis de dizer, mas o que 
realmente significa a perfeição do universo? A fim de que o universo seja aperfeiçoado, eu 
devo ser aperfeiçoado. Não importa quão perfeito o universo possa ser, se eu não sou perfeito, 
isto não tem nenhuma consequência.  
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Todos sabemos que não importa quão bom o mundo seja, não importa quanto o mundo 
externo esteja feliz e dance, se você mesmo está sobrecarregado com sofrimento no presente, 
então mesmo se você sair para esse ambiente de satisfação do mundo externo, ele não terá 
nenhum relacionamento com você. 
 
Com relação à perfeição do universo, embora o mundo externo possa se alegrar, o mundo 
interno do meu próprio ser também deve se alegrar. Para se alegrar, tanto minha mente como 
meu corpo devem se alegrar. Se observo minhas células, todas elas estão se alegrando. As 
células do olho e as células da sola dos pés são diferentes, não é? Mas embora elas sejam 
diferentes, essas células estão todas regozijando. Assim são as células da mão e todas as 
outras células. A perfeição do universo surge quando temos um mundo no qual podemos 
sentir a alegria do amor ressoando centrada na mente e no corpo, não isolados, mas juntos em 
unidade, sem nenhum deixado de lado, mas ambos sendo capazes de se regozijar. (166-210) 
 
Seção 4. Natureza e Humanidade 
 
1. A Natureza é a Primeira Bíblia 
 
As pessoas que oravam no passado chamavam a natureza de primeira Bíblia. Ela não é a 
segunda. Se olhamos para a Bíblia, que é compilada a partir da história de Israel, não
podemos entendê-la com precisão. Vocês sabem quanto tenho sacudido minha cabeça, 
olhando para seus conteúdos? Ela é como as previsões de uma cartomante. Se você ajusta um 
anel ao seu nariz, ele se torna um piercing de nariz, mas se você o ajusta na orelha, ele se 
torna um brinco. Este é um meio de fugir da realidade. Se queremos avaliar a substância da 
realidade e distinguir a sequência de eventos, mais poderoso do que a Bíblia é o mundo da 
natureza que foi feito por Deus. Isto é melhor. (20-271) 
 
2. Todas as Coisas, Dentro das Quais Habita a Afinidade de Coração de Deus 
 
Nenhuma das coisas no mundo de criação do ideal de Deus centrando no amor verdadeiro, 
especificamente todos os seres existentes no macrocosmo, veio a existir separada do coração e 
amor de Deus. O poeta que é capaz de sentir isto será um grande poeta. Se existe um poeta 
que pode sentir o coração do universo na visão de uma única folha balançando e dar 
expressão a esse sentimento, ele será um poeta universal. Atualmente ignoramos e somos tão 
indiferentes com relação a essas coisas. Não compreendemos o fato que tudo ao nosso redor, e 
sem o nosso conhecimento, todas as coisas da criação desabrocham como existências em 
conjunto com o amor de Deus. 
 
Se entramos na realidade espiritual, podemos ver que mesmo um minúsculo grão de areia 
contém o princípio do universo e mesmo em um único átomo está contido a infindável 
harmonia do universo. Embora não saibamos muito sobre todas as coisas da existência, não 
podemos negar que elas são todas, seres resultantes que surgiram a partir de uma força 
unificadora. Além das moléculas existem os átomos, além dos átomos existem as partículas… 
todas estas coisas não existem inconscientemente, mas são seres com uma consciência e um 
propósito.  
 
Esse é o motivo pelo qual todas as coisas na existência passaram a existir através das mãos 
estendidas de Deus. Todos vocês devem conhecer completamente o fato que 
indiscutivelmente vocês existem em um relacionamento com o coração de Deus. 
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Que tipo de pessoa é um sábio? O maior sábio é aquele cujo coração é tal que ele pode pegar 
uma única folha de grama e dizer “Deus!” e perceber que seu valor é igual ao seu próprio 
valor. A pessoa que pode cantar sobre esse valor dessa forma será o maior artista. Se há 
alguém que descobre a beleza requintada da variedade de coração e amor de Deus ao observar 
a variedade de todas as coisas da criação, e se essa pessoa tem o sentimento que pode se 
tornar amigo com essas coisas e desfrutar juntamente com elas, e se esse sentimento move 
cada uma das células dessa pessoa, então essa pessoa se tornará alguém que pode representar 
todo o universo. Esse tipo de pessoa é o senhor de todas as coisas. Mas como alguém que não 
conhece nada além de comer pode se tornar um senhor da criação? 
 
Quando Deus criou o mundo, havia alegria ali. Depois que Ele criou todas as coisas e olhou 
para elas, Ele disse que era bom. Havia alegria. O que é alegria? Isto é o que é sentido quando 
o propósito de alguém é realizado. Porque o propósito consciente de Deus está inerente nas 
coisas da criação, depois que Deus criou todas as coisas, Ele sentiu alegria. Nesse caso, que 
tipo de mundo é o mundo da restauração? Em uma palavra, é o mundo no qual as pessoas 
vivem e que possuem substancialmente a afinidade de coração que as capacita a louvar a Deus 
como seres individuais em toda a criação. O valor de caráter que o Céu enxerga está aí.
Portanto, no passado histórias sobre pessoas tais como São Francisco dando sermões quando 
encontrava animais e pássaros não são mentiras. Essas histórias são como sonhos. Não 
obstante, elas não são sonhos, mas a verdade. (9-168) 
 
3. O Universo é um Museu da Natureza Criado por Deus 
 
Se você dá uma olhada silenciosa para os filhos… quando você olha para as coisas como 
brinquedos, o que são elas? Elas são coisas que se novem. Todos gostam de brinquedos, mas 
de todas as coisas que se movem, as únicas que têm instinto são os animais – sejam eles 
filhotes ou algum tipo de inseto. Todos os filhos ficam felizes centrando em coisas que se 
movem tais como pássaros no ar e as feras do campo. Por que é assim? Porque as pessoas 
eram assim originalmente. O que isso significa? Isto significa que quando os humanos 
observavam o mundo natural ou o movimento deste mundo, eles sentiam prazer. Todas as 
coisas são como passatempo para as pessoas. Além disso, coisas como outros objetos… 
embora, naturalmente, a base recíproca seja diferente; nesse ponto de apreciação, as pessoas 
realmente sentem satisfação e interesse. Por causa disso, os atributos internos de amor de uma 
pessoa estão todos agrupados. 
 
Se observamos os insetos ou animais viventes, podemos ver que todos eles existem em pares. 
Se olhamos para a natureza desta forma e nos perguntamos o que é isto, a resposta é que é um 
museu de materiais educacionais para o desenvolvimento e educação do ideal recíproco como 
um objeto de amor da humanidade. 
 
Esse é o motivo pelo qual há três tipos de canto de pássaros. O primeiro é um sinal que o 
pássaro está com fome. O próximo é o canto de amor para o parceiro do pássaro, e o seguinte 
é um canto que o pássaro canta quanto existe algum perigo. Eles são todos diferentes. Embora 
pessoas comuns não saibam, no mundo dos pássaros, eles conhecem todos estes cantos. Se 
você chora porque está com fome, todos já sabem. No que a vida cotidiana está centrada? Se 
você está com fome, uma vez que tenha comido, isso terminará. Também não há perigo todos 
os dias. Se nos perguntamos no que as canções geralmente estão centradas, devemos dizer que 
as canções surgem e desaparecem centrando no relacionamento de dar e receber entre os 
parceiros. (137-211) 
 



18 
 

Os seres humanos foram criados como sujeitos e objetos; isto é, com pares recíprocos. Além 
disso, todas as coisas do mundo, as quais existem para a humanidade, vieram a existir de 
acordo com o princípio do amor. Além disso, por causa do amor da humanidade, vida e o 
ideal se tornam uma realidade. O mundo da criação existe para a humanidade. Especialmente, 
ela existe como o manual de amor para Adão e Eva, enquanto eles cresciam. Ele é um museu 
inesgotável exibindo a essência do amor. (135-12) 
 
Bem no início, Adão e Eva, que foram favorecidos por nascerem como os filhos de Deus, 
também cresceram sob a proteção de Deus desde sua infância e gradualmente se tornaram 
maiores. Consequentemente, porque seu intelecto se desenvolveu, eles passaram a entender 
porque Deus tinha criado o mundo. O mundo foi criado para ser um meio de educação. Tudo 
que se move no mundo criado era um manual que ensinava nossos antepassados humanos 
originais, Adão e Eva, todas as coisas que os capacitavam a viver. Você deve conhecer o fato 
que, porque Adão e Eva não se aperfeiçoaram, mas estavam vivendo de acordo com a forma 
ideal de vida, o mundo criado era um exemplo ou um museu para eles. (137-128) 
 
4. Nossa Atitude em Relação à Natureza 
 
Se você abre seus olhos e dá uma olhada para a natureza de manhã, essa natureza cria uma 
afinidade vaga com este caráter original e produz um sentimento do novo ideal. Contudo, se 
você olha para o mundo humano, você estará ciente do fato que quando olha para ele, você 
terá o sentimento de desespero e tristeza dentro de você. 
 
Se este fosse o mundo original da humanidade incorruptível, você não sentiria essa tristeza ao 
olhar para o valor da humanidade. A humanidade não foi criada com o mesmo valor de uma 
simples folha de grama, uma flor ou uma árvore. Esta humanidade mais preciosa não pode ser 
trocada por nada na criação, e esta humanidade deveria ter aparecido, substancializando este 
valor incomparável, como representante do Céu. (9-97) 
 
Agora devemos entender isto. Quando olhamos para a natureza, a qual é dotada como amor de 
Deus, devemos sentir em nossa mente que nem as coisas maravilhosas que pertencem aos reis 
deste mundo e pessoas famosas, nem tesouros antigos, nem as roupas esplendidas usadas por 
mulheres famosas podem se comparar com a natureza. Se não podemos fazer isso, estamos 
cometendo um crime diante da natureza, embora não entendamos isto. 
 
A pessoa que cuida da criação, na qual Deus tem investido Seu coração, e sente sua 
preciosidade, e quando olha para uma única coisa viva, pensa, “Coisas feitas pelo homem 
podem se comparar a isto? Não importa quão maravilhosa uma pessoa possa ser, ela á mais 
maravilhosa do que Deus?” então essa pessoa é sem dúvida um filho ou filha de Deus. Este 
tipo de pessoa não precisa orar. Esta é uma pessoa com quem Deus vive. O Céu está 
empurrando a humanidade para esse tipo de posição. 
 
Olhem aqui, todos vocês. Todos os humanos gostam e valorizam algo que pertence à pessoa 
que eles amam, não importa o que seja. Isso não é assim? Não obstante, eles não sabem como 
valorizar as coisas da criação que foram feitas por Deus, a quem devemos amar mais. Este 
tipo de pessoa são os filhos e filhas de Deus? Todos vocês que ostentam a responsabilidade de 
liberar a amargura do coração da criação, mesmo com a visão de uma folha de grama ou uma 
árvore, devem experimentar profundamente o coração de Deus de seis mil anos atrás, quando 
Ele criou essas coisas. Vocês devem ter esse tipo de mentalidade. 
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Esse é o motivo pelo qual nossos membros da Igreja de Unificação devem ser capazes de 
derramar lágrimas ao ver uma simples folha de grama no caminho. Abraçando uma simples 
árvore, você deve ser capaz de chorar, enquanto diz, “Quão solitária você tem sido desde que 
perdeu seu senhor?” Tente fazer isso ao menos uma vez. 
 
Esta pessoa que está falando agora tem chorado muito. Ele tem abraçado uma rocha e 
chorado, enquanto observa o vento soprando. Se você ouviu este discurso, você entenderá 
porque ele tem feito isso. “Coisas preciosas da criação que foram feitas por Deus, coisas 
preciosas da criação que possuem uma afinidade eterna com Deus, eu devo simpatizar com 
sua tristeza ao nunca ter recebido o tratamento que é dado atualmente para os tesouros 
nacionais e coisas valiosas em palácios reais.” Eu apareci falando estas palavras. Se você tem 
um coração que sente, “Embora todas as pessoas do mundo sejam cegas para você, eu devo 
simpatizar com você,” no futuro esta pessoa se tornará uma nova raça que será capaz de 
controlar toda a humanidade. Isto não é uma teoria; isto é um fato. 
 
Quem entre vocês irá considerar a natureza como sendo mais preciosa do que a herança de 
sua família, que tem sido passado de geração para geração, ou mais preciosa do que o 
diamante mais valioso? Onde está essa pessoa? Oh Deus, quando você vê essa pessoa em 
simpatia com as coisas que o Senhor criou e a abraça com lágrimas, o Senhor dirá “Venha até 
mim.” Pensem sobre se você pode fazer isso ou não. (9-175) 
 
O que é a natureza? É uma mostra das coisas adoráveis concedidas por Deus como um 
presente para mim, quando Seus filhos e filhas, cheios de amor de adoração, nascem. O som 
de um pássaro, ou mesmo uma simples folha de grama crescendo são ornamentos para tornar 
bela a vida de Seus amados filhos e filhas. Mesmo uma pedra rolando pela rua sabe que esses 
filhos e filhas se tornarão os senhores que governarão a nação, e que ela foi feita para decorar 
essa nação. A água fluindo funciona da mesma forma. Como a apatia e a monotonia não 
existirão, a natureza foi criada para ser um jardim de harmonia inigualável para o benefício do 
príncipe dos sonhos, o príncipe da esperança que pudesse herdar esse mundo, o qual foi feito 
por amor. 
 
Esse é o motivo pelo qual podemos estudar através de todas as coisas da criação. Quando 
pássaros machos e fêmeas gorjeiam, mesmo a esposa do dono da casa aprende a partir disso. 
Você deve saber como viver mesmo ao risco de sua vida, louvando a beleza do mundo criado 
e seguindo na direção de um mundo de reverência mútua. Se alguém faz isto, até mesmo os 
pássaros vão querer vir e viver ao redor do teto dessa casa a fim de criar seus filhotes. Vocês 
entendem o que quero dizer? 
 
Não importa quão preciosa possa ser uma obra de arte em um museu, ela poderia ser igual a 
uma obra de arte viva? O ponto é quem tem amado este mundo, o qual é a obra de arte de 
Deus e o museu de todas as coisas da criação, mais do que Deus. O ponto é se você já amou 
este mundo mais do que o museu do seu próprio país. Você pode comparar uma coroa de ouro 
da era Silla em um museu com uma única flor dente de leão pisada à beira da estrada? Deus 
fez esse dente de leão pessoalmente. Você deve pensar sobre o território de sua terra nativa
dessa forma. Com esse tipo de coração de Deus e o tipo de mentalidade que é capaz de dizer, 
“Sinto muito e estou envergonhado que eu mesmo não pude amar esse lugar onde recebi 
amor, essa posição adorável na qual o Deus original poderia ser reverenciado.” Quando existe 
esse tipo de rei com essa consciência clara, mesmo as folhas da grama seguirão esse rei e vão 
querer estar junto com ele eternamente. Essa é a forma que os seres humanos devem viver. 
(175-187) 
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5. Ame a Natureza e Ame as Pessoas 
 
Você deve saber como amar a natureza e como amar as pessoas. Todos vocês devem entender 
que pessoas que não podem amar pessoas e não podem amar a natureza, também não podem 
amar Deus. As coisas da criação são a existência simbólica de Deus. Porque a humanidade é a 
existência substancial de Deus, a pessoa que sabe como amar a criação e a humanidade virá a 
amar Deus. 
 
Este é o motivo pelo qual não está certo ter uma igreja feita somente de jovens. Devemos criar 
uma igreja cheia de avós e avôs, tias e tios. Somente auto sacrifício não é a melhor coisa. 
Vocês sabem disso? [Sim] Esse é o motivo pelo qual se todos vocês crescessem como órfãos, 
vocês não poderiam evitar ser órfãos. (70-182) 
 
Sempre devemos amar a natureza. Devemos amar a natureza, e devemos amar a humanidade. 
Além disso, devemos amar todas as raças e cores da humanidade. Deus diria, “Oh, eu somente 
gosto de pessoas brancas”? Nesse caso todos deveríamos vestir roupas brancas. Todas as 
pessoas brancas deveriam vestir roupas brancas. Todos deveríamos jogar fora nossas roupas 
coloridas. Por que usar roupas pretas? Por que usar roupas coloridas? Isto é uma contradição. 
(133-130) 
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Capítulo 2 – Valor Humano e Os Mistérios do Corpo Humano 
 

Seção 1. A Posição e Características dos Seres Humanos 
 
1. A Posição dos Seres Humanos 
 
1) Natureza Física de Deus 
 
De acordo com o Princípio da Igreja de Unificação, Deus, o sujeito neutro que contém as 
características duais, é o sujeito absoluto invisível. E ele diz que Adão e Eva foram criados 
como as realidades individuais neutras das características duais de Deus. Se Adão e Eva 
tivessem crescido até a maturidade e se conectado horizontalmente centrando no Amor 
Verdadeiro para cumprir o ideal de criação, eles poderiam ter estabelecido uma relação 
vertical com Deus. Em outras palavras, se Adão e Eva tivessem amadurecido completamente, 
a masculinidade das características duais de Deus habitaria no coração de Adão enquanto a 
feminilidade de Deus habitaria no coração de Eva. Mas isto não significa necessariamente que 
as características de Deus estão divididas. Sendo que Deus é o sujeito das características 
duais, Ele poderia habitar nos corações de Adão e Eva. 
 
Quem é Deus? Deus é invisível e está na posição de Adão interno, estando na posição interna 
invisível e sendo unificado interna e externamente. Então quem é Adão? Para toda a 
humanidade, Adão deve estar situado na posição do pai substancial em quem Deus habita 
internamente. E quem é Eva? Ela está situada na posição da mãe substancial de toda a 
humanidade, que ostenta o Deus Mãe internamente. Assim, a base horizontal é expandida 
através da condição vertical. 
 
Por que Deus precisa de Adão e Eva? Há duas razões: primeiramente para cumprir o Ideal de 
Amor de Deus, e em segundo lugar, para o Deus invisível se revelar como um ser visível. 
Portanto, Adão e Eva são o núcleo, a base através da qual Deus pode ter uma relação com o 
universo visível. 
 
Se Adão e Eva cumprissem o Ideal de Deus e entrassem no mundo espiritual, eles seriam o 
corpo de Deus enquanto Deus estaria em seus corações; e eles seriam entronados. É Deus que 
criou Adão e Eva para realizarem a unidade, uma única pessoa completa de um único mundo 
espiritual no mundo físico como um produto final em completa harmonia com a mente. 
 
2) Contraparte do Amor de Deus 
 
Um homem é a obra prima entre todas as criaturas. Como ele é? Apenas uma grande e 
maravilhosa criação. Agora, se existe um sujeito, um Deus absoluto que cria o homem, Ele o 
criaria insensível com Suas palavras, com a Sua visão e com Sua paixão e sentimentos? 
 
Entre toda a criação, Deus criou uma criatura para ser o objeto de Seu amor: o homem, que é 
o objeto do amor Deus. Ele se esforçou com todo o Seu coração, todo o Seu poder e tudo o 
que Ele tinha. Deus não quer que o objeto de Seu amor seja como os cristãos atualmente 
acreditam, como um tipo de criação insípida, nem Ele quer uma pessoa que tenha sido criada 
por um encantamento, “Assim seja” como uma criança americana brincando nos dias atuais.
Uma pessoa deve saber que Deus se devotou completamente para estabelecer um homem 
como Sua contraparte de Amor em Seu Amor. O que Ele pretendia fazer na sequência? 
Estabelecer o núcleo de amor no universo. Este é o ideal de criação de Deus. 
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3) Filhos e Filhas de Deus 
 
Muitos cristãos atualmente acreditam que, sendo que Deus é o Criador, e é único, 
onipotente… que os homens, as criaturas não têm nenhuma relação com Ele, e que as 
criaturas são vulgares enquanto o Criador é absoluto e santo. 
 
Mas embora exista um abismo entre o onipotente e o vulgar, deve haver uma semelhança no 
conteúdo intelectual entre eles para alcançarem uma relação centrando no conceito do amor. 
Isto significa que o conteúdo de cada coração deve ser idêntico. Isto quer dizer, a natureza 
deve ser idêntica a um homem de caráter. 
 
Portanto, a quem se assemelha o homem? Deus! Assim, fiéis dizem, “Deus é nosso Pai, nós 
somos Seus filhos.” Mas o que isto significa? Isto significa que nós, a humanidade, surgimos 
à Sua semelhança. Através do que surgimos à Sua semelhança? Através da linhagem de 
sangue! Isto significa que estamos interconectados através do amor. 
 
O privilégio essencial de um ser humano é o direito natural de ser um príncipe ou princesa no 
Reino Celestial. Esse é o valor humano. Essa era a dignidade humana essencial. Então agora, 
qual será o desejo do homem? O ideal de um homem, a esperança de um homem... Quais são 
estes? Onde será o seu destino final? Qual será o seu objetivo definitivo? Qual é o primeiro? 
Uma pessoa pode concluir que o propósito definitivo de um ser humano é se tornar um filho 
ou filha de Deus. Qual é o próximo? É para uma pessoa ser amada por Deus. Qual será o 
terceiro desejo? É herdar tudo da existência de Deus. Não haverá qualquer outro desejo além 
destes. Vocês entendem? Qual é o desejo humano? “Tornar-se um filho e uma filha, ser um 
filho ou filha amado por Deus, e herdar a existência de Deus”; isso é tudo o que há! 
 
O problema é como se tornar filho de Deus. Uma pessoa deve ter uma conexão de vida entre 
si mesma e Deus. Isto quer dizer que uma pessoa deve ter a linhagem de sangue de Deus. Se 
os antepassados humanos não tivessem caído, de quem eles teriam se tornado filhos? Os 
homens naturalmente se tornariam filhos e filhas de Deus. 
 
4) Senhor de Toda a Criação 
 
Dizemos que um homem deve ser senhor de toda a criação. Sabemos que “senhor” significa
“se colocar no meio representando os valores do todo.” Um homem, grande ou pequeno, sábio 
ou tolo, tem o desejo de ser o centro de todas as coisas, o centro de valor infinito. Se há seres 
no mundo, eles gostariam de ser o topo entre eles, e se há um centro absoluto, todos querem 
se unir com ele. Assim, é nossa natureza humana buscar por algo melhor. 
 
Por que então nosso coração tem essa tendência? Porque o homem representa o valor total da 
idade histórica. Portanto, uma pessoa deve saber que essa busca é prevalente no mundo 
decaído. 
 
Se Deus criou homem e mulher, os senhores de toda a criação, para representar o centro de 
toda a terra e céu, ou parte deles, isto é uma questão principal. Sim, Deus criou homem e 
mulher, os senhores de toda a criação para representar o centro de toda terra e céu. Portanto, 
todo ser humano tem direitos soberanos. Uma pessoa deve saber que não existe isso no 
mundo dos macacos antropoides, nem dos leões, e nem dos tigres. 
 
O que significa o senhor da criação? Quem é o senhor da criação? 
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É dito atualmente que é um ser humano, mas na realidade é Deus. Não é assim? Você sabe 
que existe espírito: o espírito no homem. Sendo que o homem é o senhor do espírito, uma 
pessoa pode ter uma conexão direta com Deus, por isso ele é chamado o senhor. 
 
O homem sozinho não pode ser o senhor de toda a criação. Como ele poderia se tornar um 
senhor de todas as criaturas, sendo ele mesmo uma criatura criada por Deus? As criaturas são 
produtos finais relativos. Uma pessoa não pode alcançar a causa observando somente os 
produtos finais, nem pode ocupar a origem, mas ao invés as criaturas estão ocupadas pela 
causa. Vocês são o resultado final. Devemos saber o que o “senhor” significa como o centro 
do espírito, o que implica tacitamente que Deus e o homem eram originalmente um só. 
 
A. Diferenças Entre Homens e Animais 
 
Quais as diferenças entre homens e animais? Ao comer e ao dormir não há muitas diferenças 
essenciais entre eles, mas há uma pequena diferença ao vestir. E não há muitas diferenças 
estruturais nos olhos, ou nariz, entre eles. Então o que é precioso sobre os homens? O que 
concede valor a eles? Corpos, narizes, estilos de vida? O que é? Há homens espirituais e 
homens seculares entre os seres humanos. Na minha forma de pensar, um homem consiste de 
espírito e corpo. Estes dois se combinam para formar uma unidade. Na vida secular não há 
muita diferença de um animal: ele come, dorme, então busca por comida, apenas age como 
um animal. Qual é a diferença? Estou perguntando de novo, qual é a diferença? 
 
Podemos facilmente deduzir que se existe alguma diferença, essa será o valor diferente, o 
valor precioso que distingui homem de animal. Se um homem é chamado para ser precioso, 
isto significa que ele não é secular, mas ao invés espiritual. Isto é, dizer que o espiritual é 
precioso significa que ele é diferente do lado secular. Ou dizer que o espiritual é mais valioso 
significa que o secular é sem valor. Isto significa que estes dois são diferentes em natureza. 
 
Agora vamos comparar um homem com um macaco. O homem e o macaco são diferentes na 
origem. Um macaco essencialmente guincha por alimento, come, dorme e dá à luz aos 
descendentes. Um macaco fica com saudades? Um macaco sacrifica sua vida por seu irmão 
ou pais? Então e quanto a um homem? Um homem sacrifica sua vida por outros ou não? Ele 
faz isso! Eles são espécies diferentes. Macacos se reúnem para discutir sobre o que seus 
antepassados realizaram e sobre Deus? Eles pensam sobre o mundo espiritual? Eles sonham 
sobre este universo – o mundo pacífico e o mundo unificado de unidade e o mundo de amor? 
Aqueles que acreditam que o homem evoluiu a partir desses macacos não são diferentes de 
cães e porcos. Macacos e homens, eles são espécies muito diferentes. 
 
O homem não está centrado em torno de si mesmo, mas ao invés ele está centrado ao redor 
dos outros: centrado ao redor de algo maior do que ele mesmo. O homem nunca deve viver 
esperando por algo inferior. Esta é uma história inteiramente diferente. 
 
Desde tempos antigos, desde o início, os homens têm adorado Deus. Não há nem mesmo uma 
única tribo no mundo que não tenha adorado Deus. O homem tem vivido adorando Deus, 
pensando “mundo melhor, cosmos melhor.” Um macaco com um cérebro pode pensar sobre 
estas coisas? É absolutamente impossível, mesmo que um milhão de estágios de 
processamentos dos macacos tenham se passado. Como uma força mais intensa poderia ser 
infundida em um macaco? Isto é simplesmente impensável! 
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B. Homem, Objeto Absoluto de Deus 
 
Que tipo de criatura ousa se revelar na presença de Deus adornado com valor absoluto? Pense 
sobre isto! Seria um inseto ou um pequeno cachorrinho que dorme em nosso quintal? 
Possivelmente eles poderiam ser um objeto absoluto. Se o cachorrinho fosse, então o macaco 
que é mais intelectual o acusaria. 
 
Então, este poderia ser o macaco? Atualmente, as pessoas acreditam que o homem, o Homo-
sapiens, evoluiu a partir de macacos antropoides. E se eu pedisse para estudantes 
universitários cumprimentarem seus professores, “Professor de macacos, como vai você? 
Você tem cérebro de macaco e osso de macaco.” Vocês professores podem não gostar de 
serem cumprimentados dessa forma. Vocês os desprezariam, dizendo, “Yeaki inom!” 
 
É verdade que os ossos humanos são como de um macaco, mas eles são espécies diferentes, 
em um nível diferente. Um homem com espírito é diferente de um macaco sem espírito. A 
origem do homem e a origem do macaco são diferentes. As formas das mãos e da alimentação 
não são muito diferentes entre homens e macacos. Porque são encontradas muitas 
semelhanças entre o homem e o macaco, as pessoas tendem a acreditar que o homem evoluiu 
do macaco. Este Sr. Moon odeia até mesmo ouvir sobre macacos. 
 
Ironicamente eu nasci no ano do macaco. Eu acho que nasci no ano errado. Eu não gosto
mesmo de macacos. Há muitas diferenças entre homem e macaco no aspecto anatômico. Mas 
acredita-se que na teoria da evolução, a mutação causou a mudança do macaco em humano. A 
teoria soa muito plausível. Ela é tão sutil que leva as pessoas a acreditarem. Mas é preciso 
saber que existe alguma magia na teoria escondida pelos ateus. Esse é o motivo pelo qual nós 
Unificacionistas, temos lutado contra o comunismo com a teoria de vitória sobre o 
comunismo. Você não deve acreditar nessa falsa, mentirosa e absurda teoria dizendo que o 
macaco mudou para o humano pela mutação em um processo de evolução. 
 
Se um macaco é colocado na presença do ser absoluto, Deus, como o objeto absoluto, quanto 
o homem repreenderia os macacos, dizendo, “Olhe para esse macaco, o objeto de Deus que 
não pode nem mesmo controlar seus movimentos, e que caminha com quatro pernas!” É um 
estágio incompleto quando um animal caminha com quatro pernas. 
 
Quando somos crianças, caminhamos com quatro pernas. Portanto, o macaco está em um 
estágio incompleto em sua forma. O homem não caminha com quatro pernas, mas ao invés, 
ele caminha com duas pernas. Isso significa que o homem é mais estável do que o macaco. 
 
E o homem é o agente de comunicação entre céu e terra. O homem pode cruzar uma linha sem 
fazer ziguezague, mas diretamente. Portanto, existe um conteúdo no homem que está 
conectado com a unidade. 
 
C. A Razão pela Qual o Homem Caminha Ereto 
 
Você sabe por que o homem caminha ereto em duas pernas enquanto todos os animais 
caminham sobre quatro pernas? Por que é assim? Porque ele é o representante vertical. O 
homem deve conhecer Deus e pensar a partir da parte inferior, a parte de baixo do vertical, do 
universo até o mundo vertical infinitamente elevado, que é chamado de mundo espiritual, 
sendo que ele é a única criatura entre toda a criação de Deus que pode se colocar ereto e 
caminhar em duas pernas. 
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Portanto, caminhando ereto, o homem deve manter sua dignidade. O valor de uma árvore na 
posição vertical se expande porque ela se coloca reta para cima e porque seus brotos encaram 
o sol. O valor do homem caminhar ereto é para adorar a radiação do Amor de Deus. Isto é o 
que devemos saber. Agora, o homem espera ser um homem de grau inferior ou de grau 
elevado? Não há nenhuma dúvida. A resposta é, “homem de grau elevado.” Esse é o homem. 
 
Entre todas as criaturas que se movem e caminham, o homem é a única que caminha ereto em 
duas pernas. Isto prova que cada padrão consiste em uma direção vertical. A seguir, o valor 
padrão de todas as coisas na criação de Deus depende do ângulo que ele cria com relação ao 
ângulo reto, o ângulo de 90 graus. 
 
2. A Posição Humana na Criação de Deus 
 
1) O Sujeito de Dois Mundos 
 
O homem deve subjugar dois mundos. Deus no céu e eu estamos como que segurando uma 
serra em ambas as mãos. E devemos cortar o mundo como uma cabaça. É fácil cortá-lo? As 
extremidades da serra devem se tornar embotadas. Apenas pense que em um lado dela se 
coloca a unificação masculina enquanto no outro lado se coloca a unificação feminina. Como 
você faria se estivesse no lugar deles? 
 
2) Centro de Harmonia 
 
O homem é o centro de harmonia. Mas a fim de estabelecer harmonia deve haver uma base 
para o centro ser estabelecido, como no caso de uma orquestra na qual todo músico toca seu 
instrumento centrando no maestro. 
 
Aprendemos a partir do Princípio Divino que o centro de harmonia no universo é o homem. 
Desde que esse homem esteja de acordo com a base absoluta, o universo permanecerá no 
lugar onde esse homem habita. E o mundo existente vai se aventurar ao redor dele. Força no 
mundo existente resulta desta ação. 
 
Assim, se Deus quer sorrir para se comunicar com a terra, Ele deve fazê-lo através do homem, 
e se a terra quer sorrir para se comunicar com Deus, ela deve fazê-lo através do homem. Você 
sabe por que o universo precisa do homem ao mesmo tempo em que Deus precisa do homem? 
Você sabe o que isto significa? Isto significa que se o homem se move, Deus se move, e se o 
homem se move, o universo também se move. Isso quer dizer que se o homem para Deus 
também para, e o universo também para seu movimento recíproco. Você pode entender o que 
isto significa? Você deve entender. 
 
Qual é o centro do universo? Ele não deveria ser um homem. O centro do universo é Deus, o 
Criador. 
 
O Ser Absoluto deve ser o centro. Aquele cujos conteúdos coincidem com os de Deus poderia 
se colocar perto do centro. Em outras palavras, isto depende inteiramente do grau ao qual uma 
pessoa coincide em coração, ou em raciocínio, ou em desejo com Ele. Se uma pessoa se 
compara 100 por cento com Deus, essa pessoa pode se colocar muito próxima ao centro. 
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3) Imagem de Todo o Grande Universo 
 
O que é o homem? Ele é a imagem do universo: o microcosmo. O que se entende por “Grande 
Universo” e “microcosmo”? A fonte do Grande Universo é a fonte de energia, a fonte de 
força. Qual é a origem da energia? É Deus. Eu retenho o valor de objeto relativo deste Grande 
Universo como um microcosmo me colocando diante do Grande Universo quando a energia 
flui para meu coração a partir da fonte contínua do Grande Universo. 
 
Por esta razão, o homem é a flor do Universo. É assim como é. Vocês entendem isto? Em 
comparação com uma árvore, existe uma grande árvore com várias mudas do Grande 
Universo. Eu sou apenas uma flor dessa árvore. É o tempo da primavera quando um 
masculino e um feminino desabrocham como flores do Universo com fragrância perfumada. 
 
O homem não é totalmente solitário. Que tipo de ser ele é? Ele não é solitário. Ele não é um 
homem que se torna o resultado final de todas as causas comuns? Existe incluído no homem 
cada imagem da criação. Existe contido cada elemento característico de seus antepassados.
Um Sr. Kim, ele não é apenas ele. Ele é um homem que é a integração de muitas substâncias, 
denominadamente vegetais (plantas), carnes (animais), minerais, toda forma da criação. Seu 
rosto, embora ele sinta que é seu agora, seguiu através de milhares de anos de história para ser 
formado. Milhares de anos se passaram para formar um homem herdando o sangue dos 
antepassados para poder existir. Esta é uma realidade milagrosa. Além disso, ele veio a existir 
porque havia uma conexão celeste traçada desde o início em seu fundamento. No contexto 
celeste, uma pessoa deve saber que há muitos altos e baixos para fazer surgir uma vida. 
 
3. Tipos do Homem 
 
1) Divisões do Homem 
 
O homem carnal é um animal enquanto o homem espiritual é um homem mental. Se 
dividimos o homem em dois tipos, um é um tipo animal e o outro é um tipo espiritual. O
homem tipo animal é sem valor enquanto o homem mental é precioso. Quais as diferenças 
entre os dois a partir do ponto de vista da qualidade? O homem tipo animal conduz sua vida 
centrando em si mesmo, enquanto o homem tipo mental conduz sua vida para o todo. 
 
Uma pessoa deve saber que vivem três tipos diferentes de seres humanos no mundo. O 
primeiro tipo é conduzido pelo desejo carnal, o segundo tipo é conduzido pela mente (observe 
que a mente da pessoa varia!), e o terceiro tipo é aquele que se coloca para estar unido com a 
parte com a qual a mente de Deus e o corpo de Deus estão unidos. 
 
Há um homem histórico que é o centro para homens de três caráteres distintos, 
denominadamente, homem de fé, homem de raciocínio e homem estático. Eles seguem para 
12 tipos diferentes e se dividem em três estágios diferentes para formar 36 modelos. E eles se 
tornam 72 se são divididos em características duais. 
 
2) Vários Tipos de Homem 
 
Mesmo entre os Unificacionistas há muitas variedades de pessoas no grupo. Nem todos são 
iguais. Você deve saber isto. Há alguns tipos se colocando no leste, alguns no oeste, alguns no 
sul e alguns no norte. 
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Entre vocês, alguns são tipo leste, tipo oeste, tipo sul e tipo norte. Há alguns na estação da 
primavera, alguns na estação do verão, e alguns na estação do outono. Há alguns como o gelo 
congelado, e há alguns que fazem as pessoas felizes só de olhar. Uma pessoa tipo estação do 
verão é alguém que parece confiável e próspera. Uma pessoa tipo estação do outono é alguém 
que sobe instantaneamente e desce rapidamente. 
 
Você deve saber que tipo de estação você é. Pensando sobre o temperamento de uma pessoa 
pode-se dizer que tipo de estação é uma pessoa, se é tipo estação da primavera, tipo estação 
do verão, tipo estação do outono ou tipo estação do inverno. 
 
O tipo estação da primavera é uma pessoa que é muito atraente e carinhosamente acolhedora, 
e que suporta qualquer circunstância. Um tipo estação do verão é uma pessoa que é calorosa e 
facilmente levada às lágrimas. Um tipo estação do outono é alguém que é sem emoção, com 
olhar interessado e livre de defeitos. Um tipo estação do inverno é uma pessoa que é 
rigidamente gelada e tem algum elemento que é absolutamente impossível de separar. Você 
deve saber que tipo de estação você é. 
 
Um homem tipo estação do outono deve ser combinado com uma pessoa oposta. Em outras 
palavras, ele deve ser combinado com um tipo estação da primavera. Um homem tipo estação 
do verão deve encontrar uma pessoa tipo inverno. Uma pessoa que é preocupantemente 
quente deve encontrar com alguém que é frio para se resfriar. Isto é perceptível através dos 
olhos e através da aparência de uma pessoa. 
 
Através da oração uma pessoa pode alcançar esse poder para distinguir instantaneamente se 
uma pessoa é tipo A, tipo B ou tipo C. Existe algo assim. Somente quando uma pessoa segue 
através dessas experiências... O espírito também tem muitas variedades como tipos humanos. 
Há muitos tipos de homens, não é? Esses são os espíritos. 
 
Portanto, para julgar o espírito uma pessoa deve saber se vai para a esquerda ou para a direita 
de acordo com o próprio padrão da pessoa, o ponto zero. Ou você não será capaz de distingui-
los. Você pode dizer se é um bom ou mal espírito por esse sentimento espiritual. Portanto, 
você deve saber que uma pessoa deve ter uma fé prática. 
 
3) Características do Humano como um Corpo de Verdade Individual 
 
Ouçam todos vocês, cada um de vocês tem um corpo diferente como alguém tem um rosto 
diferente. Você pode sentir a diferença. Esse é o motivo pelo qual um cão pode perseguir 
aquele cheiro diferente. 
 
Em nossa igreja temos um vocabulário especial: corpo de verdade individual. Isto pode soar 
estranho para você. Mas não posso evitar utilizá-lo. As características que uma pessoa tem são 
únicas. E a aparência de uma pessoa também é única. 
 
No Princípio Divino temos uma expressão “corpo de verdade individual.” O corpo de verdade 
de cada indivíduo é diferente do seu pai e de sua mãe, embora tenha nascido através deles. Se 
uma pessoa não tivesse nenhuma distinção em termos de natureza e características de seus 
pais, essa pessoa não teria nenhuma utilidade. 
 
Deus pretendia ter muitos corpos de verdade individuais na terra. Nascemos como esse corpo 
de verdade individual. 
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Toda a satisfação de Deus pode ser realizada somente quando Ele lida conosco 
individualmente, independente de quão grande Ele seja, pois somos corpos de verdade 
individuais. À este respeito podemos ver que embora um indivíduo seja pequeno, ele ou ela é 
igual em liberdade e em valor. 
 
Agora, e se cada um de vocês tivesse o mesmo rosto; quão estranho isso seria! Sentiríamos 
desgosto. Ficamos interessados em olhar para alguém cujo rosto é longo e largo com um nariz 
diferente. É interessante olhar esse rosto várias vezes. Por esta razão é realmente interessante 
observar este rosto, aquele rosto… Agora, há muitas diferenças nas roupas entre homem e 
mulher, e isso na mesma estação. E há muitas diferenças no caminhar, nas mãos, na risada, na 
voz... tudo é diferente. Assim, isto revela a individualidade de uma pessoa através deste corpo 
de verdade individual. Isto é precioso. 
 
Basta observar o rosto de uma pessoa. Há quatro tipos diferentes no rosto: olho, nariz, orelha 
e boca. Não há nenhum igual mesmo se juntamos 4 bilhões de rostos. Isto é um segredo! 
Vocês não acham? Neste ponto de vista, o Céu, onde todo corpo de verdade individual se 
deleita, e onde masculino e feminino entram e vivem, deve ser um lugar onde o ser 
harmonioso de todos aparece totalmente no tipo ideal. 
 
4. Características Humanas 
 
1) Humanos São Preciosos 
 
Quando vislumbramos a criação, podemos dizer que existe uma origem de cada criatura. Deve 
haver uma origem. Quando consideramos a origem, o importante é qual é o centro. É o 
homem ou algo mais? É também importante que um destes – o mundo mineral, o mundo das 
plantas ou o mundo animal – seja o primeiro. 
 
Tem um ditado que diz: “entre toda a criação o homem é o mais precioso.” O problema é por 
quem este ditado é reconhecido, e quem decide que o homem é precioso? Então agora, ele 
quer dizer que o mundo das plantas não é importante? Naturalmente ele é importante, mas o 
que isto significa é que um deles tem o maior valor. Então, isto é avaliado através de toda a 
vida de uma pessoa? E se eu sou apenas um deles conectado desde antigamente, com meus 
antepassados, através da minha linhagem de sangue, então e quanto aos meus antepassados? 
Todos eles têm o crédito como eu mesmo? Então e quanto aos meus descendentes, todos eles 
são avaliados da mesma forma? Quem os avalia? Essa é a questão. A outra questão é, 
“podemos confiar na resposta?” 
 
Se alguém diz, “o homem é precioso,” ou “esse homem é um homem precioso,” quem é que 
decide isso? Podemos confiar na resposta, se ela vem a partir de alguém que seja a motivação, 
a origem, o ser central, o mestre ao invés de nós mesmos. Mas se eu decidi isso, ou se nós 
decidimos isso, não é confiável porque centrando em nossas vidas não sabemos para onde 
vamos, e o restante das pessoas do mundo no presente também não sabem. Não podemos 
confiar se a resposta de alguém que não tem nenhuma visão e que acredita que sua vida não é 
nada mais do que de um animal. Se estas pessoas dizem “entre toda a criação, o homem é o 
mais precioso,” isto é absolutamente inaceitável e universalmente injustificável. 
 
Quem seria o juiz para tornar isto aceitável? Se houve alguém que fez toda a criação... 
Quando olhamos para o mundo mineral, há tantos elementos tendo relacionamentos 
recíprocos. Eles não são formados, nem formatados, sem significado.  



29 
 

Eles conservam seu valor objetivo centrando na direção definitiva. É o mesmo no mundo das 
plantas e no mundo humano também. Se existe alguém que fez todas as coisas nessa ordem, e 
Ele diz, “entre toda a criação, o homem é o mais precioso,” então isto pode ser aprovado pelo 
todo. 
 
Esse é o caso quando eu mesmo devo ter algum tipo de relação com o Ser mais Essencial a 
quem eu posso acreditar ser precioso. 
 
Falando sobre o valor de um ser humano, ele é valorizado na situação presente ou é 
valorizado como alguém que conduz a vida na direção da conclusão de todo um propósito de 
vida? A este respeito, uma pessoa não é valorizada pela situação presente da vida e o 
ambiente de vida. Mas de fato, é concebível que a avaliação seja implicitamente ponderada de 
forma mais intensa sobre o conteúdo da responsabilidade humana e da realização do 
propósito. 
 
Nesse ponto de vista, o que eu sou? Importa o que eu sou. Quem sou eu, a quem as pessoas 
esperam que seja precioso? É possível tirar uma conclusão da preciosidade do valor de um 
velho ditado depois de compará-lo com o tipo de processo que ele atravessou e como é 
alcançado o objetivo centrando no padrão para mensurar o valor que as pessoas esperam para 
um homem ser precioso. Uma pessoa que é chamada de preciosa antes que tenha alcançado o 
objetivo deveria pensar que ela ainda não alcançou esse posto. Esse é o motivo pelo qual 
dizem, “Uma pessoa deve estar madura.” 
 
O que é precioso sobre o homem? É porque ele anda ereto? Até mesmo um bebê pode 
caminhar ereto! Qual é o mérito de um homem? O mérito que as pessoas têm é que elas são 
qualificadas para compartilhar amor com Deus. 
 
Qual é a coisa mais preciosa sobre o homem? A coisa que uma pessoa deve conhecer é a raiz, 
a essência. Isso é conhecer Deus profundamente, conhecer seus pais firmemente, conhecer seu 
cônjuge resolutamente, conhecer seus filhos solidamente, conhecer seus irmãos 
constantemente. Depois disso, uma pessoa deve afirmativamente conhecer o país onde os 
irmãos vivem. Este é o fim. Esta é a primeira coisa. 
 
A tendência atual entre os jovens é alcançar um mestrado, um doutorado... Mas você pode 
trocar sua graduação por sua mãe, por sua esposa, por seus irmãos, por seus pais? Como 
deveríamos chamar alguém que tem a coisa mais preciosa, contudo, não sabe nada sobre isto? 
Ele deve ser ignorante e será derrotado. Ele deve perecer. 
 
2) Natureza Original Humana 
 
Você sabe o que a natureza humana original busca? Ela busca coisas preciosas. Onde você 
pode encontrá-las? Você não pode encontrar qualquer coisa preciosa quando ela muda. O que 
muda não tem nenhuma relação com coisas preciosas. Portanto, onde não há nenhuma 
mudança, ali repousa uma coisa preciosa. A coisa preciosa permanece intacta. Por que isso é 
assim? É porque nossa própria natureza original permanece intacta. Sendo que nossa natureza 
original tende a permanecer absolutamente intacta, essa natureza busca o valor que permanece 
imutável. Portanto, as pessoas vivem esperando coisas melhores no futuro, e até mesmo 
esperam coisas melhores depois de amanhã, e assim por diante. Isto nos força a criar uma vida 
digna de pensar, “Embora eu lute agora que sou jovem, eu poderei viver bem quando alcançar 
a meia idade.” Se não, o que poderia tornar a vida digna? Não haveria nada! 
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Permita-me comparar nossa vida como uma criação de Deus, o autor. Pode magoar o autor se 
a obra não sai da forma como deveria. Mas se ela se torna melhor do que o autor esperava, 
haverá alguém que dirá, “Eu fiquei magoado porque ela ficou melhor do que eu esperava”? É 
natural que alguém queira manter essa obra-prima em seu seio em um sonho, mesmo em um 
voo na Guerra, e vai querer amá-la a todo momento. 
 
3) Poder Mental Humano 
 
Uma pessoa deve saber quão grande é o poder mental humano. Quem originou esta ideia, “Eu 
estou cansado para dormir somente algumas oito horas”? Pegue-a e jogue-a para longe. Às 
vezes uma pessoa não fica cansada mesmo se fica a noite toda trabalhando. Quem disse que 
devemos comer três refeições por dia? Quem decidiu isto? Certamente, eu não fiz isto. 
Podemos sobreviver com uma única refeição por dia. Portanto, se você segue através de “um 
curso de treinamento de uma refeição por dia” por 400 dias, você pode viver diariamente tal 
como um homem comum, mas de fato, você poderia viver mais saudável do que antes. Você 
acredita que isto funcionará? 
 
Uma pessoa deve fazer sua mente ser forte. O corpo está subordinado à mente, uma vez que 
você coloca os pensamentos corretos no coração da pessoa. 
 
4) Buscas e Necessidades Humanas 
 
Investigando o coração de uma pessoa agora, podemos descobrir que cada pessoa busca por 
algo melhor. Se isto é verdade hoje, isto será verdade amanhã. Buscamos nos tornar um ser 
mais valioso em alguma circunstância melhor e mais ampla do que aquela que temos agora. 
 
O que o homem e Deus querem e esperam agora neste ponto? Não podemos negar que nós e 
Deus estamos querendo e esperando algo melhor do que aquilo que existe agora: querendo e 
esperando o hoje bom e o amanhã melhor; uma situação boa hoje e uma situação melhor 
amanhã. Para esta expectativa surge a fé. 
 
Um bebê recém-nascido conhece somente o seio de sua mãe. Então ele conhece seus pais 
enquanto cresce, e depois ele conhece a si mesmo. A mente do homem sempre tende a 
perseguir o nível mais elevado. Quando ela vai parar sua busca? E qual é o nível elevado 
suficiente? Essa é a questão. 
 
O desejo das pessoas de encontrar uma pessoa melhor é encontrar Deus através dela, e a 
tendência das pessoas de buscar alguém melhor é definitivamente para ver Deus. Portanto, é 
um prazer buscar o caminho principal que conduz para Deus. 
 
O problema primário da humanidade é se unir com o centro definitivo a quem buscamos, o
Ser Absoluto. Ao buscar relativos notáveis e absolutos notáveis, uma pessoa deve superar os 
relativos notáveis e se unir com os absolutos notáveis. Nesse ponto, uma pessoa estabelece a 
relação entre superior e inferior. O homem deve entrar nessa relação. 
 
O lugar onde um homem gosta de ir é um lugar bom e agradável. Estudantes gostam de ir para 
a escola. Por que eles gostam de ir para a escola? Eles vão para a escola para serem 
promovidos, para serem exaltados. O que viria a seguir depois de ser exaltado? É se tornar
melhor. 
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O que viria a seguir depois de obter o melhor? O que seria a seguir? Ir além do mundo 
secular, e ir para o topo do céu onde Deus habita. É bom ser elevado? O desejo humano é 
ilimitado. Isto causa um problema. Qual será o destino do desejo humano? Onde está o 
objetivo? Este é  o problema. O homem quer mais e mais, quer ser elevado cada vez mais alto, 
e quer agarrar cada coisa boa, até mesmo o próprio mundo. 
 
Todos gostam de ser respeitados, e esperam ser o centro da multidão. Sendo o centro, uma 
pessoa gosta de ser o resultado de todas as coisas. Ou tornando-se a motivação de toda obra, 
ela quer demonstrar o resultado final. Em outras palavras, cada uma das pessoas tem o desejo 
de controlar as circunstâncias a partir do centro, no lugar do governante. 
 
5) O Que um Humano Deseja 
 
O ser humano gosta que uma coisa seja tangível ou intangível? As pessoas gostam de alguma 
coisa misteriosa. Você não quer isto? As coisas misteriosas estão ocultas. O tesouro colocado 
no interior do palácio principal que está trancado, é mais místico do que qualquer outra coisa.
As pessoas querem as coisas mais místicas. As pessoas querem coisas maiores externamente 
enquanto querem coisas mais místicas internamente. 
 
Vamos dizer que existe um lugar elevado e um lugar baixo. Então, qual destes é o centro? As 
pessoas gostam do lugar elevado. O lugar elevado foi criado depois do lugar inferior, o lugar 
profundo, ou o lugar inferior e profundo foi criado depois do lugar elevado? As pessoas 
gostam do lugar inferior ou do lugar elevado? Qual as pessoas gostam? Naturalmente é o 
lugar elevado. 
 
Por que elas não gostam do lugar profundo? Enquanto sobe cada vez mais alto, você pode ter 
relação com vários mundos. Sendo que no topo da colina todas as coisas estão na sua visão, 
você pode se conectar com todas as coisas. Mas se você desce para o vale profundo, cada 
coisa desaparece gradualmente de sua visão. Você entende isto? Cada relação que você tinha 
desaparece uma a uma. Por que todos gostam do lugar elevado? Isso é porque no lugar 
elevado uma pessoa está na posição subjetiva onde pode ter relação com vários mundos e 
pode observar todas as coisas. Mas no fundo do vale a situação se inverte. 
 
A este respeito, a pessoa na posição espiritual elevada é preciosa. Embora ela possa ser 
fisicamente igual a todos, a pessoa que está em um nível espiritual inferior é menos preciosa. 
 
Aquele que vive no nível espiritual é maior do que aquele que vive no nível carnal. É dessa 
forma que as pessoas estão divididas. Você já pensou sobre uma árvore, “Estamos felizes por 
ver o verde, mas quão cansativo é para você manter esse verde todos os dias!” Você já pensou 
desta maneira? Você poderia desejar que ela fosse amarela ou vermelha. Isso significa que a 
pessoa não vive para si mesma, mas para a natureza. 
 
Agora, por que o verde tem que ser verde? Apenas pense se ela irradiasse a cor vermelha 
neste verão quente… e se ela irradiasse uma cor manchada. Isto seria complicado, e irritaria 
muito você. E se tudo fosse azul: céu azul, mar azul, plantas azuis. Seríamos sufocados. E se 
tudo fosse amarelo, que eu gosto, ou alguma outra cor. Logo ficaríamos aborrecidos. Mas o 
verde é a cor reconfortante. Esta é a cor reconfortante! Dessa forma, então por que as pessoas 
gostam do verde? Estou perguntando por que as pessoas gostam do verde! Este mundo 
existente está bem harmonizado com o verde. 
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Portanto, há muitas cores verdes no solo, na terra. Esta é a forma como olho para a situação. 
A terra é principalmente colorida de verde. Assim, é muito natural que eu mesmo me molde 
com a terra que deve ser verde. Isto é teórico. Isto é plausível. Deus sabia tudo a priori, por 
isso Ele criou um céu azul, o mar azul… centrando nos seres humanos para estarem 
harmonizados com a cor verde. Quão esplendido é isto! 
 
6) Características Humanas 
 
O homem, sendo um animal pensante, não se comprometerá se ele acha que é um jogo 
perdido. Ele nunca coloca algo em ação se não vai ter algum lucro com isto. Ele agirá se isto 
representar lucro. Você não faz da mesma maneira? 
 
Levante sua mão, se você quer que todos estejam bem com você! E levante sua mão se você
quer que todos estejam mal com você! Ai de vós que desejam o mal! Não será necessário 
perguntar. Uma pessoa não levantará somente as mãos, mas também seus pés, se a pessoa 
conhece a maneira. Não há ninguém que deseja a destruição. 
 
Todos vocês querem ser um grande homem ou mulher, não é? Então, onde isto começa? Uma 
pessoa ficaria feliz se todos os seus amigos se tornassem grandes. 
 
Embora as pessoas vivam neste mundo, elas têm sonhos para o futuro. Sabemos que as 
pessoas, ao contrário dos animais, têm sonhos. O que são os sonhos? Os sonhos são elevados, 
elevados e elevados enquanto eles são bons, bons e bons! Estes são os sonhos. Sonhos para o 
amanhã, sonhos para o futuro… enquanto os sonhos são atenciosos não haverá nenhum sonho 
ruim. Portanto, quando falamos sobre um sonho, falamos sempre sobre o bem; sempre sobre 
coisas felizes. 
 
Estudando a vida de uma pessoa você pode descobrir que o ser humano é um ser peculiar. 
Você percebe que o antigo provérbio, “Nunca chove, apenas transborda,” funciona. Quando 
ele segue errado, seguirá assim por todo o caminho. Mas quando uma pessoa começa a gostar 
de outra, ela não pode parar de gostar. Além disso, é o homem que pode juntar um extremo a 
outro extremo. E é também o homem que transforma um fim em outro fim. 
 
Seção 2. Propósito do Homem e Seus Valores 
 
1. Propósito do Homem 
 
1) Propósito Essencial 
 
O Rev. Moon tem trilhado o caminho ascético por toda a sua vida, e além disso, tem 
agonizado sobre a essência do universo e a realidade da existência de Deus. O Rev. Moon
veio a conhecer vividamente a própria existência de Deus através da vida ascética derramando 
lágrimas e sangue. O Rev. Moon experimentou ver Deus, a Essência do Universo, face a face, 
e reconheceu que uma pessoa não pode discutir a verdadeira paz na terra sem alcançar a paz 
com Deus. 
 
Deus é a Causa Primeira do mundo da criação, e o Criador do Universo. Deus é nosso Pai 
amado. Deus criou o Universo para realizar Seu propósito especial. Esse propósito especial é 
colocar o amor em prática. 
 



33 
 

Embora Deus seja a origem do amor verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso não pode 
experimentar sozinho a alegria de amar. Deus precisa do objeto de amor, o parceiro de amor, 
e busca o retorno do amor a partir do objeto. A maior criação entre todas as coisas é o ser 
humano. Por esta razão nossa vida tem propósito. O propósito da vida é praticar um 
relacionamento de amor verdadeiro com Deus depois da maturidade. Este é o princípio 
fundamental para estabelecer a paz entre o homem e Deus. 
 
Sabemos bem o suficiente que todos na terra incluindo a nós mesmos querem ser bons. É bem 
conhecido que a história humana tem sido conduzida nesta direção até agora, e que 
educadores e líderes religiosos também têm lutado para estabelecer o padrão do bem. 
Portanto, é o propósito da vida de uma pessoa viver para o bem, e morrer pelo bem. Uma 
pessoa não pode negar que este não é somente o propósito da vida de uma pessoa, mas 
também o propósito da história humana que tem tecido nossas vidas em conjunto. 
 
Naturalmente, é importante viver bem e cumprir a obra da própria pessoa. Acima de tudo, 
uma pessoa deve praticar piedade filial em relação aos Pais celestes verticais. Uma pessoa 
deve praticar realeza em relação aos Pais celestes verticais. Uma pessoa deve fazer melhor do 
que um Santo em relação aos Pais celestes verticais. Para este propósito essencial nascemos. 
Para encontrar essa pessoa, Deus criou o homem. Há esse propósito. 
 
Onde está o verdadeiro caminho para um homem seguir? Onde nascemos? Nascemos no 
amor. Qual caminho deve ser trilhado? Uma pessoa deve trilhar o caminho do Amor. Como 
morremos? Uma pessoa deve morrer pelo Amor. Esta é a conclusão. 
 
O problema é que tipo de amor é este Amor? Ele deve ser bem vindo não por uma pequena 
realidade, mas pelo grande Universo. Ele deve ser autorizado por Deus. Ele deve ser aprovado 
pelo mundo angélico. Ele deve ser aprovado pela Criação. É nosso propósito de vida que 
nossos pais devem nascer no grande Universo, conduzir suas vidas lá, praticar amor lá, e 
morrer lá. 
 
Quando as pessoas vivem no bem, elas querem compartilhar o bem com seus pais, irmãos e 
familiares. A bondade é igual à felicidade. Felicidade está relacionada com a eternidade. A 
essência eterna é o coração. 
 
Qual é o centro do Universo? É o pai e o filho. Em outras palavras, é os Pais e eu. Deus é o 
Pai e eu sou Seu filho. O propósito definitivo da vida é encontrar o Pai e se unir com Ele 
incessantemente. 
 
2) O Nosso Propósito 
 
Qual é o maior propósito da vida? Qual é o maior propósito do homem decaído? Eu acho que 
“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o 
amor,” (I Coríntios 13:13) é mesmo um versículo muito bom. 
 
Para quê estabelecemos nosso propósito de vida? Devemos estabelecer nosso propósito não 
para uma finalidade individual, nem para uma finalidade familiar, nem para a finalidade de 
um grupo, nem para uma finalidade nacional, nem para uma finalidade mundial, nem para 
uma finalidade para céu e terra, mas para juntar o propósito de Deus e do homem centrando 
em Deus. 
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Então, qual destes propósitos permanecerá até o fim? O propósito individual desaparece, o 
propósito familiar desaparece, o propósito mundial desaparece, mas se existe algo que 
permanecerá até o fim, esse é o propósito perseguido por Deus e pelo homem conjuntamente. 
 
Onde seria o ponto terminal, a chegada segura de sua mente? Mesmo se uma pessoa encontra 
Deus, e O ocupa, as coisas não descansarão ainda. Então, onde seria o destino final da mente 
de uma pessoa? Este seria o lugar onde uma pessoa ocupa Deus e Seu amor. Portanto, será 
tudo em vão se você não pode ocupar o Amor de Deus. 
 
Qual será o objetivo final da vida de uma pessoa? Não é apenas encontrar aquele que é o 
centro do céu centrando em Deus, mas viver com ele. 
 
Encontrá-lo e viver com ele é uma coisa; mas o problema real é onde você o encontra, onde 
você vive com ele. O lugar onde você quer encontrá-lo e você quer viver com ele poderia ser 
o centro, mas esse é o lugar onde Deus habita. 
 
Portanto, o propósito definitivo na direção do qual o coração humano conduz é estar unido 
com Deus, seguir o caminho celeste, ocupar o Amor de Deus e tornar isso sua posse. 
 
Qual é o destino final que uma pessoa busca alcançar? É ser um objeto de Amor do Ser 
Supremo. É saber que o Ser Supremo é Deus como também nosso Pai. 
 
3) Propósito Dual 
 
Nós, seres humanos, temos uma estrutura dupla. Nós mesmos nascemos e estamos situados 
como um ressonador e um mediador do mundo espiritual e do mundo físico. 
 
Seja masculino ou feminino, esse ser consiste de estrutura dual: mente e corpo. A mente é 
vertical enquanto o corpo é horizontal. Ninguém pode estar situado nem posicionado sem 
passar pela origem horizontal e vertical. 
 
Assim, mal posicionado, deformado, ereto e correto não são determinados sem padrões de 
vertical e horizontal. A posição não é determinada sem eles. Nem as direções de leste ou oeste
podem ser determinadas sem eles. 
 
Podemos captar a base lógica da justificativa naquilo que o propósito do indivíduo e o 
propósito do todo que os Unificacionistas enfatizam possuem uma base lógica historicamente 
adequada. Então, qual é o propósito do indivíduo? É ser completo como um indivíduo. O 
propósito do todo é completar o todo. Portanto, é verdade que onde não há nenhuma 
conclusão do propósito de um indivíduo, não há nenhum acesso ao propósito do todo. 
 
Seres humanos possuem propósito físico e propósito mental. Então, qual destes é o propósito 
maior? Qual destes deveríamos realizar primeiro? O propósito mental deveria ser cumprido 
primeiro. Vamos assumir que exista um propósito individual pequeno e um propósito 
individual grande. Então, se alguém abandona o pequeno para o benefício de perseguir o 
propósito maior, isto gera um fator positivo. Assim, isto beneficia o propósito pequeno e 
também causa a realização do propósito maior. O comunismo reconhece o mundo objetivo. 
Ele diz este está sujeito à luta destrutiva na história. Por esta razão o comunismo perecerá 
algum dia. 
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Seres humanos possuem o objeto da vida desde o início a partir de seu nascimento: o 
propósito para o todo e o propósito para o indivíduo. O homem nasce com um propósito dual. 
 
2. Determinação de Valor do Humano 
 
O que um homem espera atualmente? Qual é o objetivo definitivo a alcançar atualmente? É 
estar bem. É estar bem todos juntos. Mas o que você quer dizer por “estar bem”'? Sendo que a 
raiz é indeterminada e o broto do objeto é obscuro, as pessoas finalmente buscam paz ao redor 
delas mesmas, buscam felicidade centrando nelas mesmas e buscam satisfação centrando 
nelas mesmas. Assim, elas sucumbem à armadilha da busca pelo prazer. 
 
Sendo que as pessoas pensam que a morte é o fim da vida, o homem quer estar bem no mundo 
ideal que ele criou. Ele quer representar uma figura brilhante no palco do mundo. No final ele 
sucumbe à armadilha da busca pelo prazer. Todos os padrões de moral e ética nos Estados 
Unidos atualmente são decaídos. 
 
Há muitos aspectos da “queda do valor.” Atualmente a tradição histórica é rejeitada, e as 
relações de pais, irmãos e esposo e esposa em uma família estão destruídas. Todas as outras 
relações foram removidas para o benefício do prazer pessoal do indivíduo. Mas isto é 
absolutamente assustador.  
 
Seção 3. O Mistério do Corpo Humano 
 
1. O Corpo Humano é o Palácio Real de Mistério 
 
O corpo humano é o palácio real do mistério. Realmente o palácio do mistério. É inútil o que 
um cientista ou estudioso diz. Mesmo centenas ou milhares de volumes de livros não é 
suficiente para publicar a pesquisa sobre um único dedo. O corpo humano é o palácio real do
mistério. Há cerca de 40 bilhões de células em um corpo humano. E cada uma das células 
funciona separadamente no corpo. Se as expandimos, elas alcançam além do escopo do 
universo. 
 
O fato que elas funcionam harmoniosamente sem confronto diariamente, anualmente, e a vida 
permanece, é o próprio mistério. Mas os cientistas dizem que elas naturalmente se adaptam e 
se desenvolvem por elas mesmas. 
 
O corpo é o palácio do mistério. Exigirá milhares de anos para muitos doutores estudarem 
esta única unha do dedo. Entre os renomados doutores de hoje, há alguns que são canalhas. 
Comparando o trabalho de pesquisa realizado por doutores com o universo, seu trabalho é 
apenas uma parte em cerca de 100 bilhões. Esses insignificantes doutores argumentam sobre 
questões relacionadas com a existência de Deus. Isto é realmente vergonhoso. 
 
Existem leis, fórmulas e assim por diante no mundo, mas há muitas exceções que não estão 
incluídas. Você já pensou onde poderia ser o fim de uma fórmula? O problema é até qual 
estado ou nível as avançadas fórmulas matemáticas que aprendemos no colégio pertencem no 
mundo universal das fórmulas. Devemos pensar que nascemos equipados para nos ajustar às 
circunstâncias da natureza. 
 
Pense diariamente quando você olha para seu rosto no espelho, quão misterioso ele parece. 
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Pensando sobre a somatória de todos estes rostos, somos compelidos a reconhecer que o 
mundo inteiro está cheio de mistério. O palácio real do mistério! Independente de quão grande 
conhecimento médico alcançamos, é impossível investigar totalmente a parte interna do corpo 
humano, sendo que existe infindáveis mistérios ocultos no corpo humano. Até mesmo
milhares de volumes de livros não podem conter a informação sobre um único dedo. Ele não é 
apenas moldado como um dedo de brinquedo feito por uma criança que pegou um pedaço de 
barro. Nossos dedos são feitos perfeitos em todas as formas, sem nenhum defeito. 
 
Quando olhamos para a estrutura de nosso corpo, ele é o palácio do mistério. Ele consiste de 
mistério acima de toda a criação. Se há alguém que é capaz de colocar todos estes mistérios 
juntos para criar a vida, Ele deve ser o mestre de infinita habilidade. 
 
2. Os Três Estágios do Corpo Humano 
 
Aprendemos que há três estágios para qualquer criatura ser aperfeiçoada: o estágio de 
formação, o estágio de crescimento e o estágio de aperfeiçoamento. O número 3 é importante. 
O número “três” aparece por todo o mundo natural que consiste de minerais, plantas e 
animais. Por exemplo: um rosto consiste de três partes: os olhos, o nariz e a boca. A mão 
fechada indica o número 3. Assim: Um, dois e três. A mão fechando significa o número 3. Os 
olhos também estão conectados com três pontos. Isso quer dizer que o ponto focal se conecta 
com três pontos. 
 
A este respeito o número 3 é necessário. No pensamento oriental, embora no pensamento 
ocidental não seja assim, é dito que o universo é Céu-Terra-Homem. Assim é o mundo, não é? 
Acima, meio e abaixo. Mesmo um círculo deve passar por três pontos. Esta linha reta deve 
estar conectada por três pontos. Todos estes devem estar interconectados a partir do mesmo 
ponto de vista. 
 
3. Os Elementos Necessários para a Vida Humana 
 
Uma coisa que você deve saber é que Adão e Eva, embora eles fossem simplesmente um 
homem e uma mulher, eram o centro do universo e o Corpo de Deus. Portanto, o homem tem 
características duais; isto é para Deus entrar na posição do coração de uma pessoa. O coração 
é como o ar centrando ao redor de Deus. Ao observar o universo, onde há um espaço vazio 
preenchido com ar, isso é como o coração. A seguir, onde há algo como a terra, há um corpo. 
Isto tem uma estrutura tripla. Tudo consiste de uma estrutura tripla. Onde existem alguns 
elementos que um corpo necessita na terra, no ar e no mundo espiritual, também existe um 
elemento de vida que nosso espírito eterno pode inalar. 
 
Naturalmente, uma pessoa deve comer o alimento e inalar o ar. Mas isso não é tudo. Uma 
pessoa tem que ingerir elementos de vida no mundo espiritual. Comer é o estágio de 
formação. A boca é o estágio de formação. O nariz é o estágio de crescimento. 
 
A seguir você deve receber o elemento de vida para inalar a vida eterna. Sim, todas as coisas 
consistem de três estágios. Olhe para uma mão. Ela tem uma palma, os dedos e as unhas na 
ponta dos dedos; três estágios. Tudo é dessa forma. 
 
Quantas partes tem um olho? Ele consiste do branco do olho, a íris e a pupila; tal como o 
estágio de formação, o estágio de crescimento e o estágio de aperfeiçoamento. Uma 
combinação perfeita. O nariz tem dois buracos que se unem na parte mais interna.  
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Olhe para o ouvido. Ele tem três porções. Em combinação, elas nos permitem ouvir. Se você 
dobra um dedo, também há três juntas. Ao inspecionar tudo isto, podemos compreender que 
todas as coisas consistem de três. Assim, a lei dos três estágios é a lei universal. Tudo está em 
ordem. O princípio de céu e terra está totalmente contido apenas em um corpo humano. 
 
Há um antigo ditado que diz, se uma pessoa falha na primeira tentativa, ela pode conseguir na 
terceira tentativa. A combinação de três deve acontecer. Onde a combinação de três se ajusta, 
Deus pode habitar.  
 
Quando alguém oferece algo para uma pessoa mais velha, ele oferece com as duas mãos 
dobradas. Isso é porque essa é a forma como funciona o princípio de céu e terra. Quando você 
inclina, você dobra suas costas. Voce sabe por que? É para estabelecer unidade. Se há três, 
então uma pessoa pode uni-los em um. 
 
4. Elementos Indispensáveis do Corpo Humano 
 
Três quartos de todo ser existente é água. Água! Onde existe harmonia, existe vida. O excesso 
de água causa o intestino solto de uma pessoa. A ausência de água demanda que água seja
fornecida. É a água que mantém a temperatura do corpo humano constante em 36,7 graus
Celsius. Ela controla toda a vida, não é? Por esta razão a água é absolutamente indispensável. 
Neste aspecto, o que é você? Gerador de vapor de água! Vapor de água. Vapor de água. Todo 
vapor de água é vagabundo. 
 
É muito afortunado que Deus seja invisível. Devemos ser gratos por isso. Somos beneficiários
do sol, contudo, nunca o agradecemos. Dizemos, “Sr. Sol, obrigado” em sinal de gratidão? 
Vivemos diariamente apenas ignorando especialmente os grandes débitos. 
 
Quanto pagaríamos por um único litro de ar, se este fosse o último ar no mundo? Se Deus 
fosse trapaceiro, teria sido fácil unir o mundo. Isto não levaria mais do que 6 minutos. Deus 
tiraria todo o ar do mundo, e perguntaria se a humanidade se uniria ou não. Então, todos 
diriam “Nos uniremos” em uníssono. Ele poderia ter unido o mundo instantaneamente se 
escolhesse essa forma.  
 
Graças a Deus que Ele não coloca essa possibilidade em ação. Não podemos viver sem ar. Ar 
é um elemento absolutamente indispensável em nossas vidas. Agradecemos por um elemento 
importante como o ar? Usamos ele como um ladrão. Não fazemos isso? 
 
Três quartos de nossos corpos é água. O corpo humano é como um pacote de água. Nós, os 
devedores, agradecemos pela água? Quanta sede uma pessoa sente na estrada quando monta 
em uma bicicleta e sobe uma cadeia de montanhas em um dia quente de verão. Normalmente 
há pomares ao longo da cadeia de montanhas. Apenas pense quão agradável seria o sabor de 
um copo de água sendo oferecido. Ele valeria milhões de dólares. Depois de beber essa água, 
uma pessoa pode agradecer aquele que forneceu a água, mas dificilmente alguém agradece a 
água. Alguém diz “Obrigado, senhora água?” Não, ninguém faz isto. 
 
E novamente, quão preciosa é a luz do sol? Sem o sol tudo seria congelado e morreria 
instantaneamente. Nunca sentimos gratidão para o sol, independente de quão precioso e 
importante ele seja para sustentar nossas vidas. Recebemos todos estas coisas preciosas de 
graça. Água, ar e a luz do sol, estes são os mais preciosos. 
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Seção 4. Plano do Corpo Humano  
 
1. O Olho: Simbolizando Deus 
 
Se as pessoas dizem que não há Deus, sem inquirir a verdade da questão, nós vamos com fé e 
orgulhosamente dizer que Deus existe. Eu gostaria de falar a vocês sobre a estrutura do corpo 
humano centrando no Princípio Divino. Eu espero que vocês não percam o interesse e a 
curiosidade. 
 
Quando olha para um espelho, você vê seu rosto. O rosto simboliza o universo, este é o centro 
de harmonia de céu e terra. O olho simboliza Deus. Portanto, a vida de todas as espécies 
biológicas começa com o olho. O olho humano é o centro como o olho do universo. Como o 
pescoço se move de acordo com o olho, o universo se move de acordo com Deus. O olho é a 
informação central. 
 
Tudo é feito de três estágios como dito no Princípio Divino. O olho também consiste de três
estágios: o branco exterior, a íris e a pupila no centro. A pupila escura está colocada no centro 
porque ela é importante. A seguir, por que ela é redonda? Isto indica que homem e mulher 
devem ser redondos. 
 
Eles não devem ser angulares. Um automóvel corre porque suas rodas são redondas. Se elas 
não são redondas, mas ligeiramente angulares, isto causaria um grande problema. Assim, um 
humano deve ser uma pessoa tipo olho. Homem e mulher devem se assemelhar ao olho. Este 
é realmente um fenômeno peculiar. A coisa importante está colocada no centro. (39-167, 94-
64) 
 
O olho simboliza Deus. Então, do que o olho gosta? Ele gosta de cores. Ele inspeciona as 
cores. A cor expõe os aspectos fundamentais. Cada cor indica a condição interna de sua 
essência. O olho se comportar assim é devido ao fato que ele simboliza Deus e o Universo. 
Entre todas as partes do corpo, os olhos são as únicas partes redondas. Portanto, eles estão 
localizados na parte superior. E se os olhos estão localizados aqui como Deus? Então, não 
haveria nenhuma ordem. Se os olhos não estivessem se movendo para todos os lados, o 
pescoço ficaria muito cansado. Quão grande estresse mental haveria. Pensando sobre isso 
você pode apreciar Sua grande obra. Se este estivesse para um lado este tanto, e o outro 
estivesse aquele tanto, você poderia permanecer ao menos um único dia? (118-112, 159-270, 
107-294) 
 
Sendo que os olhos simbolizam Deus, uma pessoa deve descascar a primeira camada, a 
segunda camada e a terceira camada para ver. Isto é como uma castanha. Ao descascar a 
castanha, depois de remover a camada exterior mais fina, há a segunda camada de pele da 
castanha e a terceira camada. É assim como ela é. E o olho significa a natureza humana. Uma 
pessoa pode contar sobre sua natureza pela observação de seus olhos. Quando um girino nasce 
a partir de um ovo, o globo ocular vem a existir primeiro. Vocês sabem por quê? Isso é 
porque Deus existiu primeiro. (38-253) 
 
Até você mesmo olha para o espelho e pensa que você parece bonito. Olhe para seus olhos, 
então você descobrirá que eles parecem misteriosos. O problema é porque no mundo eles 
foram colocados ali! Eles não têm outro lugar para estarem além dali. E se eles fossem 
colocados aqui em cima? Os olhos devem ser colocados no meio, exatamente no centro. No 
centro! Na maioria dos casos eles estão colocados em torno do centro. No meio! (37-17) 
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Olhando para o rosto você se pergunta se os olhos estão colocados no lugar certo. O que você 
acha? Por que os olhos estão colocados na parte superior? Os olhos têm mais chance de olhar 
para cima ou olhar para baixo? Sendo que os olhos gastam mais tempo olhando para baixo, 
eles têm um tempo difícil ao olhar para baixo. Então, não seria melhor para eles virem para 
baixo, perto dos pés? Assim eles podem olhar para frente. E se os olhos se movem para cima 
e para baixo, uma vez acima da cabeça e na próxima vez abaixo dos pés? E como seria isso? 
Vocês gostam desta ideia? Os olhos! Para colocar os olhos em nosso corpo, os seguintes 
fatores devem ser levados em conta: o padrão que os olhos devem ser capazes de medir todas 
as coisas; a posição que os olhos enxergam, o lugar onde na medida relativa do topo até 
embaixo, superior e inferior, o olho deve ser capaz de olhar por cima, assim podemos medir. 
Se há um inimigo, uma pessoa deve ser capaz de buscar por um refúgio potencial, em todas as 
direções. 
 
Assim, a cabeça se move em todas as direções. Por que é assim? Se você perguntar para a 
cabeça, “Ei, pobre cabeça, por que você se move para lá e para cá, para cima e para baixo?” 
Ela responderia para você, “Ai, eu não sei. Mas é por causa dos olhos.” Se você perguntar 
novamente, “Você gosta disto ou não?” Ela responderá, “Eu não gosto, mas tenho que fazer 
isso.” Essa é a forma como funciona. 
 
Por que a cabeça se move para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda? Isso tudo é 
por causa dos olhos. E se os olhos fossem colocados em cima da cabeça, e a cabeça se 
movesse para os lados? Os olhos ficariam tontos. Considerando todos estes fatores, sabemos 
que os olhos estão colocados no lugar mais apropriado. 
 
Deus é realmente um Deus harmonioso. Apenas pense se Deus tivesse colocado os olhos 
verticalmente ao invés de horizontalmente? Não seria necessário que o rosto fosse largo, se 
não tivesse os olhos no rosto. Mesmo um rosto estreito estaria bom. Sendo que os olhos são 
amplos desta forma, e sendo que estas pessoas morenas têm olhos amplos, o rosto tem que ser 
amplo. Apesar do rosto parecer uma abóbora, as pessoas não olham para esse rosto largo, mas 
olham primeiro para os olhos. (145-278) 
 
Por que os olhos consistem de um par? E se houvesse somente um olho? Por que Deus criou 
dois olhos para cada pessoa? Se há uma única narina, uma pessoa não pode captar o sentido 
das quatro direções. Se há um único olho, o corpo declina, e ele recua. Para ter um sentido 
direcional com um único olho, é preciso olhar em duas direções diferentes. Mas se os dois 
olhos estão colocados desta forma, é possível sentir a direção. Eles são capazes de identificar 
a posição. Assim, os olhos estão colocados horizontalmente. Não seria inconveniente se eles 
estivessem colocados aqui! Não seria solitário se ele estivesse sozinho? O olho direito diz 
para o olho esquerdo, “Oh, aqui está você, olho esquerdo!” Não seria bom desta forma? (83-
169) 
 
Em geral europeus tem olhos maiores enquanto asiáticos tem olhos menores. Mas europeus 
enxergam perto. Assim, europeus são realizadores. Eles não podem ver as coisas no todo pois 
seus olhos são grandes, embora eles vejam perto. Mas asiáticos enxergam o futuro. Eles 
enxergam o futuro pois seus olhos são pequenos. (94-67) 
 
2. A Sobrancelha 
 
A questão é “Por que as sobrancelhas vieram a existir?” Ela indica que o Céu e o mundo 
humano, o mundo terreno são um só, mas que existe esta distância. (94-63) 
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O que no mundo as sobrancelhas grossas estão fazendo no rosto? Indignados perguntamos por 
que elas estão lá? Parece uma lagarta peluda! E há duas, ao invés de uma. Olhe para elas, que 
coisa estranha! Elas não são? Refletindo profundamente, elas dizem para elas mesmas, “Com 
sorte, ficamos presas.” Você sabe que elas estão de bom humor. Nosso rosto pareceria bom 
sem estas sobrancelhas? 
 
Os comunistas dão desculpas dizendo, “Nos tornamos dessa forma enquanto nos ajustamos às 
circunstâncias.” Mas isto não está certo. O problema é por que elas estão colocadas ali. E 
precisamos destas sobrancelhas se rastejamos com quatro pés? As sobrancelhas vieram a 
existir porque elas são necessárias para o homem que caminha ereto sobre duas pernas. Se não 
houvesse pele no rosto do homem, ele não teria necessitado de sobrancelhas. Sendo que os 
animais rastejam, eles não precisam de sobrancelhas, mas eles têm vestígios dela. Mas o 
homem definitivamente precisa sobrancelhas para caminhar ereto. 
 
Se o homem não tivesse sobrancelhas, ele teria dificuldades quando estivesse suando. Se o 
homem está suando, água corre a partir da testa do homem, e passa pelas sobrancelhas que 
conduzem o suor para o lado dos olhos, evitando que a água corra para os olhos. Que os 
lugares das sobrancelhas são elevados um pouco está relacionado com este propósito. 
 
Os lugares onde as sobrancelhas estão colocadas são ligeiramente elevadas. É bom para o 
homem ter estas áreas das sobrancelhas um pouco elevadas. Mas para a mulher é melhor ter 
essas áreas levemente abaixadas. 
 
As áreas das sobrancelhas são levemente elevadas e formam as montanhas do bem. 
Certamente, elas estão colocadas no lugar mais auspicioso. Por que elas foram criadas desta 
forma? O fato que o homem caminha ereto é conhecido a priori. E se o homem caminhasse de 
cabeça para baixo? Então as sobrancelhas deveriam estar colocadas sob os olhos. Elas não 
deveriam? Realmente, as sobrancelhas estão colocadas no lugar mais apropriado. 
 
As sobrancelhas ideais devem se destacar. Se não, as sobrancelhas se tornam côncavas e o 
suor estagna. E sujeira se junta ali. Se esse fosse o caso, os olhos teriam sido sem dúvida o 
lugar de juntar sujeira. Você venderia suas sobrancelhas elaboradas por alguns milhões de 
dólares? Você ficará deformado sem sobrancelhas. 
 
E por que os olhos piscam ocasionalmente? Se parar de piscar, os olhos se tornam 
indubitavelmente caixas de lixo. Isto significa que o ar está seco quando os olhos piscam. 
Quando os olhos estão expostos ao ar seco, eles se tornam secos a partir da evaporação da 
água dos olhos. Por isso, piscar e como umidificar os olhos secos com um pano molhado. E 
veja que há alguns pelos pendurados na extremidade das pálpebras. Você sabe por que? Eles 
têm um propósito duplo: um é avisar os olhos da chegada de intrusos como a poeira, e outro é 
proteger os olhos contra a poeira, detritos e assim por diante. Além disso, estes pelos como 
instrumento de radar não são encontrados em nenhum outro lugar no corpo. 
 
E os olhos não estão colocados côncavos, nem dobráveis. As sobrancelhas estão colocadas 
uni-direcionalmente. A razão pela qual as sobrancelhas estão colocadas levemente levantadas
é por segurança e para evitar a água correndo para baixo. As sobrancelhas estão colocadas 
uni-direcionalmente e ambas nas extremidades externas são abaixadas levemente para evitar 
que o suor corra para os olhos. Deus que sabia que o suor corre para os olhos, e que prejudica 
os olhos se a poeira e detritos entram no olho, estabeleceu as barreiras como as sobrancelhas e 
as colocou logo acima dos olhos. O suor arde os olhos. É difícil suportar.  
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Se suor e água alcançam lugares elevados dos olhos, eles não podem evitar escorrer. Isso não 
é suficiente para proteger os olhos. As pálpebras têm ranhuras. As lágrimas escorrem para os 
lados através das cavidades. Ai está a segurança. Quem quer que as planejou, teria levado 
cerca de milhares e dezenas de milhares de anos. Ao resumir todas estas coisas, os olhos são 
realmente bem feitos. (39-163, 38-248, 38-155, 37-17) 
 
Os olhos têm conhecimento. Eles sabiam que existe ar na terra. Assim, eles precisam das 
sobrancelhas. Eles conhecem tudo: sabiam que na terra há radiação e calor evaporando a 
água. Portanto, há as pálpebras para molhar os olhos quando piscam, e evitar que a poeira 
entre nos olhos. Eles sabiam tudo a priori. Eles não são feitos por acaso. (187-58) 
 
Há muito tempo atrás, quando eu estava no Japão, eu tinha amigos. Entre eles muitos bons 
eram comunistas. Eu costumava reuni-los e instrui-los dizendo, “Olha seus patifes, qual forma 
tem um olho? Por que um olho pisca? Do contrário, seus olhos se tornam depósito de sujeira. 
Isto prova que os olhos sabiam que existe poeira no ar.  
 
E vocês sabem por que os cílios estão presos nas pálpebras? Eles formam uma grade e 
protegem os olhos da poeira, detritos e assim por diante. Eles são criados assim por acaso?” 
 
Eu demonstrei a existência de Deus entre eles. Por isso eles me odiavam. Desta forma, eu 
treinei a mim mesmo para resolver os problemas do mundo. 
 
Toda vez que você olhar para um espelho, observe cuidadosamente seu rosto. Quando você 
observa as pálpebras, elas piscam algumas milhares de vezes por dia. Se elas param de piscar 
um único dia, como ficariam seus olhos? As piscadas limpam seus olhos. Este é realmente um 
fenômeno peculiar. Elas nasceram para esta circunstância. (38-215) 
 
3. O Nariz 
 
Olhe para nosso rosto. E quanto ao nariz? Quão precioso ele é? Ele sempre se alimenta, toda 
hora, dia e noite, mesmo dormindo. Ele deve se alimentar mais à noite, pois ele ronca. Por que 
ele se alimenta vinte e quatro horas por dia? A vida depende disto, por isso ele é sério. 
 
Portanto, é merecido colocar o nariz no centro do rosto. Ele diz “Eu sou o centro,” para ser 
tratado como um rei. Você pode ficar por cinco minutos com seus olhos fechados, mas e se 
você fechar o nariz... Ele está colocado verticalmente com grande dignidade, pois ele é 
importante. A seguir, existe uma boca. A boca. A boca está colocada horizontalmente, mas ela 
se move verticalmente. 
 
Por que tudo isto? Todos eles se assemelham uns com os outros. Se assemelham uns com os 
outros! O horizontal se assemelha ao vertical enquanto o vertical se assemelha ao horizontal. 
O que o nariz simboliza. Adão e Eva. Ele simboliza o ser humano. 
 
E o nariz alcança todas as direções: os olhos, os ouvidos, e todo lugar. Por isso, se você assoar 
o nariz ao vento... A narina direita se coloca como o masculino e o lado esquerdo como o 
feminino. O que é isto? Deus respira através destes buracos. Respira o quê? Deus respira o ar 
do Amor. É assim como funciona no mundo espiritual. O que é o ar? É Amor. Amor. Uma 
pessoa deve saber que há homem e mulher como contraparte um do outro para escavar e 
sentir o Amor, para respirar Amor. 
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Assim, embora o nariz esteja colocado verticalmente, ele tem dois buracos. Eles se tornam um 
só na parte interna. Sendo que eles se tornam uma unidade, por que não fazê-los um só já no 
primeiro momento? Todo o raciocínio conduz desta forma. Você se sente bem quando seu 
nariz está entupido? Ele não funciona bem. Fora de ordem! Por isso, essa narina entupida faz 
com que todo o corpo tenha um mau funcionamento. Se elas representam Adão e Eva, o mau 
funcionamento de masculino e feminino fazem todo o universo ficar aleijado. 
 
O que podemos conectar com este nariz? Podemos conectar sempre uma linha de vida! Adão 
e Eva se tornam uma unidade e se conectam com a linha de vida centrando ao redor do Amor 
eterno. E os ouvidos são uma fábrica, os olhos são uma fábrica, a boca também é uma fábrica 
para saborear. Aqui estão os agentes inteligentes: eles cheiram, saboreiam, ouvem, eles fazem 
tudo. Sendo que os olhos simbolizam o Céu, o nariz está conectado com a parte superior e 
com a boca. O que é o nariz? Olhando para o próprio nariz, uma pessoa pode ver que ele vai 
para o Céu e o universo acima. Eles estão todos conectados com o nariz. Assim, ele se tornou 
o centro. Tudo se torna o centro. Há uma linha começando a partir do nariz, não é? Esse é o 
motivo pelo qual ele controla até mesmo a criação. (118-112, 123-127) 
 
Entre todas as coisas no rosto, o nariz é a mais feia. Ao lavar o rosto, uma pessoa tem que 
dobrar o pano por causa do nariz. Por que o nariz foi formado desta forma? Para fazer todos 
inclinarem e serem gratos quando lavam o rosto. Por que o nariz foi feito desta forma? Ele 
sabia antecipadamente que viria chuva e neve. E se o nariz fosse de cabeça para baixo? Chuva 
e neve poderiam entrar no nariz. O nariz tem uma base ampla porque sabia que há uma boca 
abaixo. Além disso, existem valas em ambos os lados para fazer o suor correr para o lado. 
Essas valas de alguma forma sabiam que o suor escorre, não é? 
 
O nariz do Rev. Moon é de alguma forma diferente. Ele é elevado e inclinado, como um 
judeu. O clã religioso tem um nariz afilado. Olhe para os judeus. Eles são todos pontudos. 
Quando o nariz de uma pessoa é pontudo, isto significa que ela é aguçada. Veja por si mesmo. 
Mentalmente essa pessoa é afiada. Artistas e líderes religiosos nascem afilados.(96-229) 
 
O nariz simboliza Adão e Eva. Como Adão e Eva podem ser felizes? Se olhamos para os 
narizes de pessoas ocidentais, esta parte é estreita e esta parte é alta. Com pessoas orientais, 
esta parte é baixa e esta parte é larga. E se olhamos para pessoas negras, esta parte se espalha 
e esta parte é curta. Mas se você olha para as proporções entre eles é a mesma. (risadas) Pense 
sobre isto. Não é dessa forma? 
 
Então porque as pessoas negras possuem esta parte tão ampla? Porque é quente, e muito ar 
tem que entrar e sair. E porque pessoas brancas vivem no Círculo Ártico, em áreas frias, não 
seria bom que muito ar entrasse. Ele deve entrar lentamente pouco a pouco. (risadas) Os 
brancos vêm a partir do Círculo Ártico. O Extremo Oriente está na zona temperada. A raça 
amarela, porque está na zona temperada é redonda assim… (risadas) É verdade. 
 
Se olhamos para o nariz assim, se ele simboliza Adão e Eva, no futuro quem cumprirá a 
harmonização dos povos do mundo? Nem são os negros e nem os brancos. É a raça amarela. 
A partir do ponto de vista da leitura do rosto, essa conclusão pode ser alcançada. E o país 
representante onde negros e brancos estão lutando é a América. Portanto, Deus pensou sobre 
isto, e enviou o Reverendo Moon. Isso pode ser dito. (aplausos) A fim de segurar os dois e 
fazê-los parar de lutar, isto exige perseverança. Precisamos de perseverança. A forma que 
negros são em geral é relaxada e descontraída. Por que eles são descontraídos? Porque é 
quente, eles não podem evitar ficar relaxados. Isso não é verdade? [Sim.] (risadas) 
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E brancos são muito trabalhadores. Se os ursos que vivem no Polo Norte não se movem, eles 
congelam até a morte, apenas ficando sentados. Por isso os brancos também são 
trabalhadores. Isto é verdade, mas na zona temperada, o verão é quente, por isso as pessoas 
ficam relaxadas ou descontraídas, e quando é inverno, se torna frio, por isso eles se tornam 
mais trabalhadores. Isto cria harmonia. E especialmente há primavera e outono. Em termos do 
clima também, no futuro a pessoa que será capaz de conduzir o mundo não é branca e nem 
negra, mas ao invés alguém da raça amarela. Eu não estou dizendo isto porque venho da raça 
amarela. Vocês entendem isto? (risadas) 
 
Portanto, líderes mundiais, pessoas que apresentaram sistemas de pensamento e ideais vieram 
do oriente. O pensamento da civilização ocidental serviu como um estímulo na história de 
conflito. As pessoas que derramaram muito sangue na história são as brancas. Vocês precisam 
saber disso. No Círculo Ártico uma pessoa tem que caçar animais a fim de comer. É assim 
que é. Negros comem muitos vegetais. Eles colhem frutos e os comem. Isso é o que eles 
fazem. Na história da humanidade, a raça que tem derramado menos sangue até agora é a raça 
negra. E a raça amarela está entre as duas. Pessoas da raça amarela comem carne e comem 
vegetais. Ter estes conceitos em seu pensamento é bom. (risadas) 
 
E quando olhamos para este nariz, devemos saber que o próprio nariz deve se assemelhar a 
um círculo. Essa não é a forma como ele deve ser? Ele deve ser harmonioso. Olhe para a 
estrutura das pessoas brancas. Nenhuma pessoa gosta disto, mas pessoas grandes cujos rostos 
são redondos tomarão posse de todas as coisas. Portanto, a civilização ocidental 
unilateralmente diz que é profunda. Na ciência ou assuntos detalhados, ela é profunda. E os 
negros não se preocupam em pensar continuamente sobre um problema por 10 anos, 20 anos 
ou por uma vida inteira. Seus pensamentos são de curto alcance. E pessoas orientais pensam 
mais sobre as pessoas. Por isso elas têm conceitos de alto nível sobre os problemas éticos da 
humanidade. Vocês entendem o que estou dizendo? [Sim.] (107-297) 
 
Sabendo que somente iria respirar ar, o nariz foi feito com minúsculos pelos que funcionam 
como telas nas narinas. Se você olhar para o nariz, verá que há pelos em seu interior. Se um 
cano está bloqueado, isto deixa você zangado, certo? Isto deixa você com raiva. 
 
Originalmente um cano de ser desbloqueado e fluir livremente, e o ar deve passar direto. Se 
algo o bloqueia, isto deixa alguém frustrado. Então seria bom se a narina fosse feita sem nada 
para bloquear sua passagem, assim, por que ela está bloqueada dessa forma confusa por todos 
estes pelos? Olhe para uma narina para ver se você pode enxergar a passagem real de ar.
Mesmo se você fica de cabeça para baixo e olha para ela, você não pode ver a passagem. 
Alguém que não tenha vista isto, mais tarde antes de almoçarmos, dê uma boa olhada na 
narina de seu amigo para ver se o que estou dizendo está certo ou não. Ela está muito bem 
bloqueada por pelos. Todos esses pelos crescem na direção do centro e conseguem bloquear 
muito bem a narina. 
 
Ele sabia que havia poeira no ar. O ar geralmente segue pelo centro, mas porque a poeira não 
deve entrar, os pelos crescem na direção do centro. Quando olhamos para a narina podemos 
imaginar porque estes pelos incômodos estão lá. Mas esses pelos devem estar lá. As 
extremidades dos pelos se reúnem em uma única área e fazem parar a poeira ou partículas que 
entram no nariz. Se a poeira entra na narina, ela é presa nos pelos e misturada com o muco no 
nariz e endurece, e então sai. A narina foi feita dessa forma depois de muita pesquisa. Ela 
apenas cresce dessa forma naturalmente? Ela teria se tornado assim naturalmente? 
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Mesmo se a humanidade o tivesse desenhado, ele não poderia ter saído assim. Assim, o nariz 
sabia que havia poeira no ar ou não? [Não sabia.] Se ele não sabia, como ele veio a existir no 
fundamento deste princípio absolutamente perfeito? Então não deve haver uma origem 
interna? O que vocês acham? Mesmo os comunistas não têm nada a dizer quando falo a eles 
sobre isto. Quando olhamos para isto dessa forma, nosso corpo é tão misterioso. Eu apenas 
queria que vocês experimentassem mais concretamente se Deus existe ou não. (38-155, 54-99, 
37-20, 24-20, 39-164, 38-250) 
 
4. A Boca, Língua e Lábios 
 
Os olhos do homem simbolizam Deus, o nariz simboliza o homem e a boca simboliza a 
criação. Sendo que a boca come, ela simboliza a criação. A boca é bem feita para comer muita 
comida. Através desta boca a interconexão entre mente e corpo é criada. O que a boca mais 
gosta? A boca metaboliza alimento. Ela cria conexões entre todas as criaturas. E todas as 
palavras procedem a partir da boca. (39-167, 38-253, 107-293) 
 
E os dentes foram criados sabendo que haveria comida para eles mastigarem, não é? E a 
língua também foi criada sabendo que deveria falar. Se a língua é para falar, ela deve se 
harmonizar com os lábios. Mas se os lábios fossem como placas de madeira, a língua não 
seria capaz de falar. Observe-me falando. A língua e os lábios, eles mantêm bom 
relacionamento. Isto é realmente surpreendente de ver. A este respeito todos eles conheciam
estas tarefas terrenas. (39-332) 
 
A língua na boca, quão maravilhosa ela é! A língua pratica o movimento recíproco de 
contração e alongamento por cerca de 70 a 80 anos sem causar qualquer problema. Isto é 
realmente uma maravilha, um milagre. Por isso, ela é bem feita para falar. Comendo e 
falando, a língua desempenha sua parte. Eu mal posso compreender. Todos estes são milagres 
para mim. Dentro da boca ocorre todos os tipos de ações: puxar, empurrar, rolar, passar e 
cortar com os dentes, mas em perfeita harmonia uns com os outros sem bater e sem causar 
qualquer acidente. Todos estes são milagres para mim. Quão vasta é a soma deles! Caixa de 
harmonia, isso é o que ela é. Eu falo muito rápido assim. Mas ela mantém boa harmonia com 
os lábios, que nós que nos encontramos pela primeira vez sentimos confortáveis e acolhidos.
O que faz isto? A língua. Não é? 
 
Se a língua agisse como os dedos, isto causaria grandes problemas. Mas a língua executa 
milagrosamente tantas coisas em um curto tempo que palavras não são suficientes para elogiar 
seu trabalho. Olhe, seu tempo e velocidade perfeitos. Ela come, fala, e trata muitas outras 
coisas de uma forma muito inteligente. Isto é realmente um segredo e um milagre. Sem a 
língua, como podemos comer e falar? Ela executa o que é chamado “a harmonia de céu e 
terra.” Você deve agradecer a língua. Sem a língua, como podemos comer e falar? A verdade 
oculta atrás deste fato é que há alguém que sabia de todas estas coisas antecipadamente. (38-
155, 38-250) 
 
Entre os dois lábios, qual deles é mais grosso? Sim, o inferior é mais grosso do que o superior. 
Agora, qual deles é mais longo? Por que o superior é mais longo? Ele apenas parece mais 
longo para se ajustar a esta linha! Eles são bem harmonizados. Você acha que o superior é 
mais longo quando olha para os lábios. Na realidade o lábio superior é mais curto. Por que 
isso é assim? Para coincidir o peso com o mais grosso, o superior deve ser alongado. Assim, 
eles são bem combinados pelo peso. Ou se este lado fica levantado, ele parece mais longo. 
Isto é porque um é considerado pelo outro. (94-65, 118-112) 
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5. As Orelhas 
 
Como as orelhas vieram a existir com essa forma simpática? Alguém sabia antes das orelhas 
existirem que havia ar. Além disso, olhe para seu nariz. Por que ele parece assim? Você pode 
dizer se Deus existe ou não observando seus olhos, nariz e orelhas. Para aqueles que dizem 
que Deus não existe, eu sugiro tirar seus olhos, bloquear seus ouvidos e cortar seus narizes. 
(38-154) 
 
E se as orelhas estivessem penduradas de cabeça para baixo? Alguém já sabia que você 
deverá ouvir e falar de frente. Grandes frequências e pequenas frequências formam harmonia, 
e elas sabem quando um acidente está chegando, e evita isto com antecedência. Agora, elas 
nasceram sem qualquer pré-conhecimento? (54-99) 
 
Olhe para suas orelhas. Através delas, todas as ondas sonoras se tornam conectadas com os 
nervos do ouvido. O som representante é único. Você conhece um diapasão? É como bater em 
um diapasão. Se um faz “ding,” então o outro faz, “ding.” (risadas) 
 
E se a aurícula (lóbulo na ponta da orelha) fosse o oposto do que ela é? E se não tivéssemos 
aurícula? E se todos os sons simplesmente passassem por nós? Isto seria perturbador. Você 
não seria capaz de ouvir o que está sendo dito de longe. As orelhas são feitas dessa forma para 
que possam ouvir o som que vem da frente, na medida em que sempre conversamos face a 
face. Normalmente não há ninguém que fale com outra pessoa pela parte de trás da cabeça. 
Por isso agora você sabe que as aurículas são feitas dessa forma para que você possa ouvir os 
sons vindos da frente. 
 
Assim, as orelhas sabiam que o ar existe? Por que você acha que elas são feitas desta forma? 
É para que o ar seja capturado e forme uma harmonia. Suponha que suas aurículas sejam 
cortadas. Aurículas têm grandes círculos e pequenos círculos a fim de captar bem os sons. 
Quando um grande som vem, o círculo maior o diminui e o entrega para o pequeno círculo; se 
o grande som vai diretamente para o ouvido, ele criará um grande choque. 
 
Você acha que as orelhas sabiam que o som é transmitido através do ar na frente de uma 
pessoa? Elas não sabiam, mas sendo que havia algum pré-conhecimento sobre isto, as orelhas 
foram feitas desse formato. Não é que as orelhas criaram a si mesmas com esse conhecimento, 
mas que alguém conhecia isto. Quem é esta pessoa? (38-248, 96-26) 
 
Ouvidos querem ouvir coisas boas e não coisas ruins. Se seus ouvidos desejassem ouvir coisas 
ruins, por que você ouve música? Ao invés você ouviria uma corneta no banheiro. (risadas) 
Assim, o que você quer ouvir através da música? Bons sons, e os melhores sons. Você quer 
ver as melhores imagens, ouvir os melhores sons, cheirar os melhores aromas, e tocar as 
melhores coisas. Então o que é o mais elevado dos melhores? É o amor. Quem é o mestre e rei 
do amor? É o criador Deus. (37-22) 
 
6. Cabelo 
 
Um cabelo é como uma árvore. Quando você esfrega e sente um cabelo, você pode dizer qual 
é a direção da raiz e qual a direção da ponta, porque ele tem a forma de uma folha. A partir 
disso podemos ver que os cabelos são formados tão cuidadosamente para se proteger. É como 
se alguém tivesse estudado em uma enciclopédia e criado uma obra-prima com cem por cento 
de valor. Este é o ser humano. Mas eles vieram a existir por acidente? (37-20) 



46 
 

Deus criou nosso corpo muito naturalmente, e obterá a nota de cem pontos. Cabelos, a partir 
de um olhar mais de perto, parecem árvores. Quando você os esfrega e sente com seus dedos, 
você pode ver qual é a direção da raiz e qual a direção da ponta. Quando seus dedos se 
movem da ponta para a raiz, você terá a sensação de coceira. Um cabelo se agarra a qualquer 
lugar porque ele é áspero. (38-155) 
 
Hoje em dia, se você analisa o cabelo de uma pessoa, você pode ver sua personalidade e 
vocação; além disso, você pode ver seu fundamento e circunstâncias. Estamos vivendo em 
uma idade científica. As partes de nosso corpo não são apenas nossas, mas elas estão 
conectadas com muitas coisas. (59-175) 
 
7. Testa e Rosto 
 
Vamos pensar porque nossa testa é ampla. É para simbolizar que o céu é amplo e também que 
Deus é grande. Quem é o centro do universo? É Deus. (96-63, 39-167) 
 
8. Bigode 
 
Por que homens têm bigodes, quando as mulheres não têm? Ele é necessário para proteção. 
Homens trabalham bastante e soam muito. Assim, esse bigode protege o rosto e não deixa o 
suor se espalhar. (38-250) 
 
9. Pescoço 
 
O mundo humano está conectado com o mundo espiritual. A parte acima do pescoço é como o 
mundo espiritual. Por que o pescoço é estreito? Esta é uma informação central. O mundo 
espiritual cheira, ouve e experimenta o mundo humano, e emite comandos. A partir disto, não 
podemos negar que os seres humanos estão vivendo em uma organização ordenada. Assim, há 
vertical e horizontal, e precisamos de mais uma dimensão para o formato tridimensional. 
Podemos imaginar isto como uma esfera. Então isto se torna vertical, horizontal, e frente e 
atrás. Chamamos isto na Igreja de Unificação de relacionamento de frente e trás, direita e 
esquerda, e acima e abaixo. Você deve saber isto. O universo precisa absolutamente de 
ordem. (123-129) 
 
Por que a cabeça gira assim? Não por causa das orelhas, mas por causa dos olhos. Isto 
demonstra simbolicamente que o universo gira por causa de Deus. (54-18) 
 
10. Mãos, Dedos e Unhas 
 
Na Igreja de Unificação ensinamos que Deus é o sujeito com características duais. Senhoras e 
senhores, para indicar o número um, você levanta seu dedão assim, certo? Você não levanta 
seu indicador, não é? O que o dedão significa? O dedão representa Deus. Ele tem somente 
duas juntas. Este é o símbolo de Deus, que tem características duais. Esse é o motivo pelo 
qual o dedão é o símbolo de Deus. Deus tem características duais, masculino e feminino. 
 
Quando você dá nascimento a um filho, o bebê sai com suas mãos firmemente fechadas. Por 
que é assim? Isto está alinhado com um princípio cósmico. O dedão tem duas juntas, 
simbolizando as características duais de Deus. Os outros quatro dedos representam as quatro 
estações. Cada um dos dedos tem três juntas; todas estas juntas reunidas simbolizam os doze 
meses do ano. O punho fechado do bebê simboliza Deus oculto dentro do cosmos. 
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E quanto aos olhos? Os olhos não são somente olhos. Quando você diz olhos, eles estão 
automaticamente relacionados com o todo. A própria mão também é parte do todo. Se uma 
mão diz, “Eu posso fazer qualquer coisa que gosto por mim mesma,” isso não significa que a 
mão pode operar sozinha. Ela se move em relacionamento com o todo, centrada em um 
propósito comum. 
 
Quando a mão se move, ela não se move sozinha. Quando ela se move, cada célula do corpo 
segue junto. A mente se move. Todo o corpo está em uma posição de assistir seu movimento. 
Portanto, o movimento da mão representa todo o corpo. Olhe, se a mão segue desta forma, se 
a mente e os olhos seguem de outra forma, isto não é útil. Quando os olhos agem sem a 
mente, o olhar não é útil. Por isso, a mente segue primeiro, e então o corpo segue. Esse é o 
normal. 
 
Todos vocês sabem quão preciosos são suas unhas? Sem as unhas, como você poderia pegar 
as coisas? Se você quer saber o valor precioso de suas unhas, tente cortá-las. Então você 
saberá quão preciosas elas são! Olhe para a palma e as costas de sua mão. A pele é diferente. 
Quanto mais cuidadosamente você observa, mais você sentirá que a mão é bem desenhada. 
Quanto mais você olha para ela, mais misteriosa ela parece. Ela é além da imaginação, tão 
bem desenhada! A própria mão é um mistério. 
 
11. Os Cinco Sentidos e o Sexto Sentido 
 
O Criador está relacionado com a criação? De que forma? Através do amor verdadeiro, eles 
têm um relacionamento recíproco. Se o Dono original é o dono do amor, então a criação não 
pode seguir contra Ele em cem milhões de anos. Ela apenas O seguirá. Toda a criação está em 
relacionamento centrando neste amor. A criação é constituída do mundo animal, o mundo 
vegetal e o mundo mineral. Todos eles têm sentidos e atributos originais de caráter. Esse é o 
motivo pelo qual todos eles são capazes de relacionamentos de amor verdadeiro. 
 
No mundo criado o primeiro dono é o homem. Os seres humanos possuem órgãos dos cinco 
sentidos. Quais são estes cinco? Olhos, nariz, boca, ouvidos e pele. Mas vocês sabem que há 
um sexto, e até mesmo um sétimo sentido? Esta pode ser a primeira vez que você está 
ouvindo isto. Você pode ter ouvido sobre o sexto sentido, mas para conhecer Deus você 
precisa de um sétimo sentido. Por causa da queda, os seres humanos têm somente cinco 
sentidos. Mas de fato precisamos dos nossos sexto e sétimo sentidos. Sem estes, temos 
problemas. 
 
Onde são as partes mais importantes do ser humano? A primeira está dentro da cabeça, e a 
próxima está dentro do corpo. A cabeça é o símbolo de Deus; o pensamento é o símbolo de 
Deus. O que é o coração? O coração é o símbolo do centro da terra. O ser humano tem dois 
lados, como a frente e atrás de um espelho. O corpo é o reflexo da natureza; o espírito é o 
reflexo do mundo espiritual. Não temos somente cinco sentidos, mas também um sexto e um 
sétimo sentidos. 
 
Nossos sentidos não estão relacionados apenas conosco. Através de nossos sentidos, o amor 
de Deus pode habitar em nós. Através de nossos sentidos, temos um relacionamento vertical e
horizontal com o amor de Deus. Estamos vivendo centrados em nossos cinco sentidos, mas 
estes sentidos não são somente para nós mesmos. Através deles temos um relacionamento 
com nosso Sujeito, Deus. Isto é verdade. Portanto, nossos sentidos, incluindo intuição, não 
existem para eles mesmos, mas estão felizmente relacionados. Não podemos negar este fato. 
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12. As Células 
 
Se olhamos para o nosso corpo a partir de um ponto de vista fisiológico, o homem é um 
animal avançado. O corpo humano consiste de bilhões de células. O corpo é 
incomparavelmente complexo e delicado, contudo, todas as suas células funcionam 
harmoniosamente sob um único propósito e direção. 
 
Cada célula deve ter elementos que servem o propósito do corpo humano. Do contrário, a 
célula não pode funcionar adequadamente. Novas células são criadas somente quando elas 
contribuem com algo para o benefício de outra célula. Do contrário, tudo seria destruído. 
 
O que você deve saber é que afim de trazer unidade entre mente e corpo, você deve encontrar 
a forma do amor de Deus. Como você pode ser feliz sem unidade entre sua mente e corpo? 
Somente o amor de Deus poderia trazer completa unidade entre mente e corpo. 
 
Nosso corpo consiste de incontáveis células. Contudo, todas as células se unem em um único 
foco por causa do poder do amor. O poder do amor é um estímulo maior do que qualquer 
outra força. Esse é o motivo pelo qual todas as coisas seguem o caminho do amor. Se o 
espírito e o corpo, o corpo espiritual e o corpo físico, estivessem unidos 100 por cento no 
amor de Deus, quão fortes eles seriam? 
 
Quando todas as células do espírito e do corpo estão unidas, elas ressoam umas com as outras. 
Você conhece este som, esta ressonância? Porque elas compartilham a mesma frequência, elas 
ressoam. Mas este sistema está fora de ordem. Como podemos repará-lo? Isto não pode ser 
com dinheiro, poder ou conhecimento. Somente com o amor de Deus podemos reparar isto.  
 
13. Todas as Demais Coisas 
 
O corpo humano se move e se sustenta centrado no coração. Há também o centro do espírito.
Este centro é absolutamente essencial para os relacionamentos humanos. 
 
Todos têm intestinos. Dentro deles, todos temos excrementos. Você pode dizer, “Eu não 
preciso disto; eu quero me livrar disto, apenas quero manter o que preciso”? Você não pode. 
Você precisa de tudo, incluindo os excrementos. 
 
Todos respiram. Você já contou quantas vezes você respira? Você já ouviu o som das batidas 
de seu coração? Se uma mosca pousa em seu cabelo, você a sente. Contudo, você não sente a 
batida de seu coração. Isso é muito estranho, não é? Embora você sinta o leve toque de uma 
mosca, você não pode sentir a batida de seu coração. É realmente um grande som se você o 
ouve através de um estetoscópio. Se você o compara, o som de seu coração é vários milhares 
de vezes mais forte do que o toque de uma mosca. Contudo, você não o sente. Isto é muito 
misterioso. 
 
Se você contar seu pulso, você ficará neurótico. Tente contar, um, dois, três. Você pode contá-
lo? Você pode seguir uma semana, dez dias, ou um mês inteiro sem nem mesmo pensar sobre
seu pulso. Se você pensar sobre ele frequentemente, você ficará louco. 
 
Se você pensar, “Hoje meu pulso está assim, mas amanhã ele pode estar diferente,” isto 
deixará você louco. Não saber é melhor para você. Se você pudesse sempre sentir seu pulso,
isto causaria problemas. 
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É uma coisa boa que o sistema nervoso de nosso corpo seja invisível. Imagine como seria 
viver olhando para seu complicado sistema nervoso o tempo todo. Você poderia lidar com 
isso? É a máquina mais complicada de todas as máquinas, feita de centenas de milhões de 
partes. Ela poderia ser quebrada, colocada fora de ordem. Quando você pensa sobre isto, é 
uma coisa boa que seja invisível para nós. Se fosse visível para nossos olhos, isto seria um 
grande problema. Se estivéssemos cientes das batidas de nosso pulso, isto seria um problema 
também. 
 
Por que não estamos cientes destas coisas? Porque elas estão muito perto de nós. Elas existem 
dentro de nós, não fora onde nossos sentidos estariam cientes delas. Se elas fossem projetadas 
como um filme em uma parede, estaríamos cientes delas. Mas elas são projetadas além das 
paredes, por isso não estamos cientes sobre elas. Deus é assim. Não podemos vê-lo porque 
Ele está muito perto de nós. Você não pode ver seus próprios olhos porque eles estão muito 
perto para serem vistos. Se algo está muito distante, você não pode vê-lo; se isto está muito 
próximo, você também não pode vê-lo. É dessa forma. Mas uma vez que você sente o amor 
de Deus, não importa se há um Deus ou não. Isso não é assim? O mundo é assim. 
 
O cérebro é o centro do sistema nervoso. Não é assim? Podemos ver nosso sistema nervoso? 
O coração é o centro do sistema circulatório. Qual é o centro? [A mente] Vamos falar sobre a 
mente mais tarde. Agora vamos falar sobre o corpo. O sistema nervoso e o sistema 
circulatório devem trabalhar junto harmoniosamente. Se o sistema circulatório funciona e o 
sistema nervosa não, isto não funciona. Se o sistema nervoso funciona e o sistema circulatório 
não, isto também não funciona. Naturalmente, eles compartilham um destino comum. Se o 
sistema circulatório não funciona, o sistema nervoso para automaticamente. Se o sistema 
nervoso é bloqueado, o sistema circulatório para. Isso não é verdade? 
 
O corpo humano está dividido em duas partes. Suas características duais existem em 
harmonia. Estes dois sistemas estão relacionados centrando no quê? Centrando em nossa vida. 
O sangue fluindo na cabeça pode dizer para o sangue nos pés, “Não venha aqui”? Existem 
essas barreiras? Não! A este respeito, não há nenhuma diferença entre negros, brancos e 
amarelos. Olhe para isto, esta pele é branca, esta pele é negra. As cores são todas diferentes. 
 
Isso não é assim? Quando germes entram em nosso corpo, os glóbulos brancos lutam contra 
eles. Certo? Os germes estão na ofensiva, e os glóbulos brancos estão na defensiva. A vida 
depende do equilíbrio nesta batalha de ofensiva e defensiva. A própria vida está em luta. 
 
Seção 5. Sorriso e Harmonia 
 
O sorriso das pessoas é muito misterioso. Algumas pessoas dão gargalhada quando sorriem. O 
que acontece quando você sorri? Seu rosto fica redondo. Quando um idoso sorri, “Ho! Ho! 
Ho!” e então muda para “He! He! He!” você não acha isso estranho! Por que sua risada muda 
assim? Porque a risada é redonda. Se você ri, “Ha! Ha! Ha!” sua boca fica mais redonda. A 
pessoa que tem um grande sorriso não é má. Eu não estou falando sobre leitura facial. Você 
está interessado? 
 
Quando você ri, seus olhos riem de uma forma e seu nariz ri de outra forma, certo? Não, eles 
riem juntos. Seus olhos, nariz e boca riem todos juntos. As pessoas com lábios como este 
sempre vão carecer de comida. Se seu nariz não se move quando você ri, você não terá 
descendentes. Se seus olhos não riem com sua boca, você carece de coração. Vocês me 
entendem? Você deve ter uma grande risada e um grande sorriso. 
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Quando você ri, é possível que um olho esteja rindo e o outro não? Deus tem características 
duais, não é? Enquanto o caráter interno de Deus está rindo, Sua forma externa pode não estar 
rindo? Não, isso é impossível. Quando o caráter interno ri, assim faz a forma externa 
automaticamente. A forma externa pode dizer, “Ei, o caráter interno está rindo agora, eu 
também tenho que rir agora?” É assim como isto funciona, como uma máquina? Não, isso é 
impossível. Se um lado ri, “Ha!” o outro lado ri, “Ho!” automaticamente. Isso não é assim? 
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Capítulo 3 – Juventude e Conclusão 
 
Seção 1. Juventude 
 
1. Juventude é como a Primavera 
 
Todos gostam da primavera. Inverno e primavera são muito diferentes. Primavera, verão e 
inverno estão conectados muito naturalmente. Mas inverno e primavera são muito diferentes. 
Esse é o motivo pelo qual as mudanças em nosso coração e em nossa vida nos lembram do 
momento de transição entre inverno e primavera. Quando a primavera chega, você pode ver a 
natureza desabrochar. Dizemos que a primavera é o tempo quando toda a criação está 
mudando. Além disso, quando as estações estão mudando, podemos ver pássaros sazonais 
migrando. Além disso, podemos ver flores começando a desabrochar na primavera. 
 
Eu penso que na primavera cada ser na criação está exibindo suas melhores qualidades. 
Observando o que está acontecendo ao nosso redor na primavera, surge um desejo profundo 
em nossos corações de seguir o exemplo da natureza. Quando a primavera chega, podemos 
simplesmente pensar que “a primavera chegou e isto é muito bom”; mas é muito melhor 
pensar que antes disto foi preciso seguir através um tempo difícil com as outras estações. Da 
mesma forma, se olhamos para o ano inteiro, podemos ver que, juntamente com as estações, 
tudo mais também está mudando. Portanto, não somente a natureza tem este potencial para 
mudar, mas todas as demais coisas também. Mesmo em um único dia podemos ver algo 
semelhante à mudança das estações. Podemos imaginar que a manhã representa a primavera, 
o meio dia representa o verão, o entardecer representa o outono e a noite representa o inverno. 
Se você perguntar o que as pessoas preferem, amanhecer ou entardecer, a maioria das pessoas 
dirá que elas preferem o amanhecer. Por que? 
 
Durante a noite, tudo é coberto pela escuridão, mas quando cumprimentamos o amanhecer, já 
passou através do período de renovação, e nosso sentimento sobre isto é mais suave e 
estimulante. Se alguém parece alegre de manhã, este humor matutino pode fazer uma 
diferença por todo o seu dia. Portanto, um bom humor de manhã cria um bom humor para o 
dia inteiro. Quando acordamos de manhã depois de um bom repouso, naturalmente temos um 
bom humor. 
 
2. A Tendência dos Adolescentes 
 
O período de ser um adolescente é realmente um ótimo tempo. Por que ele é tão bom? Porque 
eles querem sentir orgulho de qualquer coisa. Os tempos são assim quando você se torna um 
adolescente. Se sua família tem alguma coisa mesmo que apenas um pouquinho melhor, você 
quer ter orgulho disto. Adultos se preocupam com rumores, embora eles possam ter coisas 
boas. Mas durante os anos de adolescência eles gostam de levantar o tema no trem, no ônibus 
ou em qualquer outro lugar, se eles têm alguma coisa boa em sua família para se orgulhar. 
 
Da mesma forma, os anos da adolescência é o tempo quando eles gostam de ter orgulho e 
esperar conseguir esses objetos de orgulho. Por que esse período é bom? Porque se eles têm 
uma coisa boa em sua mente, eles demonstram como se isto pertencesse a todos. Se você tem 
uma mente que gosta de ter orgulho de suas coisas boas, isto significa que você tem um 
grande poder de absorção que busca tornar qualquer coisa boa com sendo sua posse. Vocês
me entendem? (33-274) 
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O adolescente tem a base em sua mente para gostar de tudo. Mas depende da sua forma de 
pensamento, o que eles gostam ou não gostam. Uma coisa boa genuína deve ser eterna. Se 
você tem uma coisa boa autocentrada, ela não é absoluta. (33-289) 
 
Se você olha para os filhos mais jovens, cada filho quer se tornar o melhor. Você também é 
assim, não é? Vocês tem a mentalidade de querer se tornar o número um no mundo? [Sim, 
temos.] E quanto às mulheres jovens aqui? [Sim] Mesmo se ela tem somente a escola 
elementar, ou mesmo se ela nem entrou no jardim da infância, todas as mulheres têm um 
sonho de se tornar a melhor do mundo. Todas elas têm essa mentalidade. Os homens também. 
 
Não importa se eles nem mesmo têm alguma educação e seu corpo está seriamente deficiente, 
todas as mentes têm a fonte para se tornar a melhor do mundo. Isso não é assim? [Sim] 
 
Então, se vamos para o lugar melhor e mais elevado, encontraremos lá a pessoa verdadeira ou 
não? Muitas pessoas estão buscando pela posição mais elevada para elas mesmas. Uma 
pessoa escolhe este caminho e outra escolhe aquele caminho. Elas tentam obter a posição 
mais elevada.  
 
Em todas as coisas, toda a humanidade está competindo uns com os outros para alcançar a 
posição mais elevada como sua verdadeira esperança. Definitivamente temos esse desejo. (39-
292) 
 
Você concorda que o homem originalmente tinha esse desejo? As pessoas querem tornar este 
mundo como sua própria posse. As crianças não são exceção. 
 
Seguramente quando o homem recebe a vida, todos querem se tornar uma pessoa de categoria 
mundial. Eles pensam, “o mundo é meu,” e tentam se tornar a pessoa mais elevada do mundo. 
Todos têm uma mentalidade de querer se tornar o melhor. O ser humano recebe essa 
mentalidade na concepção. Então, que tipo de Deus você tem? Se Ele conduz sua vida na 
direção do sofrimento para que você não possa alcançar esse desejo nativo, como você 
entenderia Deus? Mesmo se você tem pais ruins, eles ao menos vão garantir que você alcance 
seus sonhos, uma vez que você persiste por um longo tempo, não é? 
 
Então qual é a forma para tornar este mundo sua posse? É simples. Torne-se o filho e filha de 
Deus que criou o mundo. Não há nenhuma outra alternativa. Você não pode alcançar seus 
sonhos lutando com o mundo. Se vocês se tornam os filhos de Deus, tudo pertencerá a vocês, 
porque o que pertence ao seu pai pertence a vocês também. E quanto ao apartamento do seu 
pai? Você pode chamar seu apartamento de seu próprio? Há algum filho que diga, “Este não é 
nosso apartamento, é o apartamento do nosso papai”? Não importa quão pobremente 
qualificado os filhos possam ser, eles sempre dizem, “Este é nosso apartamento.” Se 
pensamos dessa forma, podemos descobrir a forma para se tornar o melhor do mundo.  
 
Por favor, se esforcem para se tornar os filhos de Deus, e atendê-lo como seu Pai – então você 
alcançará seus desejos. Certamente você terá muitas fontes de orgulho. (48-76) 
 
Geralmente os jovens têm desejos muito quentes. Eles sempre pensam na Montanha Baektu (a 
montanha mais alta na Coreia) e colocá-la em seu bolso, e então beber o Oceano Pacífico 
como se fosse um copo de água. Este é o espírito destemido que a juventude deve manter. 
(151-68) 
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3. A Atitude da Juventude 
 
1) Tenha um Grande Sonho 
 
Se você é um jovem, você tem um sonho como um jovem. Isto é a esperança! Nossa 
esperança é viver agarrado a Deus com a mão direita e agarrado ao mundo com a mão 
esquerda. Quão interessante é isto! (87-21) 
 
Quando uma pessoa jovem tem esperança, ela não deve sonhar apenas com homens em 
mente. Certamente homens são mudados através da ideologia. (87-11) 
 
Você deve ter um grande sonho. Embora a realidade atual seja difícil, você pertencerá a Deus 
se viver o sonho do futuro, e aceitar a realidade presente para o benefício do futuro. Deus 
lembrará dessa pessoa. 
 
Você gosta disso? [Sim] Você deve saber que esse sonho não é sobre o momento presente; 
além disso, ele é a fonte de alegria para o futuro. 
 
Então você acalentará a esperança pelo futuro sob circunstâncias fáceis, ou sob dificuldade e 
severas adversidades? Qual é mais valiosa? [Dificuldade e adversidade] Por que isso é assim? 
Porque então os resultados finais se tornarão os mais maravilhosos e alegres. Por isso, essas 
pessoas vamos apenas ficar brincando? Como elas deveriam passar os próximos dez ou vinte 
anos, de forma contínua e firme? Ou de forma hesitante e oscilando para cima e para baixo? 
Qual é melhor? [Continuamente] Essa é a forma certa. (98-291) 
 
2) Descubra Precocemente Sua Aptidão 
 
Quais você acha que são as coisas mais temerosas! Para mim, é estar completamente imerso 
em alguma coisa. Como se você estivesse imerso em algo que você gosta muito – você deve 
agir com Deus também. Na Bíblia, encontramos a passagem “Sempre esteja elevado no 
coração,” que tem esse significado. Você quer se agarrar a Deus? [Sim] Então, você 
compreende o caminho para se agarrar a Deus? [Sim] 
 
Como as pessoas podem se tornar famosas neste mundo? Se alguém é ganancioso em se 
tornar essa pessoa, ela absolutamente não será. Eu penso que é assim. Se essa pessoa avarenta 
obtém essa fama, ela falecerá. Ela não pode ser abençoada. Se você receber uma tarefa, 
aceite-a alegremente. Você investirá muito mais tempo nela – mesmo dia e noite, por dez, 
vinte e cinquenta anos – por sua vida inteira, porque você está fazendo isto com deleite. Desta 
forma, você alcançará sucesso. 
 
Esse é o motivo pelo qual você precisa escolher as coisas de deleite até mesmo em sua idade 
jovem. Então, se você concentra seus esforços nisto com alegria por toda a sua vida, você se 
tornará uma pessoa em nível mundial. Como o Rev. Moon foi capaz de fundar a Igreja de 
Unificação e se tornar um líder mundial? Eu fui atraído mais do que qualquer outra coisa pelo 
coração de Deus, e desde minha infância eu nunca mudei minha mente até agora, 
independente de qualquer dificuldade ou crise de vida ou morte. Assim, eu me tornei o 
Reverendo Moon de hoje. Não houve nenhuma outra forma especial. Eu nunca pensei, “Eu 
estou cansado… isto é tão difícil... eu estou desistindo,” nem mesmo em meus sonhos. Eu 
segui com a atitude, “É melhor eu nem pensar; é melhor eu nem mesmo morrer.” Seguindo 
desta forma, quanto mais me movia, mais me desenvolvia. 
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Se visito um lugar tropical, eu tento gostar dele embora esteja derramando suor e minhas 
roupas fiquem completamente encharcadas. Às vezes as pessoas dizem, “O Rev. Moon é um 
homem muito forte.” Eu ouço isto muitas vezes. Mas isso não é verdade. Quando começo 
algo, eu realmente gosto daquilo. Eu tento gostar mais daquilo do que qualquer outra coisa. 
Esse é meu mérito. Não há nada mais. 
 
Quando as pessoas me observam trabalhando, elas pensam que o Rev. Moon nasceu para este 
trabalho. Se eu trabalho na fazenda, eu faço isso como se tivesse nascido para este trabalho. 
Porque tenho essa atitude, nem mesmo jovens podem me superar. Qual mentalidade é melhor 
quando você trabalha: “Deixa eu terminar logo e ir embora daqui,” ou “eu não quero parar de 
fazer esse trabalho”? Se você desfruta deste trabalho, você ficará cansado dele? Pense sobre 
isto. 
 
Agora você recebeu a chave para o sucesso. Estamos cientes da nova área. Quando olho para 
seus rostos, sei prontamente se você tem esperança ou não. Quando você age alegremente, 
você não pode esquecer isto. Por favor, tente testar se minhas palavras são verdade ou não. 
(76-273) 
 
3) Faça um Plano 
 
Sua vida é apenas uma. Por isso, você deve fazer um plano. (24-86) 
 
O período adolescente é o tempo mais importante de sua vida. Durante este tempo você
determina e estabelece seus objetivos. Por isso, este é o período de transição de sua vida.
Você deve fazer seu plano de vida por volta da idade de 18 anos. Este tempo é como o ponto 
de cruzamento em sua vida. É muito importante como entender e como seguir através deste 
ponto de cruzamento. O ponto mais importante é como continuar seguindo em frente por toda 
a sua vida. (21-82) 
 
Um ponto que você deve saber, é que você deve fazer seu programa de vida. Quando observo
minha própria vida, a idade a partir dos quinze até os trinta foi o estágio de formação, dos 
trinta aos quarenta e cinco foi o estágio de crescimento, e dos quarenta e cinco até os sessenta 
é estágio de aperfeiçoamento. Eu estabeleci o plano em três estágios. Por isso, eu trabalhei 
para preparar todas as coisas na idade de trinta anos. A partir da idade de trinta anos, eu 
desafiei em todas as coisas para influenciar o cosmos inteiro. (103-59) 
 
4. O Que é Necessário para a Juventude 
 
As pessoas têm diferentes formas para o sucesso, de acordo com seu temperamento pessoal. 
Algumas são muito capazes de obter sucesso dentro de um ano. Algumas outras precisam de 
dois ou três vezes mais esforços a fim de obter sucesso. Por isso você deve se determinar que 
cumprirá o objetivo mesmo que leve um período de trinta anos, se não pode fazê-lo em dez 
anos. 
 
Nós, membros da Igreja de Unificação, precisamos ter uma forte convicção. O Reverendo
Moon fez esforços para ter isto desde a idade de 18 anos. Sua convicção é seu atributo mais 
importante. A fim de fortalecê-la, às vezes você precisa seguir até o topo de uma alta 
montanha, e às vezes você precisa descer até o fundo de um vale. Testemunho também é 
necessário. Você quer experimentar o testemunho? 
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Qual é a próxima coisa necessária para um homem ou mulher jovem? Desejo. Quando você 
analisa sua mente que deseja fazer algo, ela contém mais de quatrocentos estágios. Entretanto, 
uma vez que você realmente reúne seu desejo de fazer algo, este é apenas um estágio. Você 
realmente tem a vontade para realizar isto? [Sim] Quanto você quer fazer isto? Se uma de 
suas mãos é cortada e sua perna é aleijada, você poderia fazê-lo? Depois disso, se suas duas 
pernas e suas duas mãos são cortadas, você estaria satisfeito, dizendo as palavras “Sem 
problema!”? Você conduziria essa tarefa, na qual você tem que cortar seu pescoço, e então 
você pode cumprir o que buscava? [Eu farei isto.] Você tem muito medo disso, mas sua 
resposta está certa. Responder “Sim” é fácil. Mas praticar essa forma não pode ser feito de 
uma vez. Por isso a coisa mais importante é ter a atitude de investir todo seu corpo, e mesmo 
sua vida. 
 
No passado quando eu ia para a montanha com meus amigos, eu tomava o café da manhã bem 
cedo e convidava eles para subirem comigo. Eu tentava não ficar por último na escalada. 
Mesmo se não estivesse em boa condição, eu preparava todas as coisas para a escalada. Se 
ficasse realmente difícil, eu orava assim: “Querido Deus, eu farei isto!” e então me desafiava. 
Eu não gostava de escalar somente seguindo as pessoas. Eu investia meu melhor e então orava 
a Deus. Se eu não estou conduzindo na frente, ao menos devo oferecer alguma condição como 
“eu sou um homem com essa determinação e vontade.” Você precisa dessa vontade. Quando 
você escala uma montanha, sua vontade deve ser tal que você esteja pronto para trazer de 
volta um javali selvagem em suas costas. 
 
Você pode descobrir no desejo o poder para perseguir todos os tipos de objetivos. Quais tipos 
de pássaros são encontrados ao longo do Rio Han? É verão, por isso está muito quente, mas 
como está frio no topo da montanha. Vamos sair e nos expor ao vento. Ahhh! Que maravilha! 
Seremos capazes de ver a cidade de lá. Se as pessoas têm esse desejo, então suas mentes 
penetrantes somente se tornam mais e mais determinadas, e então não é problema superar 
qualquer situação na qual nos encontramos. 
 
Desde a infância eu ficava olhando para uma montanha e pensando, “Qual é o nome dessa 
montanha, e o que há lá em cima?” Essa é a forma como eu ficava pensando. Eu com certeza 
iria lá para ver. Eu certamente conhecia tudo na minha vila. Se havia uma lagoa, eu conhecia 
sua saída e mesmo quando havia alguma coisa incomum. Se houvesse uma grande enguia, eu 
queria capturá-la, mas se não pudesse, então eu drenaria toda a água da lagoa, e então 
capturaria o peixe! 
 
Há outra história: havia uma grande carpa em uma lagoa que era crucial que eu capturasse. Eu 
jogava uma linha de pesca para capturá-la. Entretanto, ao invés da grande, eu pegava somente 
peixes pequenos, porque havia muitos deles. Por isso, quando capturava peixes pequenos, eu 
os liberava, dizendo, “Vá, pequenino!” e continuava buscando o grande. Você nunca saberá o 
sentimento que tive quando finalmente o pesquei, a menos que tenha sua própria experiência. 
De fato, eu sofri até o momento que a capturei – mas esse sofrimento foi levado embora pelo 
sentimento que tive no momento de capturá-la. Se você quer ter um sentimento assim, você 
precisa ter uma experiência que pode trazer esse sentimento para você. 
 
Olhando para a juventude hoje em dia, eles são muito sagazes. Quando alguém diz, “Por que 
não vamos juntos?” Então os outros respondem, “Tudo bem! vamos juntos,” embora de fato 
eles realmente não querem fazer isto. Esse homem permanecerá sempre uma pessoa de mente 
pequena. Tudo que ele pode fazer é ficar endividado com os outros. Não há nada mais que ele 
possa fazer. Portanto, a vontade é a vida da juventude. 
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Para satisfazer a vontade, você precisa empreender uma aventura. Se você quer obter sucesso 
rápido, você precisa desafiar uma aventura correspondentemente maior. Essa não é uma 
aventura simples e comum, nem uma aventura unilateral, mas uma aventura plena em três 
dimensões. Portanto, você deve saber que precisamos de perseverança para superar grandes 
dificuldades. A fim de adquirir isto, a sensação de ansiedade nervosa deve se tornar paciente
em você. Você deve se tornar paciente como um sapo. Há muitas coisas para aprender com o 
sapo. Você deve aprender a partir do sapo, quando observa como o sapo se levanta de manhã 
e senta sob o sol piscando os olhos. E também como o boi fica lá ruminando e meditando 
profundamente. Você deve aprender essa meditação. Isto é muito necessário para você. 
 
Seres humanos precisam de paciência. Não importa quão boa uma ideologia possa ser, ela não 
funcionará sem paciência. Você deve ter grande paciência! Você deve passar por dez anos 
permanecendo constante. Agora eu falo muito, mas não é nenhum problema para mim, não 
falar por um mês. Quando estava na prisão, eu não falava por vários meses. Quando falo, eu 
posso falar bem sobre qualquer assunto, mas quando não falo, eu não falo uma única palavra. 
 
Esse é o motivo pelo qual precisamos seguir uma aventura dupla por nossa vontade. Sem 
fazer desta forma, não importa quão grande sonho você possa ter, você não obterá nada, mas 
apenas as últimas gotas restantes de seus esforços para realizar esse sonho. Então você se 
tornará o último. 
 
Você precisa de firme coragem para assumir uma aventura com a vontade. Coragem! 
Coragem é necessária. Você deve estar disposto a assumir qualquer risco no processo de 
realizar determinada tarefa. Se a nação quer vir contra mim, deixe a nação fazer isso, e se o 
mundo quer vir contra mim, deixe o mundo também fazer isso. Uma vez que você verificou e 
distinguiu o tempo, você deve se manter seguindo com coragem. Você não deve ter nenhum 
medo, mesmo na prisão. Você precisa dessa coragem. 
 
Você deve julgar bem a situação, porque, mesmo tendo coragem, você não deve agir sem 
pensar. Depois de julgar claramente os fatos e as razões, se estiver certo, você deve superá-
las, não importa quais as circunstâncias. Você precisa sentir, “Quão lamentável seria se o que 
preparamos por várias décadas devesse ser destruído.” Portanto, prepare-se a partir de agora. 
Nunca podemos nos colocar na triste posição de derrota, desistindo de tudo que estivemos 
preparando. Deste modo, precisamos de coragem que seja capaz de superar todos os tipos de 
circunstâncias. Devemos marchar de forma corajosa ao custo de nossas vidas. A vitória não 
virá para nós sem esse processo. 
 
O fundamento vitorioso pode ser alcançado através desse processo. Obter vitória sem seguir 
através desse processo significaria estar em débito com os outros. Este homem colocado 
diante de vocês hoje, o Rev. Moon da Igreja de Unificação, nunca esteve em débito com 
ninguém. Eu tenho vivido com fé, realizando esta missão justa, investindo mais do que 
qualquer outra pessoa tem feito. 
 
Então para quem a vitória retornará? Porque ela foi obtida pela fortuna celeste, ela deve 
retornar para o Ser subjetivo de acordo com a lei celeste. Não podemos obter a vitória 
simplesmente como indivíduos. Uma vez que o fundamento vitorioso esteja estabelecido, 
depois que esta história e tempo tenham passado, este mundo será transformado no mundo de 
glória. Você deve saber que existe este conteúdo por trás do que estamos fazendo. Por isso, o 
que precisamos? [A vontade.] E o que mais? [Coragem.] Então podemos seguir para obter a 
vitória. 
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Há ainda caminhos restando para trilharmos em direção ao mundo, embora nossa Igreja de 
Unificação esteve trilhando até este momento. Eu continuarei seguindo em direção ao mundo. 
Para este propósito, eu nunca me renderei e nunca serei derrotado por ninguém. Além do 
mais, não vou ficar para trás de ninguém em ter coragem de enfrentar cada problema, e não 
perderei a luta para ninguém. Sem marchar assim, não podemos esperar a vitória no nível 
mundial. Mesmo se obteve a vitória no nível nacional, isto ainda está distante da vitória no 
nível mundial. 
 
Você deve considerar como deve passar o tempo de sua juventude e sob quais circunstâncias, 
mantendo em mente os passos no desenvolvimento de nossa Igreja de Unificação. Embora 
você esteja vivendo dentro da esfera da ideologia de unificação e da vontade de Deus, além 
disso, a fim de se manter seguindo na direção do mundo vitorioso pelo qual o Rev. Moon e 
Deus estão esperando, você deve saber como criticar seu próprio estado de existência. Ao 
fazer isso, você não deve se tornar uma pessoa de mentalidade pequena, sentindo pesar por si 
mesmo à luz desta autocrítica, mas torne-se uma pessoa corajosa que pode desenvolver esta 
oportunidade recebida! 
 
Então o que você deve fazer a partir de agora? Você deve se tornar um príncipe ou princesa 
com quem o mundo celestial concorda. Prepare-se bem a fim de estabelecer o glorioso reino 
celeste enquanto você ainda é jovem. Torne-se esse homem e essa mulher capaz de fazer isto! 
Você entende? (24-84, 33-278) 
 
Agora vocês são adolescentes. Quando tinha sua idade, eu reconheci por todos os meios que 
não devo evitar os sofrimentos, tristezas e lamentações históricas a fim de fazer girar a roda 
da história. Deve haver tribulações nacionais no processo de salvar a nação, e também deve 
haver tribulações em nível mundial a fim de salvar o mundo. Por que? Porque este mundo não 
é um mundo de bondade; ao invés, este mundo começou com o mal e está no processo de 
desenvolvimento na direção do mundo definitivo do mau propósito. 
 
Muitos jovens desenham em seus corações os desejos e ambições. Todos eles buscam possuir 
novas e melhores coisas como sua própria propriedade. Contudo, a fim de ter estas coisas, 
você precisa remover as condições que se colocam no caminho do bem que outros não podem 
alcançar. Antes de fazer isso, você será incapaz de ter qualquer relacionamento com essas 
novas e melhores coisas. Você pode entender facilmente esse fato, tanto olhando para a 
história passada como a partir da perspectiva de nossa realidade do dia a dia. 
 
Portanto, chegou o tempo para fazer nova determinação com você que está colocado neste 
ponto de início. Agora, em qual direção eu devo seguir? O que eu devo fazer? Para qual 
propósito eu devo viver? Qual deve ser minha forma de vida? Quais devem ser os conteúdos 
da minha vida? Que tipo de pessoa eu devo me tornar? Quando pensamos sobre estas coisas, 
muitas questões surgem em nossas mentes. (154-12) 
 
O destino de um ser humano é decidido pela atitude (a fé e direção) que ele ou ela possui 
entre as idades de 18 e 24 anos. Após a passagem de um longo período de tempo, os frutos da 
pessoa com convicção serão revelados. 
 
Esta é a característica das pessoas: a pessoa que não tem nenhuma convicção falhará, embora 
ela possa ser um homem brilhante na realidade, e a pessoa que tem convicção terá sucesso no 
final, embora o curso que ela tenha seguido possa ser humilde. 
 



58 
 

Mesmo o homem inteligente não pode superar a pessoa de convicção. Por isso a Bíblia diz, 
“Faça seu melhor pelo coração, vontade e natureza.” Mas não pelo intelecto. 
 
Aquele que tem fé não pode ser derrubado embora tenha muitas razões e dificuldades: ele 
transcenderá e superará. Assim os resultados serão mais brilhantes. O que chamamos de fé 
não se relaciona somente com a fé de uma pessoa, mas também com a fé do universo, e além 
disso, com a fé de Deus. A obra de Deus é realizar o objetivo de juntar a fé de Deus e da 
humanidade em unidade: foi por isto que a religião apareceu. 
 
A fé de Deus é a fé para cumprir o propósito de criação, significando, substancialmente, amar 
o Céu, amar a humanidade e então amar o universo. Em outras palavras, o propósito de 
criação de Deus é a realização de um único mundo centrado no amor pelo Céu, amor pelo 
universo e amor pela humanidade. (10-15) 
 
5. Como se Tornar uma Grande Pessoa 
 
1) Para Ser uma Pessoa Importante 
 
Todos aqui querem ser uma pessoa importante. Uma pessoa importante é aquela que assume 
uma posição central entre os outros, indo além das normas. Para se tornar essa pessoa, 
devemos criar um fundamento vitorioso e estabelecer um padrão superior. Devemos distinguir 
perfeição e imperfeição a fim de criar esse padrão superlativo. Devemos encontrar o ponto no 
qual podemos superar os outros. Temos cinco sentidos. Todos eles devem ser mais aguçados 
do que de qualquer outra pessoa – ao ver, observar, ouvir, falar, tocar e sentir. Então nossa 
mente deve ser mais afiada; e não somente isso, até mesmo nossas ações devem exibir um 
padrão melhor. 
 
O que podemos fazer a fim de nos tornarmos tal pessoa, ser melhor do que os outros? Ações 
por si mesmas não são suficientes. Devemos ter um conteúdo interno que vai completamente 
além dos outros. Quando você estudar livros, você deve praticar. Você deve praticar leitura, 
seguindo através de um curso de treinamento para se tornar um bom leitor. Ouvir música é 
exatamente a mesma coisa. Apenas ouvir passivamente não é suficiente. Você precisa treinar 
e praticar. Da mesma forma, para se tornar um grande orador, você deve participar de 
seminários falando em público e adquirir plenitude da prática. É a mesma coisa com o 
pensamento e o uso da mente. Meditação e oração são partes do curso de treinamento para sua 
mente. Um curso de treinamento é necessário a fim de se tornar excelente em cada área. 
 
Para alcançar o nível de nos tornarmos uma pessoa importante, precisamos seguir através de 
um curso de treinamento. Do contrário, uma pessoa não pode ser importante. Pessoas normais 
não podem fazer isto. Devemos fazer algo que pessoas normais não podem fazer. Não é fácil 
se tornar essa pessoa. Ela deve se submeter a desafios e treinamento e ser confiante de 
enfrentar qualquer problema. Que tipo de treinamento experimentamos através de nossa vida? 
Treinamos para perceber, observar, ouvir, falar e tocar por toda a nossa vida. 
 
Nossa própria vida é um curso de treinamento. Alcançar um padrão superior depende de como 
nos unimos com determinado propósito em nossa vida, e como cumprimos determinado curso 
de treinamento. Portanto, devemos ver, ouvir, falar, pensar e agir de uma forma que pessoas 
normais não podem. Se alguém se torna assim, ele ou ela seguramente se tornará uma pessoa 
grande e importante. Da mesma forma, podemos concluir que, para uma organização se tornar 
central, ela precisa ter muitas dessas pessoas. 
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Se uma nação pode ser uma nação central no mundo depende de quantas dessas pessoas ela 
tem. Vamos pensar sobre nossa organização. Que tipo de pessoa você quer ser? Estou certo 
que você quer ser uma pessoa importante, e sua igreja tentará educar você como uma pessoa 
importante. Contudo, embora você possa ser muito bom ao ver, ouvir, observar, falar e 
pensar, se você ficar aquém no desempenho real, você definitivamente perderá tudo. 
 
Portanto, você não deve recuar, mas avançar em cada área. Embora você tenha passado 
através de um duro curso de treinamento, se você recua, se tornará um perdedor. Você deve 
superar todos os obstáculos.  
 
Você pode ser escolhido e oficialmente aprovado como um líder quando se torna uma pessoa 
que pode superar e digerir todos os problemas por si mesmo, tendo o fundamento de superar 
com vitória as muitas dificuldades e assumir responsabilidade por todos os tipos de 
problemas. Esse é o motivo pelo qual você está no processo de treinamento em um ambiente 
onde pode aprender, ouvir, falar e pensar coisas novas. 
 
Observando a forma na qual as pessoas recebem estímulo através de seus cinco sentidos, e 
além disso, centrando nos vários problemas causados por suas ações, de qualquer forma estas 
ações são influenciadas por alguma causa externa a elas mesmas, se essa influência é em 
grande escala ou uma escala muito pequena, se em um único aspecto ou em vários aspectos, e 
se fixo ou multidimensional – ao olhar para esses problemas, podemos decidir se uma pessoa 
é importante e responsável ou não. 
 
Já, a fim de se tornar uma pessoa importante, ela deve ter seguido através de muitos tipos de 
treinamento e disciplina. Como um líder, ela não representa a si mesma; ao invés, ela deve se 
colocar para o benefício dos outros, como você certamente sabe agora. (67-177) 
 
2) Devemos Pensar para o Benefício do Todo 
 
Que tipo de conceito cada um de vocês tem? Vocês devem estar pensando, "Eu vivo para o 
benefício do todo.” A forma correta de pensar é para o benefício do todo. Há um ditado que 
diz, “Trabalhe mais intensamente do que dez pessoas.” 
 
Se há uma dificuldade, uma situação miserável que ninguém pode lidar, eu devo cuidar disto. 
Minhas mãos devem ir até lá e meu suor e sangue devem estar conectados com isso. Esta é a 
forma de pensar que devemos manter, e desta forma, devemos fazer esforços. 
 
Quão difícil é fazer isso! Portanto, devemos ser pacientes e perseverantes. Depois de seguir 
através desse curso com paciência e perseverança, se podemos manter uma mentalidade de 
gratidão e o coração de cantar canções de gratidão, então descobrimos que podemos criar 
bons relacionamentos com os outros. Tudo isto se torna a base para participar em alegria. E 
então, esta alegria não é apenas para mim mesmo; mas é tudo para o benefício da Vontade de 
Deus. (44-38) 
 
3) Eu Devo Castigar a Mim Mesmo para o Bem 
 
Quando saímos para o mundo de Satanás todas as manhãs, devemos ter nossos olhos, nariz, 
ouvidos, cada célula, até mesmo nossa mente, todos preparados como armamentos prontos 
para uma batalha. Devemos sair com a oração, “Por favor, permita-me retornar para casa 
novamente hoje sem qualquer acidente.” Que lugar temeroso é este mundo! 
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Então à noite quando você volta para casa, olhe para seu rosto no espelho. Este olho, estes 
ouvidos, este nariz, esta mão, este pé – todo o tempo estas coisas são o problema. Você deve 
castigar a si mesmo. “Você! Você não se envolveu em pecado hoje?” Desafie a si mesmo com 
essa pergunta. Olhe para estes membros do seu corpo. Castigue-se e se exorte-se “Olhe! Fale!
Faça!” Você precisa possuir a capacidade para mudar e persuadir a si mesmo forçosamente. 
De fato, a educação sendo ensinada na Igreja de Unificação é tal como dar para as pessoas a 
melhor arma para agarrar e esmagar Satanás. (122-266) 
 
4) Seja o Corredor da Frente! 
 
Esta Igreja de Unificação agora tem a ideologia que ninguém pode derrotar. Eu, como o Pai, 
devo ser o primeiro a estar envolvido em qualquer tipo de situação. Em cada situação, eu sou 
o primeiro a dar um passo. Isto é o que tenho feito ao longo do tempo. 
 
Eu sou o número um em usar óculos? [Sim!] E quanto a vocês, vocês gostam de usar óculos? 
[Sim!] (O Pai ri) De fato, eu sou o número um também em usar óculos, e em ser capaz de tirar 
meus óculos e jogá-los fora! (todos riem) Assim, e quanto a vocês, europeus? Por que você 
não coloca três pares de óculos, quatro pares, até mesmo cinco… ! Se você usar tantos pares, 
você pode trabalhar como se não tivesse nenhum óculos. Está tudo bem. Se você é capaz de 
fazer melhor quando usa óculos do que sem eles, então, por favor, faça isso. Se você pode 
trabalhar melhor com óculos, por favor, faça isso. 
 
Bem, como vocês gostam de dormir? Outras pessoas dormem oito horas. E se eu dormir 24 
horas, mais uma completa 25 – que maravilhoso isso deve ser! Por que dormir somente oito 
horas? Podemos acrescentar uma hora extra às 24 horas, assim, vamos dormir 25 horas! 
[Não!] Por isso, o que devemos fazer? Vamos dormir menos 25 horas. (todos riem) Nesse 
caso, se alguém dorme menos 25 horas, isto se tornaria muito diferente, um novo tipo de 
problema! 
 
Devemos ser melhores do que o mundo de Satanás em ao menos uma coisa. Toda vila que 
vamos e visitamos, devemos insistir, “Eu sou diferente de vocês.” De alguma forma você 
deve pensar que somos diferentes. Não adicione apenas uma coisa, adicione mais! Então, 
quanto melhor você pode fazer isso por si mesmo? Dez vezes mais é melhor. Cem vezes mais 
é ainda melhor do que isso! Seja o melhor! Qualquer que seja o grau que você faz mais está 
ótimo. (81-134) 
 
Vocês, pessoas da Unificação, irmãos e irmãs da família do Céu, vocês se unem naturalmente, 
sem ninguém dar essa ordem. Vocês devem se tornar mais fortes do que o Partido Comunista. 
Vocês entendem? [Sim!] 
 
Primeiramente ao atender aos pais. Em segundo, ao amar os irmãos e irmãs. E terceiro, ao 
agir. Devemos superar os outros. Não seja derrotado por eles. Tal como a Coreia do Norte tem 
enviado espiões para a Coreia do Sul, da mesma forma no futuro o Verdadeiro Pai ordenará 
que os membros da Igreja de Unificação sigam para a Coreia do Norte. Não deve haver 
ninguém que não esteja disposto a ir para a Coreia do Norte. Qualquer um que não tenha a 
determinação de ir para aquele lugar não pode se tornar um membro da Igreja de Unificação. 
Devemos nos tornar filhos e filhas de Deus que podem superá-los em nossa prática 
substancial. (23-295) 
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5) Devemos Ser Duros e Imutáveis 
 
Colocamos nossos membros da Igreja de Unificação no mundo satânico. Se estivéssemos 
falando de madeira, de que tipo de madeira vocês são feitos? [Beech 1] Beech não é tão forte. 
[Carvalho] Carvalho? [Sim.] Tudo bem – carvalho. Todos conhecem a árvore de carvalho. 
Vocês não conhecem que tipo de árvore é a jujube. 
 
Uma árvore não deve dobrar. Mesmo se ela curvar, ela não deve quebrar. Ela deve ser dura. 
Ela deve ser dura e forte. Vocês são membros da Igreja de Unificação duros! [Sim!] Porque 
devemos ir para este mundo, devemos nos tornar duros. Olhando para isto, o Rev. Moon é 
uma pessoa dura ou uma pessoa mais ou menos? [Pessoa dura] Quão duro? [Como um 
carvalho] (O Pai ri) 
 
Devemos ser tão duros como uma borracha bruta, e duros como o carvalho. Então você deve 
ser tão resiliente como o aço! [Uma pessoa forte] Você deve ser assim. Então, quando o vento 
do inverno soprar, quando chegar o verão, ou a chuva da primavera vier, através de tudo isto, 
você deve ser imutável. Você ainda está mudando, ou já permanece imutável? E quanto ao 
aço inoxidável? Você gosta de ferro ou gosta de aço inoxidável? [Aço inoxidável] Qual é a 
razão para isso? Porque ele não muda. (100-194) 
 
Se a República da Coreia é o país para o qual o Senhor virá, a Coreia deve agarrar firme todos 
os países do mundo, e não deve se abalar. Ela deve se tornar esse porto. A fim de fazer isso, 
quão firmemente ela deve estar estabelecida! Ela precisa cimento, brita, areia e barras de ferro 
de reforço. A fim de construir um porto, primeiro de tudo, antes de derramar o concreto, você 
deve tecer uma estrutura muito forte com barras de ferro. O que simboliza uma barra de ferro? 
Ela significa uma pessoa. De todos os diferentes tipos de pessoas, uma barra de ferro significa 
uma pessoa forte. Precisamos de pessoas fortes a quem ninguém pode curvar e nem pode 
furar. Centrados em pessoas fiéis de constância, castidade e espírito indomável, devemos tecer 
essas pessoas fiéis em conjunto. Desta forma, vamos construir uma instalação para salvar este 
mundo de uma vez ao apertar um botão. Temos essa missão histórica. 
 
Se nossa Igreja de Unificação planeja assumir esta missão incrível, então, para tornar isto 
concreto, que tipo de posição você assumirá? Você será uma barra de ferro? Você será a 
areia? Você será a brita? O que você quer ser? Pense sobre isto. Você deve ser uma barra de 
ferro. Você já se tornou uma barra de ferro? Mesmo se você não se tornou uma barra de ferro, 
você deve ao menos se tornar uma pedrinha. Se você não se tornou  uma brita, você ao menos 
deve se tornar a areia. Se você não pode se tornar a areia, então você deve se tornar a água a 
ser derramada para o benefício dos outros. A água pode ser absorvida em tudo. Você deve 
saber sobre isso. (31-146) 
 
Seção 2. Características da Adolescência 
 
1. Que Tipo de Período é a Adolescência? 
 
Que tipo de tempo é a adolescência? É o tempo quando sua mente sente vontade de sair de 
casa. A mente amadureceu somente até determinado grau, por isso ela não pode ficar de pé, 
mas ainda oscila como um junco ou uma vara de bambu.  

                                                 
1 Uma grande árvore com casca lisa cinza, folhas brilhantes, e madeira dura, pálida, de granulação fina. 
Seu fruto, o beechnut, é um alimento importante para inúmeras aves selvagens e mamíferos.  
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Ela quer sair do corpo, enquanto o corpo quer encontrar a mente. Este tipo de tempo é a 
adolescência. Antes da adolescência, mente e corpo estavam viajando em paralelo, mas eles 
ficam juntos durante a adolescência. A mente quer seguir em frente, se relacionar e dominar o 
mundo exterior, ao passo que o corpo quer seguir a mente. É assim como é. (140-20) 
 
Todos aqui, por que vocês acham que a adolescência é um tempo bom? Porque este é um 
tempo precioso para homens e mulheres virgens e solteiros. O que vocês acham, aqueles aqui 
que são casados? Adolescência é o tempo mais precioso. Senhoras casadas aqui, foi dessa 
forma para vocês? Vocês não podem evitar admitir isto. 
 
Adolescência é o tempo que você envia ondas de sinais, para uma distância, e você quer se 
relacionar com coisas que estão distantes. Vocês entendem? Quanto mais você tem dar e 
receber, mais você sente alegria. 
 
Este é o tempo que você pode sentir, “Eu sou o melhor.” Quando assiste uma maratona, você 
pode sentir que é como o primeiro corredor cruzando a linha de chegada, com estilo. “Eu 
cheguei primeiro na corrida.” Você gostaria de ser um participante em qualquer esporte que 
vê. Isto é adolescência. 
 
Neste tempo, ninguém nega que é um autor ou um poeta. Todos os adolescentes, por razões 
desconhecidas para eles, são incansáveis. Eles cantarolam, eles cantam com seu nariz, 
ouvidos, olhos, boca, braços e todo o corpo. Este é o motivo pelo qual eles correm ao redor. 
Seus olhos são incansáveis, seus ouvidos, boca, mãos e cada parte deles, porque eles desejam 
se relacionar com os outros. 
 
Este é o único tempo em sua vida que você tem este tipo de coração. Seria bom ter este tipo 
de coração toda a nossa vida, mas de alguma forma isto acaba quando ficamos mais velhos, o 
que é um pequeno problema. É bom ter um tempo frutífero como a adolescência em nossa 
vida? Esta é a questão. Esta idade é quando você experimenta o mundo espiritual, o qual é o 
mundo do amor de Deus. Por causa disso, quando você está no mundo espiritual, você vive 
com características semelhantes à adolescência. Você se sente bem? Lá, seu rosto sempre 
parece jovem. 
 
Durante a adolescência, se no outono aconteceu de você captar o momento que uma folha de 
caqui se solta de seu galho, em uma rajada de vento, depois de ter sido balançada pela brisa, 
você vai rir, hi, hi, hi! Pessoas em geral podem estar se sentindo sentimentais, mas não você. 
Se você é sério nesses momentos, isto não parece deprimente? Você vai rir quando a última 
folha cair. Se comparamos essa situação com a vida humana, o último sobrevivente depois de 
muitas pessoas falecerem, mesmo quando a última pessoa está morrendo, um adolescente vai 
rir. Quando a folha caída está sendo soprada pelo vento, ele ainda vai rir, hi, hi, hi! Dessa 
forma, eles querem se adaptar a tudo e assumir o domínio sobre isto. Este é o tempo da 
adolescência. 
 
Quando é o tempo que você quer se adaptar e ter domínio sobre todas as coisas em sua vida? 
Neste tempo, emoções de diferentes naturezas, as quais foram concedidas a você de seus 
antepassados, emergem e são liberadas. Você não somente quer dar, você também quer 
receber. Adolescência é assim, e isto é bom. (50-268) 
 
Adolescência é o tempo quando sua mente está se abrindo para amar toda a criação do mundo 
externo. (136-32) 
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2. Características da Adolescência 
 
Adolescência é um tempo em nossas vidas quando nossas mentes se expandem e vivemos 
emoções alegres, enquanto nossos olhos estão abertos em todas as direções. Nossa mente está 
inflada em todas as direções. Nosso corpo também está inflado. Além disso, adolescência é 
quando nossas mentes se expandem para se relacionar com todo o universo. 
 
Tudo isto simboliza a estação da primavera. Primavera é a estação da expansão, o desabrochar 
de toda a energia que você tem. Você pode demonstrar toda a energia de seus elementos 
originais da natureza dada durante a adolescência. (166-209) 
 
Como Adão e Eva teriam sido depois de seu período de crescimento? As idades de cinco, seis, 
sete, oito, nove e dez anos passam enquanto eles crescem para a adolescência. Enquanto eles 
crescem, eles se unem com as coisas. Então, onde eles irão? Eles vão conhecer seus 
familiares, o mundo e assim por diante. Então eles dizem, “Oh, então isto é o que é amor,” e 
assim eles crescem. 
 
Quando eles alcançam a adolescência, eles sabem que o mundo e o universo pertencem à sua 
realidade, significando, “Eu sou o representante de todos os elementos desta realidade,” ou 
“Eu sou o grande representante de toda esta realidade.” Por isso eles sentem que são os 
primeiros e os melhores. Isso está certo? (130-156) 
 
Todos aqui que são adolescentes, vocês sentem ou não que se tornarão reis deste mundo? 
Naturalmente que sim. Vocês estão na idade quando pensam que tudo está centrado em vocês 
mesmos. Porque adolescentes estão na idade da refutação, aqueles que se descobrem não 
aceitos podem se dirigir na direção errada. Este é o motivo pelo qual os problemas da 
juventude se tornaram problemas em âmbito mundial. Você não gosta que as coisas que estão 
acontecendo ao seu redor não envolvam você. Mas se você está envolvido, mesmo que de 
uma forma pequena, você se sente feliz, mesmo que possa ser uma questão trivial. 
 
Às vezes podemos ver mulheres mesmo perto dos vinte anos, rindo, “Hi, hi, hi,” sem 
nenhuma razão particular. (Risadas) Na queda, elas até mesmo riem quando observam a 
última folha de caqui caindo de um galho, “Ha, ha, ha.” Porque tudo está relacionado com 
elas mesmas, sua melhor emoção está sendo motivada. Por isso, adolescência é o tempo 
quando você pode se relacionar com tudo em contato com você mesmo. Este é o tempo de 
transição da vida. 
 
Por que isto é assim? É porque há determinado fundamento, o qual é a natureza original da 
criação de Deus, funcionando para homem e mulher estarem juntos em amor perfeitamente, se 
tornando um único corpo 100%. Mas esta ideia tem seguido na direção errada, espremida, 
esmagada e destruída, como rachaduras em uma tigela bonita. (33-333) 
 
3. Mente e Corpo Durante a Adolescência 
 
Todos aqui, adolescentes, todos os seus pensamentos se concentram quando você começa a se 
abrir para o sexo oposto. Todas as ações das células em nosso corpo estão concentradas nisto. 
(108-233) 
 
Embora as pessoas vivam no mundo decaído, durante a adolescência nossos seres espirituais e 
as células em nosso corpo ficam em paralelo e harmonizadas no amor.  
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Vocês, homens velhos, são como avôs. Vocês não sabem disso, não é? Vocês chegaram nesta 
idade sem saber isso, não é? Por isso, este é o tempo quando homens e mulheres se tornam 
maiores. “Sim! O universo é assim!” “Uh, tudo é poético, literário, e tudo no universo está 
dançando de acordo com o humor do meu amor.” Portanto, eles dão as boas vindas para tudo, 
abrindo as portas de seus espíritos e corpos, e qualquer outra porta que tenham, dizendo, 
“Bem vindo! Por favor, traga seu amor.” Se as pessoas tivessem uma adolescência centrada 
no amor de Deus, não teríamos nenhuma tragédia e nenhuma Queda. Ao invés, teríamos sido 
uma unidade centrados no amor de Deus. (130-121) 
 
Quando homens e mulheres alcançam a adolescência, o desenvolvimento dos órgãos de seus 
corpos físicos é concluído. Quando todos os órgãos alcançam 100% de perfeição, isso 
significa eles chegam a um impasse, o estado de saturação. Isso está certo? Todo crescimento
se move para o ponto de saturação, então ele para, ou retorna. Isso não é assim? O estágio 
imediatamente anterior ao ponto de saturação é a adolescência. Vocês entendem? É fácil 
entender se é explicado desta forma. O que é adolescência? Este é o tempo quando todos os 
nossos órgãos e suas células são aperfeiçoados em seu crescimento. Quando se fala sobre um 
instrumento musical, ele chega ao estágio quando o ar não pode mais fluir para ele, antes de 
estourar. Se você soprá-lo mais, ele vai estourar…Bang! Se você pensa sobre isto desta forma, 
o que queremos dizer com o estouro? É amor. Que bom seria se nosso amor fosse assim? 
 
Da mesma forma, quando as pessoas alcançam 18 anos de idade, este é o estágio de ser 
inflado com jatos de ar… do quê? É como bexiga inflando. Por isso, se alcança o estágio
máximo, um pouco antes ela estoura. Ela entra no estágio de viver juntamente com o universo
em harmonia. 
 
Se você perguntar para seus filhos na escola elementar, “Você quer fazer uma viagem pela 
Coreia ou uma viagem pelo mundo inteiro?” eles responderão, “Naturalmente, o mundo 
inteiro.” Eu também responderia desta forma. Vocês dariam a mesma resposta? [Sim] Então, 
vocês são semelhantes a mim? (Risadas) (110-84) 
 
De forma ideal, se as pessoas crescem e amadurecem centradas na mente e no amor, elas 
automaticamente estariam em harmonia. O corpo sente o que a mente sente, e a mente sente o 
que o corpo sente. Você já ouviu sobre o fenômeno da ressonância? Você já ouviu sobre a 
teoria do diapasão? Uma vez que uma haste do diapasão vibra, a outra também. Quando o 
positivo e o negativo entram na posição na mesma frequência, eles vibrarão de acordo um 
com o outro. Quando isto é realizado? No tempo da adolescência. Esse é o tempo de 
amadurecimento. Como você será quando amadurece? (18-309) 
 
Quando você alcança a adolescência, sua mente vibra, como também seu rosto. Neste estágio,
mente e corpo se tornam unidos. Você entende o que isto significa? Deus tem amor… O 
mundo invisível e o mundo visível se tornam unidos em amor. (105-194) 
 
Olhe para os jovens na adolescência. Garotas piscam seus cílios, vestem roupas coloridas, e 
saem tentando diminuir seus traseiros. Se seus traseiros parecem grandes, é um desastre. 
Tentando não ter vergonha disso, elas saem tentando fazer seus traseiros menores. 
 
Todos vocês aqui, o tempo quando as pessoas podem utilizar toda a sua sabedoria e todos os 
seus atributos físicos em 100% é durante a adolescência. Todas as células funcionam em 
100%. Somente nesse tempo elas estão em 100% de ação. Por que as garotas vestem roupas 
bonitas e coloridas? Elas são como semáforos. (144-202) 
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4. O Mandamento Durante a Adolescência 
 
1) Tenha uma Adolescência Segura 
 
Durante a adolescência, um homem quer encontrar uma mulher, e uma mulher quer encontrar 
um homem. Isto está certo? [Sim] Sua mente começa a se sentir inquieta. É assim ou não? 
[Sim] Sua mente realmente funciona dessa forma? Quando há uma mulher, você vira seus 
olhos na direção dela sem saber por quê? (Risadas) Você finge não ver, mas seus olhos a 
seguem. Este tipo de coisa acontece? Isto é verdade ou não? [Verdade] Por favor, sejam 
francas, vocês senhoras, gostam disso? Se há um homem olhando para você, você pode fingir
não notá-lo. Mas na realidade, você pode gostar dele. Isto não é assim? É assim como é. 
 
Quando aqueles meninos com idade entre 17 e 18 anos que esperam perto da estação de trem 
observam uma estudante ou uma bela mulher passando, eles pensarão, “Quando posso vê-la 
novamente?” Mulheres pensam assim, “Se eu pudesse ter um homem assim, eu não me 
casaria com ele.” É assim como elas pensam. Isso é tudo o que elas pensam! (Risadas) 
Quando sinto desta forma depois de ir a algum lugar, me sinto muito mal. (Risadas) Emoções 
surgem muito rapidamente. Em um relance, eu penso e já sei quão boa é uma pessoa. Isso é 
assim? É assim ou não? [Sim] Vocês são da mesma forma! (Risadas) Esse é o motivo pelo 
qual adolescência é perigosa. 
 
O mundo atualmente está muito confuso. Nessa tendência de promiscuidade, os membros da 
Igreja de Unificação podem fazer o mesmo? [Não] Não! Este tipo de adolescência não é sa 
choon gi, tempo de pensar na primavera, mas é sa choon gi, tempo da morte da primavera. 
(Risadas) Vocês entendem? [Sim] Mais uma vez, (aponta para sa choon gi com o caracter sa
significando morte) vocês acham que isto é bom ou não? Qual vocês escolhem, este (sa choon 
gi com caracter sa significando pensamento) ou esse (sa choon gi com sa significando 
morte)? Isto é muito sério. 
 
Faça sem seus olhos, ou eles conduzirão você para a morte espiritual. No mesmo sentido, 
você deve torcer a ponta de seu nariz, bloquear suas narinas, e torcer sua língua. Quando você 
faz isto, você pode matar seu ser ruim. Você pode fazer isto? Jesus passou pela adolescência 
ou não? [Sim] Jesus também passou pela adolescência. Que tipo de adolescência ele teve? 
Este tipo (apontando para o caracter pensamento) ou esse tipo (caracter morte)? Que tipo de 
adolescência ele teve? Ele teve o tipo onde ele podia assoviar para as meninas? [Não] Por 
isso, ele passou pela adolescência de sa choon gi com o caracter sa significando pensamento 
sobre primavera. 
 
Primeiro de tudo, você deve passar pela adolescência de forma segura. Se você quer viver, 
esta adolescência de sa choon gi (com o caracter pensamento) é para você; se você quer 
morrer, a adolescência de sa choon gi (com o caracter morte) é para você. Se você gira 180 
graus daquela com o caracter morte da adolescência, você passa para o caracter pensamento 
de adolescência. Portanto, Jesus veio para ter sa choon gi do caracter pensamento, que é para 
noivos e noivas na primavera esperançosa e viva superando a adolescência de morte. Vocês 
entendem? Essa é a maneira de ser. Assim é como é a história. 
 
O que é a queda humana? Ela significa que não tivemos a primavera centrada em Deus. Isso 
está certo? Quando a primavera chega, filhos piedosos desfrutam a estação para eles mesmos? 
Eles podem dizer para seus pais, “Mamãe e papai, sendo que é primavera, vamos ter um 
momento alegre em um passeio!” Esta é a forma de filhos piedosos. 
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Suponha que há aqueles que dizem, “Mamãe e papai, embora seja primavera, é uma boa hora 
para tirar um cochilo.” Então enquanto seus pais dormem, eles saem para cantar e dançar. 
Então, eles são piedosos ou impiedosos? [Impiedosos] Eles não são apenas impiedosos, mas 
também merecem ser golpeados até a morte. Isto está certo? 
 
O que é a Queda? Adolescência, sa choon gi com o caracter morte, começou porque eles não 
estavam conectados com Deus. A história começou com a adolescência de morte. Portanto, a 
primavera está chegando para aqueles que arriscam suas vidas. A nova estação chegou. A 
história do Cristianismo se desenvolveu desta forma. (57-159) 
 
Atualmente, dizemos que adolescentes são importantes, mas o que isso significa? Bem, 
muitos prós e contras estão em todo lugar… Eles querem caminhar em qualquer lugar, mas 
eles são dominados e possuídos. Quando fazem isso, eles trazem autodestruição como 
também a destruição de sua sociedade. Sendo que a adolescência é o tempo transicional, é 
muito fácil ir contra alguém que os orienta, dizendo, “Ei! Eu não penso assim…” Todos estão 
à beira da destruição. Porque é tempo de mudança, eles querer correr por aí. Portanto, para 
seguir o caminho certo, você deve se organizar de acordo com a ordem, mesmo quando é 
difícil fazer isso. O que é mal? Mal é algo que destrói o bem. Não há nenhuma proteção para 
o mal. Vocês entendem o que isto significa? [Sim] (118-197) 
 
Seja você um homem ou uma mulher, adolescência é um tempo perigoso. Por causa disto, se 
você escolhe o lugar errado para sentar, você pode arruinar sua vida. Se faz uma boa escolha, 
você pode viver uma boa vida pelo resto de sua vida. Este tipo de coisas acontece. (124-120, 
50-270) 
 
Você é jovem somente uma vez. Apenas uma vez você tem juventude. O Rev. Moon seguiu 
através deste tempo precioso com segurança e construtivamente. Como você se torna um 
positivo? Você não pode desperdiçar seu tempo brincando e dançando em sua juventude, mas 
você deve buscar realizar a verdade, embora você possa ser perseguido ou zombado. O curso 
do mestre foi assim no passado, e será o mesmo no futuro. Este caminho é o mesmo todo o 
tempo. (129-180) 
 
2) Mantenha a Ordem Correta 
 
Bem, por que é ruim ser autocentrado? Se não há nenhum egoísmo, é bom, mas de alguma 
forma é difícil se assegurar. Contudo, o ponto ruim é, se você é autocentrado, você ainda se 
assegura, embora possa estar seguindo contra a ordem correta. Vocês entendem? [Sim] É 
errado seguir contra a ordem correta. Qual é o ponto ruim do amor? Nem sempre o amor é 
mal, sendo que todos devem seguir através do amor, contudo, se você não faz isto no tempo 
certo e na ordem correta, isto é mal. 
 
Bem, observe quão diferentes são Deus e Satanás. Eles estão próximos como vizinhos lado a 
lado. (Risadas) Seus pés “lado-a-lado” descrevem a situação de forma real? [Sim] Qual a 
diferença? Eles têm diferenças na ordem e na sequência. 
 
Atualmente Satanás expande este tipo de ação por todo o mundo. Jovens seguem contra seus 
pais, e isto destrói as famílias, porque estão destruindo a ordem e a sequência correta. Por 
causa disto, as famílias estão sendo rompidas. Por causa disto, sociedades estão sendo 
rompidas. Por causa disto, nações estão sendo destruídas. Por causa disto, a humanidade está 
sendo destruída. Esse é o motivo pelo qual você não pode negar que isto é mal. 



67 
 

Durante a adolescência, você pode querer tentar copiar realmente a atividade de um filme 
emocionante. As pessoas perguntam, “O que está errado nisso?” É errado porque ações 
irresponsáveis conduzem para a destruição do ambiente. Por isso, é necessário utilizar ações 
forçadas contra tais ações. Quando você amadurece e tem sabedoria e conhecimento, e pode 
controlar suas experiências sociais e ambientais, então você está livre para fazer isso. Mas não 
durante a adolescência. 
 
Bem, por que dizemos, “Não dê uma faca para uma criança”? É porque a criança se move 
para todos os lados. Ela entende como cortar com uma faca, mas ela corta sem controle. Ela 
pode até mesmo cortar os dedos de sua mãe. Estas coisas podem acontecer. Porque as crianças
destruiriam a ordem desta maneira, não damos facas para elas. Vocês entendem o que isto 
significa? [Sim] 
 
Se decidimos nos encontrar às 8 horas em ponto, mas você chega às 8 e 10, então você não 
pode argumentar que estava certo, dizendo, “Eu cheguei aqui somente dez minutos atrasado, 
como isto está errado?” E se você chegou um segundo depois das 8 horas? Isso é bom ou 
ruim? [Ruim] Quão ruim é estar atrasado um segundo? Isto é perdoável, enquanto o outro que 
chegou dez minutos depois das 8 horas? (Risadas) Isto não é perdoável. É inaceitável nesta 
parte do mundo, porque foi acertado que o encontro devia ser às oito horas em ponto. Se foi 
agendado para às 8:01, mas alguém veio às seis, alguém veio às sete, e alguém veio às 
7:59:59. Qual a diferença? A resposta é a mesma. A pessoa que chegou às 7:59:59, controlou 
muito bem o tempo e foi pontual. 
 
Bem, se há duas pessoas que dizem, “Eu sou o melhor ao manter o tempo certo,” então ambos 
são bons e não podemos reclamar deles ou dizer que eles são ruins. Por esta razão, podemos 
entender por que precisamos ter a lei de ordem e sequência. Por causa disso, precisamos de 
ordem. O universo tem se movido de acordo com ordem e lei. Podemos ver, por exemplo, se a 
Lua diz, “tenho girado ao redor da Terra por muito tempo, e me sinto entediada. Eu gostaria 
de girar ao redor do sol ao menos uma vez!,” então o valor da Lua desaparece e ela pode ser 
destruída. Se a Terra diz para o Sol, “Ah, é muito entediante para mim, girar ao redor do Sol, 
agora é sua vez de girar ao meu redor!,” o que vocês acham? (Risadas) O que acontece então? 
Este universo será destruído. Quando outros planetas se envolvem no caos, isto leva à 
destruição do universo. Vocês entendem o que isto significa? [Sim] (117-184) 
 
Todos no mundo, especialmente os adolescentes podem pensar desta forma, “Quanto mais 
liberdade você pode ter significa fazer qualquer coisa que você deseja fazer,” e “Quem fez 
todas as leis e sistemas neste mundo? Alguém as fez como desejava e precisava. Eu não as fiz 
assim, por isso as ignoro.” Quando eles fazem isso, eles não sentem qualquer medo em 
relação ao mundo. Durante a adolescência, você quer viver a vida, da forma que você quer, e 
ter uma esperança primaveril. Mas isto não funciona desta forma. (156-84) 
 
3) O Primeiro Amor por Deus 
 
A. O Significado de “Não Comer” 
 
A Bíblia diz, “Não coma.” Porque ela diz dessa forma? Isto significa, “Não comer para 
sempre,” ou por um determinado período de tempo? [Um determinado período de tempo] 
Quando pensamos desta forma, as palavras “Não coma” são aceitáveis como uma advertência 
para o amor. Isto foi falado porque existe um período de crescimento chamado adolescência, e 
isto não significa para sempre.  
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Então por que Deus disse, “Não coma o fruto da Árvore do Conhecimento do Bem e do 
Mal”? Qual era o problema? Isto era considerado como um problema porque havia a 
possibilidade de se tornar destrutivo entre Deus e o homem. Do contrário, isto não teria sido 
digno de qualquer atenção. 
 
A Queda, como está ensinada no Princípio Divino, é um grande evangelho para toda a 
humanidade que tem estado sem conhecimento. Novamente, este é um grande evangelho. As 
palavras de advertência referentes à queda são extremamente importantes. 
 
Se o fruto tivesse sido um fruto literal... Este não pode ser um fruto literal. Então, que tipo de 
fruto era? Por causa deste fruto, a humanidade de milhares de gerações sofreu. Por que Deus 
fez esse fruto, que a humanidade agora chora em agonia e teve um curso de luta e destruição? 
Esta questão não pode ser respondida sem os ensinamentos do Rev. Moon, os quais explicam 
que o fruto está relacionado com amor. Esta é uma teoria muito profunda. (128-87) 
 
Vocês gostam de botões de flores que estão para desabrochar ou vocês gostam de flores que já 
desabrocharam? [Gostamos de botões.] O mestre gosta de flores que já desabrocharam…
[Gostamos de botões.] Vocês dizem isso porque são como botões. Vocês gostam de flores que 
estão desabrochando ou de flores que já estão bem abertas? [Flores que vão desabrochar.]
Vocês são aqueles que vão desabrochar, não é? [Sim] 
 
Enquanto cresce, você desabrochará tanto quanto deseja. Você entende? Não confie em outra 
pessoa para desabrochar, mas faça isso por sua própria vontade, faça e bem feito. Isto 
significa que você deve crescer de forma natural, seguindo através da adolescência, e abrindo 
a flor, então você deve receber seu esposo, a quem você quer amar. Vocês entendem? [Sim] 
Não seja espremido, a menos que as flores tenham desabrochado. Não seja as flores e folhas 
que caíram e o pólen sacudido. Isto é o que eu não quero que vocês sejam. Vocês entendem?
[Sim] É o mesmo para os homems. Os homens também devem desabrochar adequadamente. 
 
Como botões, vocês ainda não desabrocharam. Não se tornem ruins como aqueles que 
escrevem cartas de amor e têm relacionamentos ilícitos de amor. [Certo] Vocês devem 
desabrochar brilhante e radiantemente de forma natural. Quando Deus olha para vocês, Ele 
deve ser capaz de dizer, “Oh! Quando cheiro a fragrância, posso dizer que você desabrochou 
de forma pura e natural; seguramente você é virgem.” Vocês entendem? Por esta razão, Deus 
tem tanta esperança. 
 
Esse Deus, Ele quer uma pessoa pura ou uma pessoa enrugada? Então, e quanto a você! 
Alguém puro ou alguém enrugado? [Alguém puro] Mesmo homens decaídos querem ter um 
ser puro. Deus gostaria de ter um grau mais elevado de pureza do ser. Por causa disso, você 
deve desabrochar brilhante e radiantemente com um coração puro, e não estar preso no mundo 
decaído com tristeza, mas seguir além disso. Desta forma, você pode ser alguém de valor. 
Este é meu desejo. (47-88) 
 
B. Primeiro Amor é Precioso 
 
O primeiro amor deve ocupar todas as coisas. Quem é o sujeito do amor? É Deus. Porque o 
sujeito do amor é Deus, Ele é o único ser que pode amar. De forma ideal, o primeiro amor 
deveria ser somente com Deus. Mas devido à Queda, isto significa que isto se tornou 
impossível. 
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Com quem Eva teve um relacionamento de amor? [o arcanjo] Ela deveria ter amado com 
alegria, mas ela amou chorando desesperadamente. Você acha que Eva, enquanto estava 
comendo o fruto no momento da Queda, disse, “Oh, eu gosto disso. Este fruto da Árvore do 
Conhecimento do Bem e do Mal é muito delicioso, ele é tão delicioso.”? O que você acha que 
Eva sentiu quando ela estava sendo estuprada? Ela estava sendo abusada pelo arcanjo 
enquanto sentia desgosto e acusada por sua consciência. Ela não fez amor com felicidade em 
todas as suas células como uma flor na primavera. Ao invés, ela ficou deprimida em seu 
coração e em cada uma de suas células. 
 
Todos aqui, já ouviram que o primeiro amor é precioso? Eu mesmo não sei, mas e quanto a 
vocês? [Ele é precioso.] Vocês são melhores do que eu. Bem, parece que aqueles que 
responderam, já experimentaram o primeiro amor, não é? (alguém ri) Quando digo este tipo 
de coisa, vocês devem ficar quietos. Se uma de vocês garotas tivesse respondido isso, eu daria 
a ela um momento difícil, mas porque você é um rapaz que se assemelha ao homem 
espantalho, eu serei paciente com você. De qualquer forma, vocês devem ter ouvido que o 
primeiro amor é precioso. 
 
C. Primeiro Amor para Deus 
 
Pense sobre isto, quando você está perto dos vinte anos, onde você levaria seu amor puro, 
claro e imaculado, tudo isso embrulhado? Para o altar de Deus, o lugar onde o Céu e Deus 
ficarão felizes por recebê-lo. Então, você se torna um esposo e esposa sagrados reunidos 
como um homem e uma mulher com amor puro. Este é onde deve estar o lugar sagrado. 
 
Vocês devem se tornar as pessoas que o Mestre lembra em sua mente. Entendem? A seguir, 
vocês devem se tornar pessoas que Deus lembra. Com este tipo de pensamento, vocês devem 
ser os jovens que assumem responsabilidade pelas lutas na Coreia, depois de concluírem seus 
estudos na escola elementar e média no futuro próximo. (64-84) 
 
D. Torne-se Puro Sangue 
 
Seus corpos são preciosos. Seja cuidadoso, não manche seu corpo. Você deve fugir da 
realidade de morte de Satanás com a responsabilidade para servir o Céu e com os corpos que 
Deus pode aceitar. Este é o mais elevado objetivo e padrão que o homem deve ter. De acordo 
com o Princípio de Criação, você não pode evitar agir dessa forma. (15-202) 
 
Você já se tornou sangue puro diante de Deus? [Ainda não] Ainda não, então o que você deve 
fazer? Você deve ser obediente. Portanto, se você é desobediente, você deve ser ensinado a 
forma de obediência, mesmo se isto significar ser golpeado. Isto significa que você está sendo 
ensinado sobre o amor de Deus. Isto é o Cristianismo. Este é o motivo pelo qual o 
Cristianismo é o centro de todas as religiões. Qual é o centro de uma semente? É o amor de 
Deus. Então, se você cortar seu crânio ao meio, qual é o centro? É o amor de Deus. Qual é o 
centro de uma semente que então pode se tornar um broto? É o amor de Deus. Isto começa a 
partir do amor de Deus. Mas todos aqui têm sido capazes de dizer, “Embora minha aparência 
seja pobre, seja 1,5m ou 1,6m de altura, eu tenho o amor de Deus em mim. o amor de Deus 
está transbordando dentro da minha mente, que está brilhando." (33-332) 
 
O Mestre pensa que este plano terreno é precioso. Ele é especialmente importante para os 
jovens manterem seus corpos puros. Quando você é obediente com uma mente e corpo 
limpos, você pode se tornar realmente filial para seus pais puros. (15-201) 
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E. Leve Consigo o Primeiro Amor, Mesmo para o Mundo Espiritual 
 
Você deve ir para Deus com uma mentalidade de primeiro amor. (129-149) 
 
Você deve saber que pessoas que vão para o mundo espiritual com o primeiro amor, podem ir 
para a posição mais elevada. Você entende o que estas palavras significam? [Sim] (129-135) 
 
Pessoas na Terra que podem ir para o Reino do Céu são aquelas que viveram suas vidas 
centradas no primeiro amor. Desistir de tudo para o benefício do primeiro amor e arriscar suas 
vidas para o benefício do primeiro amor. Portanto, você deve ter um primeiro amor seguro. 
(128-85) 
 
Seção 3. A Forma de Songhwa 
 
1. O Significado de "Songhwa" 
 
Você conhece o significado da palavra “songhwa”? Por que eu dei o nome, “Songhwa” para 
os jovens? Se há alguém aqui entre vocês que gosta de estar com os mais velhos, levante sua 
mão. Desculpe dizer isso, mas realmente seria mais útil se todos os mais velhos ficassem 
unidos? Ou o que aconteceria se todas as donas de casa se tornassem unidas? Todas elas 
apenas começariam a dançar o Taryong (uma dança tradicional coreana). Certo? Isto 
realmente não é útil. Por isso, a coisa que Deus precisa é a juventude, os jovens, que tem fogo, 
que tem a pureza, a energia e o fogo que pode absorver os próprios sentimentos de Deus. Esse 
é o motivo pelo qual eu dei o nome “Songhwa” para vocês, jovens. 
 
“Song” (realização) significa a conclusão do Ideal de Criação. Em outras palavras, isto 
significa a conclusão de todo o universo. Originalmente, o tempo para estabelecer o padrão de 
conclusão é a idade de 17 ou 18 anos, quando os antepassados humanos caíram. Esse é o 
motivo pelo qual Deus deseja que todas as coisas sejam realizadas centrando em “Songhwa,”
a idade dos vinte anos. Aqueles que podem ocupar o lugar de conclusão no futuro são aqueles 
em sua juventude. 
 
Você conhece sobre os estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Uma pessoa 
não cumpre o estágio de formação para apenas sentar lá tranquilamente. Qual é a diferença 
entre o “hwa” em hwahak (química em coreano) e o “hwa” em Songhwa? O “hwa" em 
hwahak significa mudar o caráter essencial de alguém e até mesmo a forma, e o “hwa” em 
Songhwa significa trazer condições correspondentes a partir da posição de um sujeito absoluto 
com uma visão clara da natureza subjetiva. Nesta posição, uma pessoa nunca está restrita pela 
formalidade, não importa onde quer que ela vá. 
 
Por isso, se você perguntar o que significa “Songhwa,” a resposta é “realização e unidade.” 
Alcançar um objetivo, e então formar uma unidade harmoniosa. E porque vocês se unem, há 
somente um, e não dois, tal como fermento ou levedura. É a mesma coisa como em uma casa, 
embora possa haver um avô ou uma avó mais velho simpático, ou a mãe e o pai simpáticos, é 
somente quando as crianças começam a sorrir que toda a casa realmente sorri também.  
 
Neste sentido, você realmente precisa saber que a responsabilidade de ser “Songhwa,” de ser 
jovem, é realmente uma grande responsabilidade. (47-80, 21-83, 25-107) 
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2. Ter a Consciência Que “Eu Sou Um Filho do Céu” 
 
Agora devemos realmente nos tornar os filhos e filhas de nosso pai. Devemos nos tornar parte 
da linhagem de nosso pai em cada sentido do mundo. Devemos estabelecer um 
relacionamento de unidade onde o shimjung (coração) de nosso pai esteja firmemente ligado 
ao nosso shimjung, e onde a aorta do coração de nosso pai está firmemente conectada com a 
aorta de nossos próprios corações. O caminho que nosso pai trilha deve ser nosso próprio 
caminho, a situação de nosso pai deve ser nossa própria situação, o propósito que nosso pai 
defende deve ser nosso próprio propósito. (27-270) 
 
Adão e Eva decaídos não sabiam disto, mas nós devemos trazer à tona todos os fatos relativos 
à Satanás, estar equipados com o padrão shimjung que não será violado por Satanás 
novamente, e nos colocar na posição na qual podemos controlar até mesmo os satanases 
históricos. Devemos nos tornar os filhos lineares diretos de Deus, de tal modo que não 
tenhamos nenhum problema para comandar Céu e Terra através do próprio Shimjung de Deus. 
Podemos somente chegar onde queremos ir, podemos somente alcançar o lugar que mais 
desejamos ardentemente, depois de chegarmos ao dia quando Deus nos abençoa dizendo, 
“Meu filho, minha filha, este é seu momento, este é seu dia. Você pode fazer qualquer coisa 
que queira fazer.” (10-212) 
 
O que precisamos saber hoje é que se vivo com a consciência que “sou da nação de Deus,” 
“sou do povo do Céu,” “Eu sou um filho do Céu,” necessariamente terei que lutar. (3-41) 
 
Você deve declarar confiantemente diante de Céu e Terra, diante de todo o universo, que sou, 
sem dúvida, o Filho de Deus centrado no amor. Há algo que possa contradizer isto? (137-304) 
 
Você deve testemunhar ao ponto que seu reconhecimento de ser o filho dos Verdadeiros Pais 
é maior do que de ser descendência de seu pai e de sua mãe. Quero dizer que você deve 
vocalizar isto constantemente, mesmo se você não gosta disto. Você deve declarar, dizendo
“Verdadeiros Pais” mil, dez mil vezes. Testifique constantemente. Chame “Verdadeiros Pais, 
Verdadeiros Pais” até que você esqueça seus próprios pais. Isso é o que você deve fazer. Do 
contrário, você não será capaz de reestruturar sua própria consciência. E quanto ao tempo 
quando os Israelitas entraram e ocuparam Jericó? Eles tocaram suas trombetas, bateram seus 
tambores e levantaram suas vozes, e depois todos gritaram “Somos o Povo de Deus. Vocês se 
renderão!” e as muralhas simplesmente caíram, não é? [Sim.] É a mesma coisa. Vocês devem 
dizer “O mundo é meu. Somos os filhos dos Verdadeiros Pais. A autoridade de decidir a 
propriedade pelo amor está logo ao virar a esquina, e se você tentar negar isto, você irá pagar 
pelos danos!” Em outras palavras, não se comporte como covarde. (137-304) 
 
Se você nasce como um filhote de cachorro, você deve viver como um cachorrinho. Você não 
pode evitar viver como um cachorrinho. Se você nasce como um leitão, você deve viver como 
um leitão, e nós Moonies que nascemos como Moonies, seria melhor se nos comportássemos 
como Moonies devem se comportar. (130-266) 
 
Todos aqui devem se tornar um filhote de tigre, e não um gatinho. Entendido? Tudo bem, 
então vocês vão se tornar pequenos tigres? [Sim.] Então, e como fazemos o rosnado de um 
tigre? [Grrrrrowl] Mesmo que seja pequeno, você deve rosnar como um tigre. Não faça 
“miau” e fique como um gatinho bonitinho. Vocês devem se tornar filhotes de tigres, não 
filhotinhos bonitinhos, que existem por toda a península coreana. (37-88) 
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3. Quando o "Songhwa" Desperta nos Últimos Dias 
 
Se alguém pergunta o que queremos dizer com “os Últimos Dias,” podemos dizer que este é 
um tempo semelhante à fase do outono do ano. As folhas começam a cair quando o outono 
chega. De onde as folhas caem quando isto começa? As folhas no tronco são as primeiras a 
cair, não as folhas dos galhos. Isso significa que são as coisas que pertencem ao passado, a 
velha era que começa a ir embora primeiro. Sua influência se dissipa e desaparece. 
 
Assim, enquanto nossos nativos da Coreia estão preocupados, devemos chegar no tempo 
quando nós que temos 30 anos de idade podemos dirigir a sociedade. E depois de algum 
tempo, chegará o tempo quando os jovens em seus 20 anos poderão também dirigir a 
sociedade. Esse é o motivo pelo qual o sistema universitário ainda é um problema. Há muito 
tempo atrás, uma pessoa tinha que estar em seus 70 ou 80 anos se quisesse influenciar ou 
mover a nação, mas essa idade mudou para 60, 50, 40, e chegou aos 30 anos. Quando a idade 
de influência cair para 20 anos e a adolescência, orientar os estudantes do colégio será uma 
tarefa importante. O problema não serão os estudantes universitários. Serão os estudantes do 
colégio. Não são os velhos que decidem o destino do mundo. Esse é o motivo pelo qual os 
velhos estão sendo chamados de velha geração e sendo mantidos praticamente fora do 
movimento da história. E os professores mais velhos nas universidades estão sendo tratados 
como casos modelos da “velha geração.” Um professor tem que estar em seus 30 anos se ele 
quer obter o interesse de todos os estudantes. Estranho, não é? Então, o que é tudo isto? É 
apenas as folhas caindo. Enquanto a formação da cultura da humanidade é a preocupação, os 
velhos estão caindo no esquecimento. Nos velhos tempos, toda a vizinhança saltaria se um 
velho avô dissesse alguma coisa, mas nestes dias nem mesmo os cachorros da vizinhança 
prestam atenção ao que um velho avô diz. É assim que as coisas se tornaram. Por isso, agora o 
tempo do meu avô acabou, o tempo da minha mamãe e meu papai acabou, o tempo do meu 
irmão e da minha irmã mais velhos acabou, e agora é meu tempo. Que tempo é este? É a era 
da juventude. A geração dos jovens. Qual é a maior dor de cabeça na Coreia? É o governo, a 
facção brigando no parlamento? Não, são as universidades. Depois de algum tempo serão os 
colégios. Chegamos ao último movimento, a última rodada do jogo. Os dias finais estão muito 
perto. 
 
Qual o motivo por trás da queda? A manifestação do individualismo é o ponto de início da 
Queda. O individualismo se manifestando é o ponto de início da Queda. “Quem se importa 
com o mundo, seja sobre o que for?” A seguir, o desenvolvimento de uma base de liberdade 
irrestrita é a causa primeira da Queda. “Quem se importa se Deus disse para não comer aquele 
fruto? Quem dá atenção para regras e regulamentos? Quem precisa disso? O que me importa 
as restrições? Vamos fazer o que queremos!” Isso é liberdade? Comportar-se assim e fazer o 
que lhe agrada? Não podemos simplesmente fazer isso. 
 
Quanto mais livre e mais liberado o mundo se torna, mais o mundo precisa seguir regras e 
preservar a ordem. Quanto mais precisa é uma máquina, mais ela se move de acordo com um 
eixo regular dentro do esquema de ordenamento baseado sobre o relacionamento do princípio 
de vertical e horizontal. Seguindo esta regra, o resultado natural é liberdade de movimento. 
Isto é ainda mais evidente quando examinamos a cultura científica e o sistema social de hoje. 
Esta estrutura da sociedade exige uma forma irrestrita. É possível que o ser humano necessite 
de liberdade, mas a própria sociedade não? Porque a instituição social corresponde à condição 
humana, se a instituição social é formada no esquema de regulação como uma organização e 
um sistema, então o ser humano deve responder a essa instituição sistemática e estar 
preparado para suas condições.  
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Na verdade, ele deve ser capaz de garantir e proteger seu bem-estar na posição de sujeito. Se 
consideramos as coisas a partir deste ponto de vista, não pode haver tal coisa como liberdade 
sem licença. 
 
Se você está indo para algum lugar, você definitivamente deve estabelecer um caminho ou 
rota. É preciso haver uma direção. A filosofia por trás do liberalismo dos dias de hoje é 
totalmente sem nenhuma direção, não é? Pode haver alguma direção quando alguém apenas 
faz o que lhe agrada? Ou a mente pode existir sem direção? Não. 
 
Este é o tipo de pensamento que leva à destruição. Precisamos destruir completamente esse 
tipo de filosofia decadente. Portanto, quanto mais difícil e refinado seja alguma coisa, mais 
complexo é o caminho tomado até ela. Você gosta de coisas complexas, ou você prefere 
coisas simplistas? Este é um caminho muito complexo. 
 
Dê uma olhada no olho humano, por exemplo. Ele parece muito simples, mas de fato é uma 
parte muito complexa do corpo humano. Mesmo as células individuais do olho são muito 
complexas. Elas são todas complexas, mas mesmo assim todas elas vivem juntas como parte 
do único organismo vivo, elas respeitam umas as outras e cooperam umas com as outras, e 
não causam prejuízos sobre as outras. Por isso, não é possível para elas dizerem, “bem, eu sou 
o olho, e eu sou ótimo,” ou “eu não gosto de outros caras como vocês, e nós, as mãos, somos 
a melhor parte, etc.” 
 
Com relação ao relacionamento de frente e atrás, esquerda e direita, acima e abaixo, Não há 
nenhuma outra forma além de se ajustar e obedecer às regras e condições definidas de acordo 
com a posição e a classe. Não há nenhuma outra forma para conectar tudo junto. (49-190) 
 
4. A Atitude Apropriada para Atividades Songhwa 
 
Quando era jovem, eu estabeleci e determinei os objetivos em minha vida, e a medida de 
minhas aspirações. De repente, descobri que tinha passado através da minha juventude e meia 
idade, e me aproximava da idade avançada. Se há um arrependimento que tenho, é que eu fui 
incapaz de alcançar a conclusão e chamar meu Pai enquanto estava na minha juventude. Isto 
é, estou triste que não pude dizer “pai” durante a mesma fase da vida de Adão e Eva no 
Jardim do Éden. Esse é o motivo pelo qual vocês estão nessa posição afortunada. 
 
Como aquele que está herdando a tradição não diluída de Deus, eu tenho que seguir o 
caminho direto. Eu devo considerar esses estudantes e mestres que não conhecem a Vontade
como pessoas miseráveis e desafortunadas. E devo pensar sempre sobre quanto Deus operou e 
trabalhou a fim de me encontrar e estabelecer. 
 
Eu tenho que subjugar o que é injusto. E exige milhares de vezes mais esforço para subjugar 
algo com outra coisa além da força. Eu estabeleci uma integridade de lealdade e piedade que 
pode conquistar e lidar com qualquer ambiente ou circunstâncias. E eu devo começar com 
uma mente pura e fazer firme progresso até alcançar meu objetivo. 
 
O Princípio é como um guarda de trânsito, e o objetivo do Princípio é minha vida. Se alguém 
caminha na direção do objetivo com fé e sinceridade, então a sinalização aparece. Cada um de 
vocês, no mesmo ambiente no qual estão situados, precisa fazer uma partida histórica, um 
início histórico. E você deve plantar e nutrir as sementes de genuína sinceridade. (21-83) 
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Qual é a coisa que sua mente quer acima de tudo? Esta é a questão importante. Se há algo no 
mundo mais digno de ter, então nossos jovens são aqueles que devem agarrar isto. Se uma 
pessoa não é suficiente, e mesmo se exigir dez, ou cem, ou mil, ou dez mil, vocês devem ficar 
bem juntos, e então agarrar isto todos juntos. 
 
Quantos estudantes do ensino elementar e do ensino médio existem na Coreia? Seria alguns 
milhões? Esse é um grande grupo simpático. Se existe algo realmente bom que levaria um 
milhão ou mais (jovens) a estarem todos conectados como um grupo de formigas, você 
poderia mobilizar um milhão de estudantes? Se você pode fazer isso, devemos criar esse 
movimento para ir e conseguir isso, ou não? [Devemos.] Bem, a questão é, eu sou a única 
pessoa que conhece o que é essa coisa específica. Eu devo mobilizar vocês jovens, mas o que 
vocês vão fazer? Se vocês não se mobilizam, então não terão nenhuma conexão com essa 
coisa mais valiosa no mundo inteiro. Mas, se vocês se voluntariam, dando um passo à frente e 
dizendo, “Eu posso mobilizar um milhão de estudantes nos próximos anos,” então você vai 
tornar como sua posse a coisa mais desejável no mundo. 
 
Em outras palavras, se os estudantes coreanos empurram todos os jovens e estudantes do 
ensino elementar e médio em todos os vários países do mundo, e então ganham uma posição 
elevada, então nosso país seria o campeão dos estudantes do ensino médio do mundo. Certo?
[Sim.] Não seria melhor sentir assim? Se você não conhece esse sentimento ou paixão, então 
essa é uma questão diferente, mas se você conheceu esse tipo de sentimento, você faria isso? 
[Nós faríamos isso!] Então vocês vão fazer ou o quê? (gritando bem alto) [Vamos fazer isto!] 
Eu tenho que dizer de uma forma excitante assim porque vocês são jovens, não é? (risadas) 
 
Qualquer um aqui hoje que está me vendo pela primeira vez está provavelmente pensando, 
“Eu pensei que nosso Mestre fosse um verdadeiro cavalheiro digno e honrado, mas isto... 
isto... ele é assim!” Mas se eu me comportar sempre com dignidade, isto não é muito 
emocionante. Vocês não vão pegar fogo. Se eu realmente quero agitar o espírito, eu devo 
gritar esta mensagem com voz alta; “Então vocês vão fazer isto ou o quê?!” Eu tenho que 
saber também sobre este tipo de coisa, se quero conduzir vocês jovens. Assim, vocês querem 
fazer uma tentativa, ou não? [Fazer uma tentativa!] (33-277) 
 
Se há alguns estudantes aqui, então mesmos esses estudantes, ao estudar eles devem ter 
derramado muitas lágrimas. O que quero dizer é, você pode apenas dormir tranquilamente, 
considerando a direção na qual os estudantes, isto é, na qual estudantes universitários e 
estudantes da escola elementar e do ensino médio devem seguir? Você deve pensar, “Por 
minhas próprias mãos, por esta carne e sangue que é meu próprio corpo, eu salvarei os jovens 
na minha universidade,” ou, “Eu salvarei os jovens em meu colégio,” ou “Eu salvarei os 
jovens desse mundo.” Você tem que prometer muitas vezes para si mesmo e se colocar em 
linha, e ter o shimjung (coração) que, porque você não tem poder suficiente em seus próprios 
membros, pode gritar com lágrimas diante do céu muitas e muitas vezes. Isso é o que você 
tem que fazer. (94-323) 
 
Quando digo para vocês jovens “trabalhem e sofram,” vocês provavelmente pensam, “Aigo! 
(Meu Deus!) Son-saeng-nim! (Mestre!) Eu segui apenas através do ensino médio, desde o 
primeiro ano no ensino elementar até o último ano no colégio… agora é tempo de parar, não 
é? Você quer mais? Não eu. Para mim chega.” Mas espere. Pense sobre isto. 
 
Para um patriota, ou um filho de piedade filial, se ele ainda não está morto, então sem fazer 
tudo o que ele pode, mesmo até a morte, ele realmente não é um verdadeiro patriota. 
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Não existe tal coisa como um patriota antes que ele tenha morrido. Por que? Não importa 
quantas dificuldades ele passou, se hoje ele pronuncia uma única palavra de arrependimento, 
ele não pode ser um patriota. Não importa quanto patriota ele tenha sido, se ele vira as costas 
para seu país neste momento, então ele se torna um traidor. Isso não é assim?  
 
Você somente pode se tornar uma pessoa que cumpriu a carta de patriotismo e piedade filial 
depois de ter sido leal e filial até o momento quando ultrapassa a fronteira da morte.
Absolutamente verdadeiro, certo? [Sim.] Esse é o motivo pelo qual tanto quanto o caminho 
público é difícil, o curso de lealdade e piedade filial é semelhante. Chamamos alguém que deu 
sua vida por seu país de patriota, e um filho que dá sua vida por seus pais, de filho filial. (64-
75) 
 
5. Torne-se Um Songhwa-Ggun 
 
Deus, no presente momento, está olhando para os jovens e depositando suas esperanças neles. 
Desta forma, Deus está tentando cumprir o mundo que Ele deseja nos estabelecendo no meio 
deste mundo complicado. Para nós jovens neste mundo de hoje, não há nenhuma forma de 
evitar este caminho. (15-81) 
 
Eu também não gosto de me tornar um do grupo “velho.” Mas eu realmente não sou um do 
grupo dos velhos. Eu não gosto de velhos. Eu gosto de jovens. Mesmo hoje eu ainda gosto de 
jovens. Naturalmente, isso não significa que vocês devem ficar felizes sobre isso. 
 
Atualmente chamamos os estudantes da escola elementar e média da Igreja de Unificação de 
“estudantes Songhwa.” Songhwa. Vocês conhecem o significado da palavra “Songhwa”? Ela 
significa “realizar e harmonizar.” Então como podemos chamar quando alguém cria um 
alvoroço, ou quando algo é extremamente urgente e premente? Também chamamos isso de 
“songhwa.” Se escrevemos estas duas palavras em Hangul, a ortografia é exatamente a 
mesma. A pronúncia também é a mesma. Mas o significado naturalmente é diferente. 
 
Vocês aqui devem se tornar os criadores de problemas da República da Coreia. Vocês devem 
se tornar os perturbadores de suas vilas e vizinhanças. E vocês podem testemunhar 
confortavelmente na escola? Vocês já viram alguém que diz “Aigu! Que problema pode haver 
em ir e estudar? Eu apenas vou pegar todos os meus amigos, e trazê-los e convertê-los de uma 
vez!” Vocês já conheceram esse cara? Você tem que se perguntar, “basta apenas tentar… tire 
um momento para ouvir…” como se você estivesse pedindo um favor, certo? Assim, se isto 
não está funcionando bem, por que você apenas não agarra alguém pelo pescoço e dá um tiro 
dessa maneira? Quero dizer isso de uma boa maneira, e naturalmente, não de uma maneira 
ruim. (25-102) 
 
Eu gosto de criadores de problemas. Vocês mais jovens aqui são criadores de problemas. Se 
você vai para uma vila, você é o criador de problema da vila. Ao mesmo tempo que você é 
criador de problema no mundo de Satanás, você é criador de problema do mundo de Deus. 
Esse é o motivo pelo qual você faz o início em um único ponto, e dá frutos em um único 
ponto. Os significados encontrados no Hangul são notáveis. 
 
Alguém que vai à igreja é um Yesu-ggun (significando “um adorador de Jesus.”). Alguém que 
vai e atende o templo é um Jol-ggun (significando “um adorador de templo.”). Assim, que 
tipo de “ggun” vocês aqui são? Vocês são songhwa-ggun (significando “um criador de 
problema”). Vocês já pensaram sobre si mesmos como criadores de problemas? 
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A partir deste ponto de vista, quando os pais nesta sociedade dizem para seus filhos, “Estude 
bastante. Ouça o que é dito para você. Você deve se tornar um bom exemplo para seus 
amigos,” isso é o que é ser um criador de problemas? Se os pais dizem para seus filhos “Seu 
safado! Se você não estudar, você vai ser reprovado como um estudante medíocre, por isso 
estude, e faça seu melhor ao estudar!,” isto também é um tipo de problema e aborrecimento. E 
se, logo que eles chegam em casa, o filho ou a filha recebem alguma coisa especial que seus 
pais tenham amorosamente preparado, e sai para a rua, e passa para as outras crianças 
pensando “estas outras crianças podem realmente utilizar isto,” essa atitude também é um tipo 
de problema. E, se os pais estiveram preparando uma coisa especial por dez anos ou mais, 
investindo seu coração apenas para seu filho, e logo depois o filho também pega essa coisa e 
passa para outras crianças. Isto também é “problema,” certo? 
 
Há dois tipos de problema. Um deles é o problema que conduz à destruição, e um deles é 
aquele que leva à boa fortuna. Um deles dá bênçãos, e um deles manda embora as bênçãos.
Um reúne, ganha e edifica as coisas. Um destrói, perde e rompe as coisas. (25-103) 
 
A partir de agora, vocês estudantes Songhwa devem ter a convicção que se tornarão o porta-
estandarte que pode trazer correção para o inimigo e liberação para Deus começando a partir 
de minha própria carne e osso, a partir do meu próprio corpo. Deus confiará sua obra para a 
pessoa que pode ter uma convicção mais profunda e mais forte do que a convicção que o 
próprio Deus tem mantido em sua batalha por seis mil anos, mesmo se essa pessoa não pode 
cumprir toda a vontade. (47-80) 
 
Se estou sozinho, devo trazer os estudantes ao meu redor para o meu lado. Então você tem 
que ser capaz de trazer essa escola a se render e gritar, “Mansei! eu consegui a vitória. Eu 
venci.” Sempre que olhar para o espelho, você deve dizer para si mesmo, “Ei! Você ainda está 
seguindo o caminho que você começou quando assumiu a vontade de Deus?” 
 
Você não pode se permitir envergonhar o nome “Songhwa.” Quando você não pode fazer 
nada mais sob seu próprio esforço, e você não pode carregar mais o peso, e finalmente diz
“Deus, por favor, me ajude,” somente então você se tornará uma pessoa realmente 
independente. 
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Capítulo 4 – Escola e Estudo 
 
Seção 1. Escola e Mestre 
 
1. O Que é a Escola? 
 
Uma igreja existe para o propósito de Deus, e uma escola para as futuras gerações. A vontade 
de Deus sempre repousa nas futuras gerações. Através do sacrifício de uma pessoa individual
ela busca por grande felicidade dos descendentes. Ela sabe que virão uma grande nação e 
mundo para a futura geração, através do sacrifício desta geração. Deus tem colocado Seu 
coração e alma na obra de ensinar as pessoas a serem capazes de cumprir suas tarefas. (96-33) 
 
2. Razão para Ir para a Escola 
 
Todos vocês vão para a escola. Quando você começa a escola, deve haver uma razão para 
você começar a partir da escola elementar. Como um aluno da escola primária, através de sua 
interação em uma base diária, você finalmente chega ao fim do processo e se gradua no nível 
elementar. Isto significa que você cumpriu seu primeiro objetivo no qual pode acrescentar seu 
segundo objetivo, através da interação com o novo mundo da escola média, a faculdade, e 
assim por diante. (66-242) 
 
Vocês estudantes vão para a escola. Por quê? Vocês vão para a escola para o benefício da 
nação e do mundo. Vocês devem ter esta atitude. Vocês devem ser alguém que tem 
pensamentos especiais. (117-95) 
 
Quando um bebê suga o leite de sua mãe, ele está feliz e passa também a reconhecer o rosto 
de sua mãe, pensando, “Oh, eu gosto muito dessa pessoa. Ela é a pessoa certa para dar leite.” 
Neste caso, se eles são verdadeiros pais, alimentar não é suficiente. Eles devem treinar seu 
filho sob uma disciplina perfeita. Enquanto o filho cresce, eles tentam torná-lo forte o 
suficiente para superar o mundo com a força obtida através de intenso treinamento, e então 
eles podem ser chamados de verdadeiros pais. 
 
Isto significa que enviamos nossos filhos para a escola primária, escola média e universidade 
para treiná-los para vencer o mundo. Não queremos deixar o mundo vencer nossos filhos, mas 
queremos ter nossos filhos obtendo vitória sobre o mundo. (95-87) 
 
3. Educação e Bondade 
 
Você tem uma aula de moralidade entre os temas na escola, não é? Como vocês chamam esta 
aula? [A vida correta] Vida correta? Na aula seus professores ensinam que você não deve 
revidar as ações dos outros com o mal, mas ser paciente. Quando você vê um homem fazendo 
algo errado e não tem confiança em sua própria capacidade de fazer alguma coisa contra ele, 
mantenha-se afastado de tal companhia. Para manter-se afastado de más ações, você deve se 
separar. (30-308) 
 
Embora hoje na Coreia existam muitas universidades, escolas de ensino médio e elementar, e 
algumas instituições de ensino, elas não conhecem a definição de bem e mal. Dizem que a 
população da Coreia é seis milhões. Eles somente conhecem as palavras “bem e mal,” mas 
eles não conhecem o padrão a partir do qual podem falar sobre bem e mal. Qual é o 
verdadeiro padrão? Eles não o conhecem. Isto é um grande problema.  
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Se alguma coisa está um pouco diferente da sua, você diz que está errado. “Eu sou desta 
forma, mas ele é daquela forma. Por isso, ele é um cara ruim.” Quando você fala assim, sua 
tendência é falar errado para tudo. Quando você diz “esse cara ruim,” qual é o padrão sobre o 
qual você é capaz de dizer isso? Você não tem o padrão. Quando utiliza um padrão mutável, 
você estará à beira do colapso, a julgar pela atual situação de nossa sociedade, não tendo um 
padrão absoluto. Em todo instrumento de medição como uma régua, o padrão nunca é 
alterado. Como ele nunca é mudado, ele pode ser a unidade. O que no mundo tem essa 
unidade que nunca muda? Esta é a pergunta que devemos responder. (136-110) 
 
Não importa como nós, seres humanos, continuamos a viver, nascidos no mundo, devemos 
viver nossas próprias vidas. Enquanto vivemos nossas vidas, seguimos muitas formas de vida. 
É fácil fazer uma ação pecaminosa que nos corromperá muito facilmente. Mas é difícil 
continuar a fazer o bem, que não nos deixará cair em uma armadilha. Aquilo que é fácil de 
fazer é uma coisa má. Por esta razão temos muitas sanções e leis contra fazer coisas fáceis. 
 
Quando você é perguntado, “Qual caminho você quer seguir, o caminho correto ou o caminho 
errado?” você responde, “Eu seguirei o caminho correto!” Todos vocês têm dito isso desde a 
infância. Desde o tempo de um bebê até o tempo da escola primária, a escola média e a 
universidade, quanto mais educação você tem recebido, mais você tem sido ensinado a seguir 
o caminho correto. Mas quanto mais alto se sobe em uma árvore, mais difícil é manter-se em 
equilíbrio. Você deve saber que vivemos nesse tipo de mundo. (98-232) 
 
Sabemos que têm existido dois caminhos na história. Onde quer que esteja um homem bom, 
lá deve existir um antagonismo. Quando você está fazendo coisas boas, você também deve 
enfrentar oposição. Historicamente, nossa sociedade não tem estado no lado do bem, mas tem 
sido hostil ao bem. Por causa disso, não é fácil praticar a bondade, mas é fácil cometer o mal. 
Você deve sempre lembrar que está nessa situação social onde é mais difícil fazer uma coisa 
boa do que dez atos perversos. Assim, o mal estabeleceu sua base de operações a partir do 
pano de fundo histórico e dominou o estado atual dos seres de hoje, e quer subjugar o futuro 
do mundo que estamos buscando. Se você assumiu uma atitude de esperar e olhar e fugiu 
desta tendência social, o mundo novo que estamos procurando não pode ser realizado. 
Portanto, não podemos fazer de nós mesmos indivíduos bons. Sem bons indivíduos é 
impossível formar uma família boa. Sem uma boa família é além das possiblidades edificar 
uma nação boa ou um mundo bom. (54-12) 
 
4. Cursos da Escola 
 
Para um menino da escola primária, o curso primário é um tipo de corda de ligação. Não é 
assim? O currículo é uma corda de ligação para os estudantes. Quando você vai para uma 
universidade, os assuntos em um currículo escolar são como algemas para colocar em você. 
Você deve remover suas cordas, não é? (126-42) 
 
Se você quer ter algo feito, você deve passar através do período do número sete. Você vai 
para a escola primária por 6 anos. E quanto à escola média? [seis] Quem no mundo fez isto 
em seis anos? Sem passar através do número 6 você não pode passar de período. O número 6 
é o dobro do número 3. Três objetivos significam separar nos três estágios de formação, 
crescimento e aperfeiçoamento. O número ideal é o número 7. Quando ele se conecta com o 
número 6, ele se torna o centro que é chamado o número de conclusão. Vocês entendem? 
(181-90) 
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Qualquer menino da escola primária pode dizer, “Eu não preciso ir para a escola”? Ele é 
capaz de fazer isso? Recusando-se em ir para a escola primária, ele não pode ter o fundamento 
para a escola média, certo? [Sim] Sem finalizar a escola média ele não pode ir para a 
faculdade. Por que ele não pode ir para lá? Por que não é possível, se ele pode fazer o que ele 
quer? É porque ele carece de poder, ou porque ele não é bonito? É porque ele não tem 
dinheiro, ou porque não está bem vestido? [Não] Embora ele não goste da escola, ele tem que 
seguir através desse curso de estudo. 
 
Começando a partir do jardim de infância, devemos seguir através dos cursos da escola 
elementar e média antes de entrar em uma faculdade e obter um doutorado. Enquanto você vai 
para o processo de cima, você não pode dizer que não precisa mais do processo inferior. Por 
que você ainda precisa do que aprendeu na escola primária? Na escola primária você estudou 
os assuntos básicos. Você ainda precisa de todos eles. Você pode dizer isso porque você 
estava tão naturalmente digerindo-os na situação atual que esqueceu até mesmo o fato que já 
os aprendeu. Contanto que você reconheça que os estudou, você não pode dizer que não 
precisa mais deles. 
 
Por que você estudou no jardim de infância? Você vai para o jardim de infância para se 
preparar para a escola elementar, o que significa tornar mais fácil o aprendizado na escola 
primária. Por que você vai para a escola elementar? Não ter dificuldades no ensino médio é a 
razão para você ir para lá. 
 
Por que você vai para a escola média? A fim de não ter dificuldades na faculdade. E quanto a 
universidade? A fim de não ter problemas nos cursos de mestrado e doutorado. Eu estou 
certo? [Sim] Olhe, estudar na escola primária é mais difícil do que no jardim de infância, a 
faculdade é mais difícil do que o ensino médio, e os cursos de mestrado são mais difíceis do 
que os cursos da faculdade. Depois do bacharelado, o curso de doutorado é mais difícil. 
 
Quando você sai para o mundo é mais difícil. Tudo segue assim. Cada vez mais se torna 
difícil. Cada vez mais. Ouça. Agora vocês estão aprendendo a partir do Reverendo Moon da 
Igreja Tongil ou não? [risadas] Eles não ensinam isto para vocês nem mesmo na universidade. 
Esta conferência, vocês sabem que devem ouvir atentamente. Isto é educação básica. Vocês 
sentem assim? [Sim] Eu não posso dizer para vocês quão grande é... Quando vocês vão para o 
mundo, vocês têm um olho tão crítico que qualquer coisa que grandes figuras digam não 
significa nada para vocês. Por isso Moonies são chamados de “caras espertos.” 
 
Você tem algo com você. Isto é uma reputação estabelecida. Olhe. Quando vai para a escola 
média, você gostaria de se vestir como fazia na escola primária e elementar, mas desde que 
entra na faculdade e universidade, você não tem tempo suficiente para cortar o cabelo ou fazer 
a barba. Você está nas profundezas da miséria. Você é muitas vezes obrigado a olhar o 
passado como “bons velhos tempos” do jardim de infância e escola primária. 
 
5. Bom Mestre 
 
Quando você vai para a escola primária, no início o professor controla todas as coisas como 
sentar na sala, falar, e cada conduta. Todas as suas afirmações são “não faça.” Ao fazer isso, 
não importa o que você possa se tornar depois de uma universidade ou doutorado, você pode 
ser uma pessoa de grande calibre. Onde quer que você vai e se estabelece, você pode ser o 
mestre. Você se prepara para isto a partir da escola primária. Portanto, todos os seus 
ensinamentos contêm “não faça.” 
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Você gosta de correr, pular a cerca e chutar a porta quando quer estar em velocidade. Mas 
você sempre ouve “não.” Assim é Kwon Jin. A Mãe sempre o aconselha: “Você deve ficar 
aqui. Não faça nada errado lá fora.” Entretanto, ele está tentando correr para a rua logo de 
manhã sempre que sua mamãe e seu papai não estão perto dele. Por isso, sempre deve haver 
“não” para ele. 
 
Você deve saber isto. Portanto, criando este material instrucional... Deus nunca utiliza iscas 
boas e doces para pescar. Ele sempre coloca restrições em nós através de vários “nãos.” Você 
está apto para ficar sujo a todo momento sempre que forem no mundo decaído. Portanto, Ele 
não pode deixar você fazer o que deseja, mas sempre pede para você “Faça somente isto e 
desta maneira.” Isto é tudo que Ele pode fazer: “Salte alto. Salte alto,” para deixar seu 
pescoço ser fisgado por Ele. (136-209) 
 
Qual professor você gosta em sua escola? Um diz, “Ei, pessoal. Vocês não gostam de estudar 
neste dia lindo. Por que vocês não saem e brincam no campo de flores?” E o outro diz, “Seus 
malandros, dia de primavera? De maneira nenhuma. Estudem! Estudem!” Qual professor é 
melhor? [O último] (131-117) 
 
Em sua escola, qual é o professor bom, aquele que ensina rigidamente você, com um pedaço 
de giz, fazendo seus olhos brilharem, ou o professor que fica de braços cruzados e passa seu 
ensinamento facilmente? Quem é o professor bom? [o professor rígido] Vocês sabem isto. 
Portanto, em sua escola, o professor rígido é um bom professor. Vocês entendem? Se vocês o 
obedecem e digerem seu ensinamento mesmo se ele utiliza linguagem muito rígida, vocês 
podem receber a sua parte nessa aula. Através de compartilhar nessa aula, vocês podem se 
tornar um discípulo direto desse mestre. Esse é o princípio. É assim ou não? [Sim, é assim] 
Esse é o princípio. (161-37, 125-82) 
 
O mestre deve dar amor profundo aos estudantes. E os estudantes obedecem absolutamente o 
mestre que está dando a eles amor profundo. Os estudantes de hoje são aqueles que se 
graduam, ou repetentes? [Repetentes] Eles são repetentes terríveis. Eles não podem ser
perdoados… Deus nos ama, portanto, deixe o universo ser todo obediência! (164-50) 
 
Seção 2. Tarefa de Estudante 
 
1. Responsabilidade de Estudante 
 
Na escola há o diretor, os mestres e os estudantes, onde o relacionamento sujeito e objeto é 
estabelecido entre eles. Portanto, qualquer estudante se opondo a um mestre deve ser chutado 
para fora. Se um estudante vai para a escola com outro plano ao invés de estudar, ele deve ser 
chutado para fora. (11-19) 
 
Todos devem ter sua própria posição. Na família, um filho deve esperar por seus pais, irmã, 
ou mãe e pai; cada um deles deve ter sua própria posição. Todos tem sua própria posição na 
qual cada um deles forma uma conexão e estabelece um relacionamento um com o outro, 
onde ele ou ela tenta fazer completamente sua tarefa.  
 
Por exemplo, um estudante que vai para a escola como um filho de quaisquer pais tem sua 
própria posição e responsabilidade, tanto como um estudante como um filho. Se ele não 
tivesse essa posição, ele estaria em uma condição miserável. 
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Sem essa posição e responsabilidade vindo desses relacionamentos, ele seria uma pessoa 
solitária. Estando clara a posição, centrando nela e tendo ambiente útil para conseguir o que 
ele quer obter de forma sistemática, os relacionamentos de frente e atrás, direita e esquerda e 
acima e abaixo, ele poderia deixar sua marca no mundo no futuro. Mas não importa qual 
posição foi estabelecida com todas as condições preenchidas, quando o ambiente não é útil 
para harmonizar com sua direção, ele terá problemas em criar seu caminho. Isto é a mesma 
coisa no caminho de nossa vida, em nossa família, e também na sociedade. (41-130) 
 
Jovens estudantes atualmente vão para a escola carregando bolsas com eles. Mas alguns deles 
não têm nenhuma ideia porque vão para a escola. “Eu estou indo para a sociedade.” E então 
onde vocês vão? “Pelo país, eu vou carregar a responsabilidade pesada.” E então? “No 
mundo, pois eu quero conduzi-los.” E então? Aqui, eles não sabem onde ir mais. Eles 
perderam o caminho diante do Céu. Todos no mundo estão nessa situação miserável. (5-178) 
 
Para um homem ter sucesso em sua vida, ele deve estabelecer um propósito. Você deve ter 
um objetivo real de vida. Se você apenas imagina seu propósito, você perderá seu tempo. Isto
é jogar fora seu tempo. Quando você segue em seus estudos, uma área maior em seu curso de 
estudo é muito importante ao conduzir sua ideia original através da escola elementar, da 
escola média e faculdade, e os cursos de mestrado e doutorado na universidade. 
 
Julgando a partir dos precedentes, no tempo quando você foi colocado, por exemplo, em seus 
dias de escola primária, se você faz todo esforço, você alcançará a mudança para o tempo da 
escola média. Leva cerca de 18 ou 19 anos para conseguir o curso de mestrado, e 20 ou 21 
anos para o curso de doutorado. Os anos de escola são fixados, mas você pode abreviá-los se 
fizer esforços desesperados para conseguir isso. Quem pode abreviar os anos de escola para 
18 ou 10 anos? Cabe somente a mim abreviá-los ou não. A limitação de tempo não me 
controla. “Eu” devo me tornar uma pessoa capaz de controlar o tempo. 
 
Exige determinado tempo para cumprir um objetivo definido. Existe um período de tempo 
adequado durante o qual você deve investir determinada quantidade de trabalho. Embora você 
tenha investido determinada quantidade de trabalho por determinado tempo, você ainda 
precisa fazer algo mais. Isso é dedicar-se para isso. Isto pode fazer uma grande diferença para 
uma coisa comum através de investir a unidade unificada de sua mente e corpo. Qual é a fonte 
do poder de condução para você se devotar e fazer esforços desesperados? Você deve recorrer 
à ajuda de outros, ou você deve estabelecer sua subjetividade por seus próprios esforços? Qual 
é mais efetivo? Quando você tem o poder de condução em si mesmo, você pode seguir seu 
próprio caminho no caso de não poder encontrar qualquer ajuda de fora. 
 
O que você mais precisa para obter o poder de condução em si mesmo? Qual se torna o 
núcleo da motivação? Você pode facilmente imaginar que deve haver um fundamento sobre o 
qual você pode ter a forma para estabelecer sua subjetividade através do coração. A partir de 
onde o coração mais elevado me dá essa força explosiva de condução? Ela vem do 
relacionamento recíproco entre pais e filhos, meu amado e eu. A partir de onde você recebe 
esse estímulo explosivo? Você o recebe a partir do amor, o qual é diferente de lugar para 
lugar. É influenciado por seu ambiente, como um ambiente satisfatório ou insatisfatório. 
 
Por que você vai para a escola elementar, a escola média e a universidade? [por causa do 
dever] Você deve reconhecer que está determinado a seguir esse empreendimento. De acordo 
com a possibilidade de cumprir isto ou não... Para trazer uma solução com grande valor em 
uma responsabilidade pesada, você vai para a escola. (98-234) 
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2. Tempo de Estudante é um Período Preparatório 
 
Estudantes são o núcleo de toda sociedade, a concentração de todos os elementos sociais. 
Todos os sistemas sociais estão conectados aos estudantes através da escola. Através das áreas 
de aprendizado, eles podem conectar quaisquer áreas sociais tais como política, economia e 
etc. Em resumo, uma escola é um campo de treinamento da sociedade onde o núcleo de todos 
os sistemas sociais funciona em um relacionamento recíproco com os estudantes. 
 
Entre a sociedade e a escola há um relacionamento de uma equação de primeiro grau. Não 
importa quão elevada seja a graduação que você obtenha na escola, você deve tentar fazer o 
melhor na sociedade também. Não há nenhum espaço para um passageiro grátis. Você deve 
crescer tanto quanto você fez na escola. Se você cresceu um tanto assim, você deve 
estabelecer uma condição objetiva igual no mundo. Não importa quão elevada a nota que você 
obteve na escola, você não pode ter sucesso na sociedade enquanto você se poupa. Entretanto, 
apesar do bom emprego que você obteve depois da escola, você pode ficar para trás dos 
outros se você se poupar por dez ou vinte anos. Portanto, você deve continuar tentando mais 
do que você fazia na escola. (180-130) 
 
Vocês todos são jovens. Mas se você obterá sucesso ou não será decidido em um momento 
crucial. Observe o momento. (91-29) 
 
Quando você começa seus estudos na escola, o professor é seu mestre e você é seu estudante. 
Mas depois de um ano, alguns alunos falhando podem estar entre vocês. E então o professor 
diz, “Eu amo você, mas não há outra forma. Você deve ficar para trás na turma enquanto os 
outros seguem para uma turma mais elevada. Eu devo segui-los. mas você não pode me 
seguir.” Você deve aceitar o que o mestre diz. Sua reclamação que seu mestre e os estudantes 
não podem fazer nada por você não faz nenhum sentido. (123-204) 
 
Quais traços os estudantes deixarão em seu tempo de escola? E o que você vai deixar nesta 
linha de frente? Sempre deve ter em mente fazer algo significativo em cada circunstância. 
Entendem? [Sim!] O que eu devo deixar no relacionamento com os outros? Tenha certeza de 
pensar sobre isto. (96-331) 
 
3. Tipo de Estudante 
 
1) Estudante Verdadeiro 
 
Você acha que há um homem verdadeiro no mundo? Esta é uma questão. Um homem 
miserável não pode ser um homem verdadeiro, não é? Você gosta de ouro, não é? Você quer 
ouro puro, ou uma liga de ouro misturado com outro metal? [Ouro puro] Se alguém oferecer 
algum ouro misturado como ouro puro, você o odiará. O ouro puro deve ser 100 por cento em 
seu grau de pureza. 
 
Quando você adiciona ouro puro em ouro puro, ele ainda permanece puro. Mas o ouro 
misturado com um pouco de outro metal e o ouro puro se tornarão uma liga de ouro. Portanto, 
não importa quanto ouro puro você adicione ao ouro puro, ele ainda será ouro puro. Mas no 
caso de você adicionar apenas um pouco de ouro artificial ao ouro puro, é desnecessário dizer 
que todo o ouro, mesmo o ouro original, se tornará um ouro misturado. Quando você pensa 
sobre isto, você tem certeza de encontrar um homem verdadeiro? Levante sua mão se você 
acredita que é esse homem. 
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Vocês são estudantes. Quando você diz “ele é um estudante verdadeiro,” a palavra 
“verdadeiro” tem apenas um significado geral. Você deve saber isto. O “homem verdadeiro” 
que você comumente menciona significa um homem um pouco melhor do que homens 
habituais. Quando um rapaz parece um pouco melhor do que os outros entre os estudantes em 
uma vila, você comumente diz que ele é um “estudante verdadeiro.” Portanto, a palavra 
“verdadeiro” que você diz todos os dias não tem qualquer significado absoluto. (41-171) 
 
Quando você diz que algum estudante é o “estudante mais verdadeiro” entre todos os outros 
estudantes, você quer dizer isso somente nessa escola. A escola também tem seu passado e 
seu futuro. Então você pode dizer que o estudante verdadeiro representa aqueles de seu 
passado? Além disso, ele pode ser o estudante verdadeiro definitivo entre todos os estudantes 
das várias escolas, ou dos incontáveis estudantes no futuro? Ninguém pode ter confiança 
suficiente para responder. Quando você diz, “Reconhecemos oficialmente que este homem é o 
homem verdadeiro não somente na vila, mas também por toda a Coreia,” ele realmente pode 
representar o passado, o presente e o futuro conjuntamente? Esta é a questão. (40-306) 
 
Quando você diz um “estudante verdadeiro,” o que mais ele deve esquecer para ser o 
“estudante verdadeiro”? No caso de vocês irem para a biblioteca com cerca de dez amigos, ele 
deve ser o estudante que mergulha nos estudos com um entusiasmo terrível até mesmo 
esquecendo se é noite ou dia, ou de comer o almoço. Esse estudante que esquece de tudo 
exceto seus estudos pode se tornar um “estudante verdadeiro.” Onde quer que você vá, você 
deve viver no amor verdadeiro. 
 
Mesmo sendo espancado e chutado por seu irmão mais velho, você pode esquecer isto. Se 
você foi espancado aqui neste canto, você deve, embora não esteja recuperado do 
espancamento, ser capaz de segui-lo até esse canto, dizendo, “Onde você está indo, irmão? 
Deixe-me ir com você.” Essa pessoa poderia ser um irmão verdadeiro. (174-281) 
 
2) Bom Estudante 
 
Permita-me falar sobre estudantes na escola. O estudante que está disposto a seguir o diretor e 
os mestres também é um bom estudante. Mas o estudante que falha em seguir é um estudante 
ruim. Assim é na família. A criança que segue a ideia de sua mãe e seu pai é um bom filho, 
mas aquele que não segue é um filho ruim. O empregado que faz como o presidente da 
empresa pensa, é um bom empregado, e quem não faz assim, é um empregado ruim. Eu estou 
certo ou não? [Sim] Entre os Moonies na Igreja de Unificação, alguns grupos que seguem a 
ideia do Reverendo Moon são bons Moonies, e alguns grupos opostos são maus Moonies. Eu 
estou certo? [Sim] Então a qual parte vocês pertencem? [Bons Moonies] 
 
Porque bons Moonies? O mesmo pensamento como o meu pensamento? [Mesma ação] Vocês 
conseguiram. Vocês têm ideias melhores do que eu? [Não] Mas eu quero isso. Vocês 
concordam comigo? [Sim] Logicamente, o homem que está fazendo como Deus pensa pode 
ser um homem bom, ou um homem mau? O que ele pode ser? [Um homem bom] (104-206) 
 
O que é um menino bom? Você pode ser um menino bom quando pode digerir um menino
mau e ter um padrão para ensiná-lo. Um menino bom não pode ser influenciado pelo menino 
mau, mas ao invés, ele pode influenciar o menino mau. Vocês devem saber isto. O menino 
bom não pode ser um menino mau; se ele pudesse, ele deveria ser o menino mau. Um menino 
mau é aquele que está indo e vindo entre os dois mundos. (116-195) 
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Quando você pensa sobre si mesmo, você é um homem bom ou um homem mau? Permita-me 
perguntar mais uma vez. [homem bom] Vocês realmente amaram e respeitaram sua mãe e seu 
pai? Então vocês devem ser um homem mau. Alguma vez vocês realmente gostaram de seus 
irmãos e irmãs? Vocês têm feito isso? [Sim] Alguém que não tenha feito isso é um homem 
ruim. Quanto vocês gostam de seus amigos? Quanto vocês gostam de seu mestre? Quanto 
vocês gostam dos santos no mundo? Quanto vocês gostam de Deus, a quem vocês deveriam 
gostar mais? Quando você pensa sobre estas questões, se você é um homem bom ou um 
homem mau, qual a resposta? Homem bom ou homem mau? [homem bom]. Você agora é um 
homem bom? (Risadas) Vocês devem sempre pensar sobre isto. (76-275) 
 
Eu contei ontem esta história para os estudantes da escola elementar e média em Soo Taekri. 
Eu perguntei a eles se tinham colocado seus pais em problemas, para pagar por sua bondade. 
Se a semente de amor de seus pais era grande, você deve trazê-la à conclusão acrescentando 
ainda mais. Portanto, você deve ser dedicado aos seus pais. Você deve respeitar seu mestre e 
render serviço dedicado ao seu país. Você não deve ser um fardo para seus pais. (68-171) 
 
Seção 3. Relacionamento de Amigo 
 
1. Amigo dos Amigos: Os Pais 
 
Se o homem não tivesse caído, o amigo dos amigos teria sido seus pais. Seus pais são os 
amigos reis entre os amigos. E o mestre rei entre os mestres são seus pais. Vocês entendem? 
A origem de todos os planos são os pais. A origem de todas as vidas são os pais, e o centro de 
todos os movimentos sociais são os pais. Entretanto, os pais não têm sido os verdadeiros pais, 
mas os falsos pais. Eles foram colocados de cabeça para baixo. 
 
2. Amizade 
 
Assim é entre amigos. Quando você visita um amigo que é hostil e inacessível, você não pode 
se sentir à vontade. Você se sentirá estranho. Você pode se sentir à vontade somente no caso 
que tenha fortes laços emocionais entre amigos para que você possa interferir livremente nos 
assuntos de seu amigo, e seu amigo pode entrar em sua vida pessoal também. A fim de formar 
esses fortes laços com seus amigos, você deve estar ligado a eles pela afeição emocional. E 
então, todos os assuntos externos serão resolvidos. O ponto crucial é ter fortes laços de 
afeição. (33-133) 
 
Frequentemente ouvimos as pessoas perguntando, entre amigos, se algo lhe interessa.  O que 
eles querem dizer com essas palavras? Isto significa que eles perguntam que coisa seria 
agradável para seu coração ou sua mente. Você deve saber que, na palavra “agradável,” deve 
haver determinada ligação interna de coração. (91-10) 
 
Quando você precisa de um amigo, você quer um amigo que pode derramar lágrimas. 
Contudo, você não iria querer um homem indecente que não faz mais nada além de chorar o 
dia inteiro, mas quer um amigo que pode derramar lágrimas, e que por outro lado, pode 
também dar muitas gargalhadas. Não é bom estar de cara feia em todos os momentos. Mesmo
em uma situação de profunda agonia você deve ser capaz de encontrar uma alegria 
transbordante. Quem pode estar qualificado para a bênção de felicidade? Alguém que está 
chorando com tristeza pelo outro que está sofrendo é aquele sendo abençoado. É no lugar 
onde você quer ficar para sempre que a bênção vai ocorrer. Isso faz sentido? (36-109) 
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3. Formando uma Amizade 
 
Quando você se pergunta com quem realmente quer manter amizade, você saberá que não vai 
querer manter companhia com um peixe pequeno. (153-25) 
 
Ninguém quer recuar. Ninguém quer manter como companhia uma pessoa em fuga. Todos 
querem ser amigo do homem que vai em frente. E quanto a você? Você agora está seguindo 
em frente ou recuando? Nós, mais do que qualquer outro, devemos verificar isto. (32-19) 
 
Se você quer ser o melhor amigo de alguém, primeiro deve entender sua agonia e sofrimento, 
e confortá-lo em seu infortúnio. Somente fazendo isso um amigo poderia ser comovido por 
você. Se você tem relacionamento com ele através de coração e zelo, ele será movido por 
você, e você por ele. (7-306) 
 
Se um homem faz um sacrifício de sua felicidade para seus dez amigos, ele será chamado a 
ser o representante deles quando precisarem ter uma figura central. E eles não somente o 
escolherão como seu representante, mas eles também pedirão a ele para ser o líder para 
ensiná-los como seu mestre. É assim como funciona. (49-198) 
 
4. Amizades Desejáveis 
 
Como você conhece bons amigos? Isto depende de quão intensamente e quantas vezes eles 
pensam em você. Quanto mais intensamente e mais vezes eles pensam em você, melhores 
amigos eles são. Quem deve ser o melhor amigo em sua sala de aula? Se há um estudante que
é muito atencioso com os outros e sempre tenta ajudá-los, mas há outro que quer que os 
outros sejam atenciosos com ele mesmo, o último deve ser afastado e o primeiro se tornará o 
mestre. (177-288) 
 
Vamos dizer que há um homem que tem dez amigos. Quando esta pessoa está disposta a viver 
por eles no espírito de autosacrifício, eles também vão querer viver por esta pessoa. Além 
disso, eles iriam querer trazê-lo até seus familiares para apresentá-lo orgulhosamente. E 
contudo, se essa pessoa tenta fazê-los viver somente para ele, não apenas ela mesma, mas 
também todos os demais devem declinar. A primeira é a forma para a bondade enquanto a 
última é a forma para o mal. (54-29) 
 
Quando você fala sobre um amigo verdadeiro, qual é o significado de “amigo verdadeiro”? 
Vamos dizer que você tem dez amigos. Quem pode se tornar o maior amigo verdadeiro entre 
eles? A verdade é que o amigo que gostaria de viver para os outros no espírito de auto 
sacrifício deve ser o melhor amigo verdadeiro. Ele não quer viver para seu próprio interesse, 
mas dá prioridade para o interesse dos outros. Aquele que está disposto a viver sua vida para 
os outros desde sua juventude até sua idade avançada deve ser o verdadeiro amigo. (72-145) 
 
Quem é o verdadeiro amigo? Ele é o homem que recebe você alegremente e calorosamente na 
direção oposta da mente das pessoas comuns de hoje. Se há uma coisa boa diante de você, 
uma pessoa comum diria que é sua, mas, pelo contrário, para ser o amigo verdadeiro, ele 
poderia também dizer para seu amigo, “isto é seu.” Tudo é o oposto. Se há alguma comida 
saborosa na mesa, uma pessoa comum diria “eu comerei isto.” Mas neste caso, alguém que 
pode dizer, “Tome esta comida deliciosa,” pode ser o verdadeiro amigo. Uma pessoa comum 
diria, “Esta coisa triste é sua, e essa alegre é minha,” mas alguém que pode dizer, “esta coisa 
triste é minha, e aquela alegre é sua” é o verdadeiro amigo. (156-82) 
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Se um amigo deve ser o melhor entre os seus amigos, o relacionamento entre você e ele nunca 
deve ser rompido. Ele deve ser melhor do que qualquer outra coisa no mundo, incluindo sua 
esposa. Você não pode jogá-lo fora. Embora você esteja ao risco de sua vida, você não pode 
romper as relações com ele. Isto não é por causa da simpatia, mas porque vocês estão 
conectados desde o fundo de seu coração que é a fonte da bondade. Qualquer karma
conectado com o bem em sua mente original não pode ser rompido para sempre. (42-218) 
 
Quem é a pessoa feliz? Seria o homem que tem um amigo que ficaria triste sobre seu 
acidente. Quem é a pessoa feliz? É o homem tendo um amigo ou filhos que estão dispostos a 
assumir quaisquer dores por ela ao risco de suas vidas enquanto estiver sentido dor. Esta é a 
pessoa feliz. E quanto a vocês? Todos vocês tem esse amigo? Vocês devem fazer um estudo 
comparativo sobre as pessoas. Quando encontra qualquer pessoa, você pode dizer o que ela é 
no tipo de seus amigos, e que tipo ela pertence entre 100 pessoas que você conhece. Escolha 
vários tipos entre elas e teste-as se é uma pessoa gentil ou uma pessoa vaidosa, ou uma pessoa 
impaciente ou uma pessoa indecisa. (54-177) 
 
Por exemplo, quando você diz, “Ele é um bom amigo,” o bom amigo a quem eu chamo de 
bom amigo pode ser definido como um bom amigo somente se ele fosse capaz de dizer isso 
para você. Mas sob uma circunstância que “Bem, ele é um ovo duro,” ele não pode ser um 
bom amigo para você. Portanto, para encontrar um bom amigo, você deve passar o ponto 
crítico. Você deve melhorar sua sorte. O que você tem que fazer para melhorar sua sorte? 
Você deve derramar suor. Você não deve poupar-se. Você deve pagar o preço na porção 
adequada para melhorar suas sorte. Por isso você precisa de seu suor e lágrimas. (33-317) 
 
Quando você diz comumente “um homem mau,” o que você quer dizer com isso? Chamamos 
de homem mau aquele que tem a primeira consideração somente por ele mesmo e se preocupa 
sobre seu próprio interesse. Quando esse homem segue para a sociedade, ele seria rotulado 
como um homem mau, assim também em sua família e entre seus amigos. Nós, seres 
humanos, não estamos destinados a pensar somente sobre nós mesmos. A maioria das coisas 
valiosas não vem de uma atitude autocentrada. Embora você tenha milhares de amigos, você 
não pode se orgulhar disto.  
 
Não importa quantos amigos você tenha, logo você pode ser deixado sozinho a menos que 
você possa restringir o impulso de somente autoafirmação. Entretanto, seria sem utilidade 
executar um rito de sacrifício para fazê-los ficar com você. Todos os amigos o deixariam, se 
eles se deparassem com este insulto, “você, faça isto” mais três vezes. Você deve saber que 
somente afirmar-se é o primeiro passo que conduz para a autodestruição. (36-181) 
 
Quando você vai fazer amigos, se torna uma questão importante saber se eles serão amigos 
promissores ou amigos sem esperança. Se você tem um relacionamento com amigos sem 
esperança, mais terá resultados de pouco valor com você. Portanto, você deve edificar 
relacionamentos com os melhores amigos a fim de preparar para seu futuro. (32-14) 
 
Quando você é confrontado com qualquer problema ou um acidente ao conduzir sua vida 
religiosa, você deve sempre verificar se isto dá as boas vindas para você ou causa terror em 
seu coração na base do padrão de sua mente. Quando alguém vem até você e fala sobre algum 
problema, aguardando solução, através de sua vida religiosa você sempre deve analisar e 
julgar isto para verificar se sua mente original se harmoniza com isto no primeiro momento 
que você ouve isto. (40-68) 
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Através de toda a nossa vida, ou desde o berço até o túmulo, uma única palavra pode 
prevalecer sobre seu destino. Se não fosse por uma única palavra, você não seria confrontado 
com esse desastre. Mas em muitos casos, por causa de uma única palavra, as pessoas são 
arruinadas em suas vidas. O mesmo pode ser dito sobre a ação de ouvir. Uma vez que você foi 
mal informado, muitas vezes pode ser arruinada toda a vida. O mesmo pode ser dito sobre o 
comportamento. Por causa da participação em uma reunião uma vez, você pode cometer uma 
falha da sua vida. E ao fazer amizade com alguém, você pode cometer uma falha da sua vida.
Não há fim para esses casos. Portanto, homens de bom senso desde tempos antigos ensinam 
você a ser cuidadoso com seu falar, ouvir, se comportar, e fazer amigos. Você deve saber que 
este é o mesmo ensinamento aplicado a todas as idades e todos os países do mundo. 
 
Para um homem não é fácil ser considerado pelos outros quando ele está colocado em uma 
posição desvantajosa. É a mesma coisa com todos vocês. Vocês concordam comigo? [Sim]. 
Nessas condições, para evitar seu próprio sofrimento, ele pode abusar de seus amigos, ou tirar 
vantagem da situação, ou pode conversar e se comportar de forma diferente. Essas condições 
estão esperando por você. Considerando por esta perspectiva, em quem na terra você pode 
acreditar? E em quem mais você pode depender? Absolutamente não é fácil seguir o caminho 
correto sob essas circunstâncias que mencionei antes. Embora você acredite nele como seu 
bom amigo, você pode facilmente ser traído, e alguém querer tirar vantagem quando as 
circunstâncias exigirem. Você é forçado a caminhar através de um mundo assim. Portanto, 
considerando isso, com quem você faria boas amizades, ou com quem você teria bons 
relacionamentos, é a questão mais difícil. (91-29) 
 
Se você tem um amigo a quem você não quer encontrar novamente, ele é somente um amigo 
incomodo. Seu futuro parece cinza. Se você tem um amigo que, mesmo em um caminho de 
tribulações e dificuldades, sempre dá a você algum estímulo, algum impulso, ou algo para 
fazer você despertar, você deve sempre estar disposto a segui-lo, mesmo através de um 
caminho espinhoso. (42-194) 
 
Seção 4. Estudo 
 
1. Razões para Estudar 
 
1) O que é Estudar? 
 
Estudar na escola é tomar todo o conhecimento de seus mestres, e torná-lo seu. 
 
2) A Razão para Estudar 
 
Qual é o significado de cumprir a vontade de Deus? Isto significa se tornar uma unidade 
internamente e externamente, verticalmente e horizontalmente em todas as direções. Isto é 
realizar a vontade de Deus. Tendo essa vontade, Deus não podia deixar Adão e Eva criar suas 
próprias regras depois que tinham sido criados. Ele estabeleceu as regras básicas. Ele disse 
para Adão e Eva, “Vocês devem crescer, rapidamente,” ou não? [Ele disse] Por isso, ele disse 
para eles “não coma.” Adão deveria aprender muitas coisas depois de nascer. Adão e Eva 
deveriam ter estudado muitas coisas. Para estarem qualificados para terem controle sobre 
todas as coisas, Adão e Eva deveriam conhecer seu próprio caráter e qualidades especiais, e 
seus gostos e rejeições. Sem saber estas coisas, eles não poderiam estar qualificados para 
serem os dominadores. (134-121) 
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Você deve saber que deve estudar não para seu próprio bem-estar, mas para se tornar amigo 
das pessoas em uma condição miserável e para ensinar os ignorantes, e para libertá-los de 
seus grilhões e correntes. (33-289) 
 
Alguém que diz, “eu serei um homem capaz,” deve estudar. Por que ele deve estudar? Porque 
ele conhece o valor dessa área. (63-214) 
 
Para quê você estuda? Alguém que estuda para o benefício de estudar é um fracasso. Seu 
estudo deve ser para o mundo, e comer suas refeições deve ser para o mundo também. (63-
214, 33-209) 
 
Seu estudo não é para sua família ou para a Igreja de Unificação, mas para o mundo e para 
Deus. E você deve estudar mais intensamente para salvar o mundo e Deus. (130-321) 
 
3) Futuro Assegurado Através do Estudo 
 
Para um homem que estuda, o futuro está assegurado. (98-293) 
 
Um homem que não estudou e apenas brincou em sua juventude seguirá através de 
dificuldades quando ficar velho. Alguém que não jogou fora seu tempo, mas ao invés colocou 
seu sangue e lágrimas em seu estudo terá sucesso. O homem que segue ao lado do fluxo da 
natureza é feliz. (98-55) 
 
Bem, ouçam. Por que você estuda? Você vai para a escola pelo momento atual, não é? [Pelo 
futuro] É para o presente, o agora? [Pelo futuro] Sim, vocês vão para a escola, pelo futuro. 
Vocês estão vivendo para o futuro? [Sim] Eu não tenho certeza. [risadas] Se seus pais batem 
em você e gritam, “Vá para a escola, seu malandro,” você, sendo golpeado, deve ir para a 
escola derramando lágrimas. Quão miserável isto é para você. Mas se você pode ir para a 
escola mesmo com lágrimas em seus olhos, deve haver alguma esperança para você. Quero 
dizer que há esperança. Isto seria melhor do que não ir, e gritar, “não, eu não vou.” 
 
O que isto significa? Isto significa que vocês gostam de escolher? Vocês vão viver para o 
presente, ou para o futuro? Há aqueles que vivem para o presente e aqueles que vivem para o 
futuro. Quais vocês querem ser! [aqueles que vivem para o futuro] Por quê? Para que? [é mais 
valioso] Qual é mais valioso? Por que é valioso? Aqueles que vivem para o presente não terão 
qualquer caminho a seguir logo que o dia amanheça. Eles podem tomar um desvio ou tomar 
um caminho errado. Ao contrário, aqueles que vivem para o futuro, mesmo com lágrimas em 
seus olhos, avançarão no caminho. Eles podem continuar a seguir amanhã, ou mesmo depois 
de amanhã. Em resumo, o homem que vive para o hoje, logo que o dia termine, ele deve 
recuar, ou deixar a estrada. Deixando a estrada, eles devem parar porque não podem avançar. 
Mas o homem que vive para o futuro, por mais doloroso que possa ser, mesmo caminhando 
com passos vacilantes, pode avançar. Portanto, isto é mais valioso. Isso é porque o que é 
valioso deve ter profundidade, altura e amplitude. O homem que vive para o hoje chegará a 
um fim. Ele é sem valor. Ele não tem profundidade, nem altura e nem amplitude. Ele deve 
recuar, ou voltar para o zero. Ele se torna menos do que zero. 
 
Quando você diz para os estudantes estudarem, eles dizem, “Não me preocupo em estudar. Eu 
estou bem sem estudar,” e desperdiçam seu tempo. Seria divertido por algum tempo. Eles 
adquirem um mau hábito, e estragam sua vida seguindo em maus caminhos. (17-319) 
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2. O Objetivo de Estudar 
 
1) O Propósito de Estudar 
 
Vivem muitas pessoas no mundo; para quê elas vivem? Qual é o propósito de seu estudo? 
Sinto muito dizer que elas não estudam para autoperfeição, mas estudam somente para a 
busca de conhecimento como um meio para expandir sua riqueza material em suas vidas 
diárias. O mesmo pode ser dito do poder. Adquirir riqueza, elas pensam, é um meio para 
formar sua esfera de liberdade no fundamento econômico. (126-225) 
 
Você diz, “Eu estudo para ser um grande homem,” mas isto não significa que você seja um 
grande homem embora tenha um Ph.D. Você não pode compreender a ideia para a qual você
estudou, até que estabeleça a subjetividade da posição ideal de sujeito em um relacionamento 
recíproco. Portanto, você se dedica aos estudos por seu objeto recíproco. Um agricultor 
também semeia as sementes para o objeto recíproco da colheita no outono. Este é o objetivo 
do mundo fenomenal, ou o mundo real. (109-121) 
 
Para quê você estuda? O homem que estuda para o propósito de estudar é um fracasso. O 
homem que faz dinheiro para o propósito do dinheiro é um fracasso. E então o homem que 
tem poder para o propósito do poder também é um fracasso. Quão belo vocês imaginam que 
eles poderiam ser se substituíssem “amor” por seus propósitos? Então mesmo Deus diria, 
“Sim, este é o conhecimento que eu preciso. Este é o dinheiro que eu preciso, o poder que 
preciso.” Entendem? Vocês entendem o que estou dizendo? E quanto a você? [Sim, 
entendemos.] (129-285) 
 
2) Você não Estuda para Si Mesmo 
 
Alcançar distinção no fundamento de seus desejos pode ser sua posse para sempre. Mas o 
sucesso no fundamento errado por bem ou por mal deve ser arrebatado por Satanás. Quero 
dizer que Deus deixará isto de lado. (76-270) 
 
É a mesma coisa para seu estudo. Você diria, “Eu me tornarei um Ph.D. através deste estudo, 
e viverei no luxo.” Mas isto será em vão. Você deve pensar seriamente sobre isto. Você deve 
pegar os filhos dos membros e apoiá-los para obterem doutorados ao invés de fazer seus 
próprios filhos assumirem a missão mundial. 
 
Eu enviei dinheiro para os filhos de inimigos e os fiz estudar sem deixá-los saber. Eu sou esse 
homem que deve alimentar inimigos famintos. (130-315) 
 
Julgando a partir das famílias do mundo, elas vivem somente para seus próprios filhos e 
família. Embora eles estudem, eles não têm nenhuma ideia para quem estão estudando. Eles 
dizem que estudam para crescer no mundo e para se tornarem alguém que pode dominar o 
mundo. Eles estudam para si mesmos, sua família, seu povo e seu país. Nada mais do que 
isso, eles não tem mais nenhuma outra ideia. (65-34) 
 
Quando você cumpriu seu próprio objetivo em seu estudo, você pode ficar muito satisfeito. O 
valor do objetivo realizado deve ser aplicado e pode ser utilizado através de todo o mundo, 
mas você deve reconhecer que o valor está limitado a uma esfera extremamente estreita. 
Como um assunto de fato, todos sabem que você está perseguindo o valor por trás da esfera 
limitada. (50-11) 
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3) O Objetivo de Estudar 
 
Há grandes diferenças entre dizer, “Eu estudo para mim mesmo e minha família” e dizer, “Eu 
estudo para o país e o mundo.” Bem, para quê você geralmente estuda? Você estuda para si 
mesmo e sua família somente. Você deve estudar para o país ou para o mundo. 
 
Então qual é a atitude ideal em seu estudo? Seguramente é ideal estudar para si mesmo. Mas é 
mais ideal estudar para a família ao invés de para si mesmo, para o país ao invés de para a 
família, para o mundo ao invés de para o país, e para o universo ao invés de para o mundo. 
Isto segue dessa forma. (118-214) 
 
Nascida como uma mulher, você cresce, estuda, e se casa tal como todas as pessoas, mas você 
deve ser diferente daquelas pessoas do mundo. É suficiente para elas apenas estudar, mas o 
membro da Igreja de Unificação deve cumprir um propósito dual com o estudo e encontrar o 
caminho para a restauração ao mesmo tempo. (43-252) 
 
Então, para quem você estuda e se gradua na universidade? Pode haver alguém que diz, 
“Exatamente, para a esposa que eu encontrarei e pelos belos filhos que teremos.” mas quando 
você diz, “eu estudo pelo país e pelo mundo,” você terá sustentação. Os países precisam dessa 
pessoa. O mundo precisa desse homem. Certo ou errado? [Certo] E quanto a Deus? [Ele 
também precisa.] Tenha certeza de entender isto. 
 
3. Estude Intensamente 
 
1) Ninguém Gosta de Estudar 
 
Alguém de vocês gosta de estudar? [Sim] Você gosta de estudar? Eu não penso assim.
Estudar é ruim. Apenas ficar é bom. Deixe-me ver. Você pode ir livremente... Quando você 
manda seus filhos para a escola primária ou a escola elementar, eles dizem, “certamente eu 
vou, mamãe,” ou “Oh Deus, eu não quero ir.” Qual destas? Qual temos mais visto? Quando 
pensamos sobre estudantes indo para o jardim da infância, eles conhecem somente sobre o 
próprio jardim da infância. Se eles fossem convidados a irem para o jardim da infância depois 
de terem conhecido a escola primária, a escola média e a universidade, ou os cursos de 
doutorado que deveriam ir no futuro, eu acho que eles não poderiam ir. Eles não poderiam. 
Vocês acham que eles poderiam? No meio da aula eles fugiriam. Vocês não pensam assim? 
 
Da mesma forma, em seu caso, vocês vêm aqui para a escola primária da restauração. Vocês
são como aqueles vindo para a escola primária para a providência de restauração. Como vocês 
não sabem nada, vocês somente seguem. “Vamos! Vamos!” quando eu digo, “Vamos!” Se 
vocês soubessem tudo… Com um pouco de sorte, vocês não sabem nada. Isto é verdade. 
(risadas) Vocês querem saber? [Sim!] (risadas) Vocês estão seguindo este caminho sem nada. 
 
Vamos dizer que uma família estava escalando um caminho para uma grande montanha, e 
havia um bando de tigres sempre a espreita. O pai e a mãe sabiam, mas o bebê nas costas de 
sua mãe não sabia de nada sobre o perigo, e adormeceu. Se o bebê soubesse que um bando de 
tigres viria no caminho de subida, como ele ficaria? Pensem sobre o que aconteceria a ele. Se 
ele soubesse que seria a primeira vítima no caso de serem atacados, ele iria querer ir lá? 
Portanto, não saber nada às vezes faz você ter boa sorte. Concentração no que você está 
fazendo permite que você passe por isso facilmente. (97-119) 
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Se uma criança no jardim da infância conhecesse todo o sistema educacional desde o jardim 
da infância até a escola elementar, escola média e a universidade que deverá ir, ela diria, “Oh, 
Deus. Eu não posso.” Se ela soubesse quão difícil é ir para a universidade e seguir através dos 
cursos de doutorado, ela não iria querer ir para o jardim da infância. Eu penso que nenhuma 
criança iria querer. (97-98) 
 
Quando você é questionado, “Qual você prefere, estudar na sala de aula, ou ir para uma 
excursão escolar?,” você prefere ir para uma excursão escolar do que ficar na sala de aula. 
Mas você deve saber que não é fácil ir para uma excursão escolar. Você deve absorver coisas 
estranhas fora da escola. No caso de você não conseguir fazer isso, você pode ser um atraso 
ou um vagabundo. (115-99) 
 
É difícil estudar, não é? Mas você pode fazer isso? Por que não? A razão que você estuda é 
para se inscrever no sistema social. A sociedade não se inscreve em mim. Da mesma forma, a 
Igreja Tongil [Unificação] não vem até você e o recebe calorosamente, mas você deve se 
inscrever nela. (139-79) 
 
Há alguém que gosta de estudar na escola? Quem na terra gosta de estudar? Mas por que você 
deve fazer isto? Você não pode evitar de fazê-lo. Você deve estudar até mesmo ao custo de si 
mesmo, ou você pode se tornar um vagabundo. (137-157) 
 
2) O Significado de Estudar 
 
Não existem pais que ensinam algo errado para seus filhos. Não há nenhum pai ruim. Até 
mesmo um mestre ruim dá aos seus alunos boas lições. Aqueles que dizem, “sim, sim” podem 
estar fazendo bem em suas salas de aula. Isto é verdade? [Sim] (17-314) 
 
Se você diz repetidamente para seu filho ir para a escola, ou para o filho que está estudando, 
“Estude bastante, estude bastante, estude bastante,” ele pode ficar desgostoso com sua 
interferência. Mas, no caso quando ele vai para a sociedade como um fracasso porque não 
estudou bastante, ele diria, “Eu devia ter ouvido meus pais...” Ele não pode caluniar seus pais.
Enquanto você desfruta seu descanso confortável, você está perdendo tudo. Você está 
deixando as coisas serem roubadas. É o mesmo como quando os outros estavam estudando na 
sala de aula e você brincava e teve um acidente. E o que você se tornaria? Você seria um 
repetente, um fracasso. (91-313) 
 
Não importa quão intensamente você pode exercer controle sobre seu filho, se é seu desejo 
torná-lo mais brilhante e melhor, está pode ser sua condição para fazer esforços por ele. Por 
exemplo, embora você tenha feito seu filho ficar em silêncio e interferido com tudo dia e 
noite, e feito ele estudar sacudindo um chicote quando ele tinha mau comportamento, isto não 
foi para os próprios pais, mas para o futuro de seu filho, esperando pacientemente e se 
sacrificando, seu filho pensaria sobre estes momentos como grande satisfação e a fonte de 
bênção, ao refletir sobre estes tempos. Quando o filho é bem sucedido em sua vida, ele diria, 
“Bem, minha mãe e meu pai eram ditadores,” ou “bem, eles fizeram grandes esforços por 
mim”? [o último] Vocês entenderam? [Sim] O que é mal? Onde bem e mal estão divididos? 
Quando o comportamento parece ser o mesmo, mas o conteúdo é diferente, é extremamente 
diferente. Quando você chicoteou alguém, para quem você fez isto? Quando você bateu nele 
para o benefício dele, por seu futuro, e por sua bênção, isto pode ser bom, mas se você fez isto 
para si mesmo, dizendo, “faça isto por mim,” isto se torna mal. 
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Portanto, você deve conhecer o padrão de bem e mal claramente neste ponto de vista. Sem 
conhecer o padrão de bem e mal, você acaba ficando tão confuso que não pode saber qual é a 
responsabilidade de Deus e qual parte é sua responsabilidade. Entendem? [Sim] (87-123) 
 
Para um estudante na escola, o professor sempre dizendo, “estude bastante, estude bastante,” é 
a instrução diária do professor. Por que o professor sempre faz isso? Ele quer dizer através da 
instrução para você herdar todo o profundo conhecimento em 100 por cento. Isto significa 
“faça seu melhor, e conquiste todos os tesouros desta escola,” mas também define a condição 
para o estudante alcançar isto. Eles ficariam satisfeitos, ao ver o estudante fazer seu melhor 
com todo seu coração, mais do que qualquer outra pessoa. No caso que ele não fez seu melhor 
e não investiu todo o seu coração, e não se tornou uma pessoa esperta e capaz, ele seria 
expulso. 
 
Portanto, aqueles que podem herdar nem sempre serão elogiados por seu mestre. Vocês
entendem? [Sim]. O mestre sempre diz para os estudantes, “estude bastante. Sejam estudantes 
de bom caráter moral. Sejam diferentes de outros estudantes. Não tomem a estrada que outros 
estudantes tomaram, mas tomem uma estrada diferente.” Ele dirige vocês para um caminho 
totalmente oposto, ou um caminho solitário. Por quê? Para herdarem a coisa mais preciosa 
para os estudantes. Vocês estão satisfeitos por tudo isso, não é? [Sim, nós estamos.] Vocês
estão felizes? [Sim] (101-170) 
 
4. Como Estudar 
 
1) Atitude de Estudo 
 
Há diferentes significados da palavra “forma;” para o empresário, a forma do 
empreendimento; para o estudioso, a forma de aprender. Todos vivem com uma “forma” de 
sua própria maneira. A palavra “forma” que mencionamos não significa a forma do mundo, 
mas significa a forma de Deus. (186-53) 
 
Quando você estuda algo, você deve fazer seu melhor com todo o seu coração. Quando você 
lê apenas uma página de um livro, você deve lê-la com todo o seu coração pensando em Deus. 
Mas isto não é uma coisa fácil de fazer. (26-145) 
 
O mestre estuda com esse estado de mente. Por que você se sente cansado quando estuda? 
Você sente cansaço porque estuda para si mesmo. Por que você não tem a mentalidade que 
em uma situação crítica envolvendo vida e morte pode depender desta página, ou desta frase, 
e que se você acrescenta uma palavra, você pode fazer as pessoas viverem, ou ao contrário, se 
você tirar uma palavra, você perderá essas pessoas? E então, você deve tentar acrescentar uma 
palavra com todo o seu coração e uma mente séria. Não pode haver nenhum espaço para 
cansaço. Quem na terra diz que você está confuso? Ouça! Você pode esquecer qualquer 
situação séria que ocorreu? Você já ouviu o som de uma batida do coração? Se você é sério, 
ele pode ser ouvido. Você pode esquecer qualquer determinação que você fez nessa condição 
séria? Que você tem um raciocínio lento é uma questão de grau. 
 
Sua memória não funciona bem porque sua mente está dispersa. No caso quando você estava 
diante das garras da morte, suponha que uma ideia brilhante surge em sua mente. Você não 
pode memorizar essa ideia brilhante? Quando você estuda uma página de um livro, você deve 
se enterrar em seu estudo centrando nessa página. 
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Em outras palavras, você deve fazer seu melhor ao risco de sua vida. Quando começava a 
pensar seriamente sobre algo na Bíblia, eu costumava me dedicar para encontrar a resposta 
por um ano, dois anos, ou três anos. As questões devem ser respondidas por todos os meios 
por mim. A estrada que você assume por si mesmo leva você ao desespero. 
 
A estrada para o país e o mundo sempre levam você para a esperança. Por que? A nação e o 
mundo estão vindo para a vida novamente. Se você vive sua vida trabalhando com este 
pensamento, você permanecerá por muito tempo na história, embora todas as coisas não 
estejam seguindo favoravelmente para você agora. (35-38) 
 
2) Infindavel Estimulo pelo Objeto 
 
Queremos desfrutar os prazeres da vida cotidiana. Embora queiramos estar satisfeitos, não 
podemos estar satisfeitos por nós mesmos. É fato que uma pessoa não pode estar satisfeita por 
si mesma. Alguém pode estar satisfeito através do homem, ou do material, ou de qualquer 
literatura, etc. Mesmo no meio de uma vida feliz, a própria alegria não pode continuar a 
menos que o objeto possa ser desenvolvido mais e mais enquanto o tempo passa. Em outras 
palavras, para estar satisfeito, uma pessoa absolutamente precisa de estímulo objetivo. 
 
Quando você estabelece um propósito, deve haver tempo e processo para o propósito ser 
realizado. A questão é como navegar sobre o processo. É muito importante receber o estímulo 
objetivo centrando no propósito em sua circunstância de vida. 
 
Você pode sustentar o propósito em sua determinação no momento, mas sem o contínuo 
estímulo objetivo para o propósito, você pode estar na situação de declínio, de recuo, ou de 
desespero que pode ser o fator primário para o fracasso. Portanto, você deve ter bom estímulo, 
ou o estímulo ideal em sua vida diária e vida prática. É absolutamente necessário receber bom 
estímulo nas circunstâncias onde você poderia se deparar com vários obstáculos.  
 
Quando você estabelece um propósito para cumprir através de seu estudo, a questão de seu 
sucesso e fracasso dependerá de como você sente estímulo centrando na motivação do 
propósito. Não importa quão forte seja sua determinação para cumprir determinado propósito, 
sem esse fator de estímulo em seu desejo, você pode desistir no meio do caminho ou deixá-lo 
meio cumprido. (66-37) 
 
3) Tente Mais do que os Outros 
 
Qualquer um que queira ter sucesso deve digerir a condição presente. Da mesma forma, você 
deve estudar intensamente centrando na condição presente. Não significa dar as boas vindas 
para a condição presente para estudar bastante. Você não pode seguir o caminho do sucesso e 
felicidade sem assumir uma posição de negação da situação presente. 
 
Todos em sua turma não podem se tornar o melhor ao mesmo tempo. Nunca. Há estudantes 
fracassando também. Se você fracassou na escola, você é pior do que aqueles que não 
conhecem fracasso porque eles não foram para a escola. Se quaisquer obstáculos negativos se 
colocam em seu caminho, você deve superá-los. Nesse caso você deve tentar tantas vezes
através de seu esforço. Para obter reconhecimento público e assegurar sua posição futura, 
você deve seguir tantas vezes que for preciso o caminho de tribulações. Se você não teve 
resultados na situação presente, você deve fazer uma análise satisfatória sobre as razões. 
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Quando você vai para a escola, você deve ser o melhor para representar toda a escola. Não é 
fácil ser o melhor. Se você se orgulha do fato que você era brilhante e lúcido dizendo, “Eu sou 
brilhante e lúcido, você pode se tornar o melhor, mas você será o segundo para aqueles que se 
dedicaram ao estudo. 
 
Então, quanto você se esforça? Você deve investir grande esforço mais do que qualquer outra 
pessoa para desbravar novos caminhos. Você deve suportar dificuldades mais do que qualquer 
outra pessoa. Através do processo de sua vida, o fundamento para a glória da vitória pode ser 
estabelecido. Você pode entender isto a partir de suas próprias experiências. Então quem 
encontrará o futuro brilhante? Não é o homem que desfruta a diversão atual e está em sintonia 
com a satisfação do momento, mas o homem que pode tolerar e suportar a tribulação atual 
para estabelecer o valor futuro na esfera da situação presente e pagar um preço elevado com 
sua vida para se tornar o herdeiro do futuro. (45-31) 
 
Muitas pessoas querem aprender mais nestes dias, por isso elas estudam. Elas dedicam toda a 
sua energia para determinada área de estudo para serem estudiosos distintos por todo o 
mundo. O que elas tentam conseguir? Elas tentar assimilar os conceitos e conteúdos deixados 
por muitas pessoas através da história na área mais ampla de seu estudo e fazer uso delas em
curto prazo de tempo. (28-261) 
 
Você deve conquistar a vitória. O que você deve ter para conquistar a vitória? Você deve lutar 
com uma vontade tão forte, que você vencerá duas vezes enquanto os outros vencem uma vez, 
e que você dormirá meia hora enquanto os outros dormem uma hora, e que você comerá meia 
refeição enquanto os outros comem uma refeição inteira. Aqui está o segredo da vitória. Isto 
depende de quantas horas você pode dedicar e quanto trabalho pode colocar, e quanto capital 
você pode investir. Como um estudante se preparando para um exame de admissão para a 
universidade, você deve lutar com tempo, determinação e esforço. Os fracassados devem ser 
aqueles que comeram mais do que os outros, ou que dormiram mais do que os outros. Em 
outras palavras, eles devem ser aqueles que passaram suas vidas de forma mais confortável do 
que os outros em uma única coisa. (19-143) 
 
Você deve tornar um passatempo dedicar-se ao seu estudo a noite inteira. (67-225) 
 
4) Concentre Suas Energias em Seu Estudo 
 
“Aqueles que querem morrer viverão, e aqueles que querem viver morrerão.” Este e um bom 
ensinamento centrando nos princípios do universo. Não podemos ignorar a verdade deste 
ensinamento. Qualquer um que queira ter sucesso deve se dedicar para sua motivação. Essa 
pessoa pode ter sucesso rapidamente, não pode? Ela pode ou não pode? Se um homem quer 
realizar seu objetivo através do mais elevado exame para o serviço público, ele não deve 
poupar esforços e colocar seu coração e alma em sua motivação. E o momento para ele ter 
sucesso e passar no exame chegará logo. Mesmo se você rezar para isto ir embora, ao invés, 
isto vai chegar mais perto. Este é um princípio natural. (61-269) 
 
Se adormecer na mesa de estudo, você deve dizer com lágrimas em sua voz, “Onde estão seus 
modos, minhas mãos e olhos? Vocês não sabem que Deus está esperando por mim?” No caso 
que você está sendo vencido pelo sono, você deve mergulhar em seu trabalho, beliscando-se 
para mandar o sono embora, derramando lágrimas e orando até o amanhecer para que você 
esteja conectado com a bênção do Céu. Em resumo, uma escada desde o Céu é estabelecida 
por você. (130-312) 
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Portanto, eu farei vocês estudarem até se tornarem apenas pele e osso. Quero dizer que se 
você tem as costas retas, elas devem ficar curvadas. (184-315) 
 
Quando você estuda, você vai mergulhar em seu estudo, ou vai estudar com ar distraído? 
Você vai ser um graduado de honra que não teve nenhum sono, ou um estudante fracassado 
que apenas dormia? [Graduado de honra sem dormir] Felizmente, vocês querem isto. (97-71) 
 
Como você sabe sobre educação, quando você quer terminar o curso da escola primária, seu 
esforço deve estar combinado com seu professor. É o mesmo caso na escola média, e na 
universidade. 
 
Concluir seu propósito em 100 por cento é extremamente difícil. Então, qual é a atitude do 
homem que pode cumprir seu propósito? Qual atitude você deve ostentar? Para fazer isso, 
você deve pensar somente sobre uma única coisa, e não sobre muitas coisas diferentes. Para 
estudar, você deve concentrar toda a sua atenção em seu propósito e fazer todo esforço 
possível. Se você diz, “Depois do café da manhã, eu vou jogar fora meu tempo. Esta tarde vou 
encontrar meu amigo,” você estaria desperdiçando seu tempo. (104-95) 
 
Quando você diz, “Ele é bom em seus estudos,” o que ele teve que fazer para ser bom em seus 
estudos? Naturalmente, ele pode ter uma cabeça boa e fazer esforços extremos, mas ele deve 
ser um estudante que sempre pensa sobre seus estudos e pensa que estudar é a prioridade de 
sua vida. 
 
Esse estudante pode ser bom em seus estudos. Ele não tem qualquer coisa diferente como 
pensamentos devassos em sua mente. Consequentemente os conteúdos do professor são 
registrados claramente em sua cabeça. Quando ele estuda um idioma estrangeiro, 
primeiramente ele deve pensar sobre o idioma da nação que está estudando, e deve ir para a 
esfera de vida e assumir e sentir todas as coisas nas situações. E então ele deve associar o 
idioma que está estudando com os fatos que ele encontrou para alcançar um entendimento 
perfeito. Esse estudante pode ser bom em seus estudos. (161-130) 
 
5. Habilidades e Notas 
 
1) Habilidades que Você Precisa para Estudar 
 
Você precisa das habilidades internas para amar Deus. Como você pode promover as 
habilidades reais? Elas são obtidas casualmente? Você pode obtê-las somente na situação de 
estar no topo do mundo e superar os desafios. (35-150) 
 
Cultive suas habilidades. Logo chegará o dia para eu dirigi-los em uma batalha real. Eu 
(Mestre) também estou me dedicando para estudar. (14-96) 
 
Para passar em um exame, você deve estudar a noite inteira. Para submeter uma tese, você 
deve assumir grandes dores noite e dia por meses, ou anos. (111-121) 
 
Você deve avançar uma teoria e colocá-la em prática. E você deve ter a capacidade de ensiná-
la. E então o que mais? Esforço. Você deve se tornar um homem que tem os resultados reais. 
Depois disso você deve tornar o amor o núcleo de sua atividade. E a seguir? Você deve se 
tornar um homem para Deus controlar. Isto é muito importante. (118-125) 
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2) Exames e Notas 
 
Cada estudante tem um desejo de manter o melhor recorde em sua escola. É o desejo do 
estudante exceder o fundamento histórico da escola e ser o quebrador de recorde da escola do
passado até o presente. Centrando neste novo recorde a nova tradição histórica da escola pode 
ser estabelecida e desenvolvida. 
 
Centrando no padrão das melhores notas registradas, a mais elevada sobe, a fama mais 
elevada da escola se estabelece e se desenvolve. Se qualquer recorde que um estudante 
estabeleceu dezenas de anos atrás ainda não pode ser quebrado pelas marcas de qualquer 
estudante, dizemos que essa escola é subdesenvolvida. Enquanto a escola está na posição de 
correr de volta para o passado, ela não pode se colocar na posição de seguir em frente para o 
novo recorde no futuro. Ao contrário, se hoje é melhor do que ontem, e amanhã se tornará 
ainda melhor do que hoje, a escola estará eternamente se desenvolvendo. (41-13) 
 
O estudante com cérebro não tem um dia para se sentir aliviado. Com boas notas nos exames 
ele ainda se sente desconfortável com seu futuro. Obtendo a nota 98 em um exame, ele diria,
“Oh, não! isto não é a nota 100” com ansiedade. Neste caso, se ele diz, “Eu perdi 2 pontos, 
vou tentar com mais esforço,” ele se tornará o melhor. Pelo contrário, se ele diz, “Sim! Está 
bom a nota 98. Estou satisfeito com a nota 98,” ele está indo para trás. 
 
Deixe-me falar sobre escola. Quem é o melhor, o homem que estudou muito passando através 
de processos complicados, ou o homem que pensa que é tão complicado que ele quer ficar no 
fim da fila? Qual é mais fácil? Zero é um buraco, não é? É fácil sair para qualquer lugar pelo 
buraco. Qual é mais fácil, fazer um buraco em um penhasco, ou sair através do caminho de 
fuga? Qual é mais fácil? 
 
Para falar sobre o número “100,” eu acho que o “1” é a vara para bater deixada para ser 
observada pelo homem que tira “0.” Este buraco “0” não pode se manter perto de outro “0” 
como deseja, mesmo no caso de ser golpeado. Ele deve manter certa distância entre eles. Eles 
estão em boa ordem. Mas isto é bom? Qualquer um que esteja buscando coisas fáceis 
encontrará desespero. E ao contrário, o homem que não busca fugir das dificuldades
encontrará esperança. Vocês devem saber que esta é a natureza do cosmos. Vocês entendem? 
(96-190) 
 
Vocês querem nota 100 ou nota 120, acrescentando 20? Todos vocês querem conseguir nota 
120, não é? Eu recebia muitas notas 105 quando estava na escola. (rindo) Como eu conseguia 
notas 105? Então meu professor era golpeado por mim. Você deve ser colocado em desafios 
para obter nota 105? Isso significa que você pode ter essa nota se você não está qualificado 
para ela. Eu imagino que notas seu amor pode obter. (33-281) 
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Capítulo 5 – Homem de Fé 
 
Seção 1. Vida de Fé (Parte 1) 
 
1. O que é Fé 
 
1) O Significado de Fé 
 
Você deve encontrar a raiz do amor, especificamente o amor de Deus. São Paulo disse: 
“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o 
amor.” (I Cor. 13:13) O que é fé? Em caracteres chineses o caracter shin significa “fé.” Se 
removemos do caracter shin o caracter in significando “pessoa” (um ser humano), o caracter 
eon significado “palavra” permanece. Então, fé significa “palavra da pessoa.” E palavras 
querem dizer que devemos formar um relacionamento entre duas pessoas. Se não há nenhum 
relacionamento, não há nenhuma conversa. Portanto, quando falamos, a base recíproca deve 
existir primeiro. E para formar um relacionamento devemos ter fé. 
 
A partir de onde vem essa base? Ela vem a partir dos laços que passam a existir através do 
amor. Mas esses laços não podem ser formados por acaso. Eles são formados porque 
primeiramente as condições para o poder para formar esses laços existiam, e a base do 
objetivo de ambos puderam coincidir. (20-25) 
 
O que chamamos de fé é a busca da personalidade de uma pessoa verdadeira. Além disso, 
alcançar essa personalidade é conduzir uma vida de fé. A palavra coreana para fé é shin-ang. 
Em caracteres chineses, o caracter shin (fé) consiste do radical “in” (uma pessoa) e o caracter
“eon” (uma palavra). Além disso, o caracter “ang” (ter respeito) também está escrito com o 
radical “in” (uma pessoa). O caracter “ang” também inclui o aspecto de uma pessoa: este é o 
caminho para seguir centrado em uma pessoa. “Respeitar” não significa respeito em relação a 
si mesmo, mas ao invés em relação a um objeto considerado mais elevado. A partir dessa 
perspectiva devemos almejar palavras verdadeiras. Uma vida de fé é para o propósito de 
trazer uma direção através dessas palavras. (10-28) 
 
Quando pensamos sobre esta coisa chamada fé, seu objeto não é apenas uma pessoa, mas 
Deus. Ela é a forma para ter Deus como o objeto. Em outras palavras, haverá um 
relacionamento de sujeito e objeto entre Deus e eu mesmo, e tudo isso é feito quando o sujeito
alcança o objeto e todas as coisas realizadas pelo objeto devem estar conectadas com o 
sujeito. Sem esse relacionamento, você não pode se tornar uma pessoa em harmonia com a 
vontade de Deus. (40-276). 
 
2) A Necessidade de Fé 
 
O que teria acontecido se Adão e Eva não tivessem caído! Eles teriam alcançado o padrão de 
Deus e formado uma trindade com Deus. E os filhos nascidos a partir disto teriam se tornado 
filhos e filhas capazes de ir para o Reino do Céu. Nesse caso, por que eles precisaram de 
oração ou religião? A palavra “fé” não teria sido necessária para os seres humanos. Uma 
pessoa pode acreditar em seu pai em termos religiosos? Por que deveríamos considerar nosso 
pai como um salvador e implorar a ele para nos salvar? De repente, podemos simplesmente 
subir em seu peito e sentar em seu colo, e até mesmo puxar sua barba. Em quem deveríamos 
ter fé? (22-283) 
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Quando chegamos a construir uma nação e o mundo, fazemos isto depois de nos tornarmos 
como indivíduos, casais, pais e filhos filiais de quem o céu pode sentir orgulho, então a 
religião não será mais necessária. Tais substantivos como fé e salvador se tornarão 
desnecessários. Então dentro da esfera de apenas um único destino, e não dois, Deus fará um 
novo início para expressar Sua glória no homem pela primeira vez. (3-62) 
 
Quando olhamos para o momento presente, tanto a esperança de Deus como da humanidade é 
perseguir uma realidade melhor. Eles esperam que o tempo que virá possa ser melhor do que 
o tempo até agora, e que a situação no futuro será melhorada a partir de agora. Neste ponto 
surge a questão sobre a fé. O que acreditamos e esperamos ainda não é a realidade. É algo 
para o futuro. A própria esperança não é uma coisa para a realidade atual. É algo que 
inevitavelmente encontraremos depois de determinado período de tempo. Deste modo, é 
verdade que esperamos, acreditamos e desejamos (dentro de nós mesmos) que nossa situação 
atual seja melhor, e buscamos melhorá-la. (27-94) 
 
2. O Propósito da Fé 
 
1) Qual é o Propósito da Fé? 
 
A coisa mais importante para um fiel é um objetivo claro. “Quaisquer que sejam as 
circunstâncias, eu trilharei este caminho” é esse objetivo claro. Quando este objetivo se torna 
vago, nossa vida como um fiel desmorona, e não importa quão firmemente estejamos 
determinados, não teremos qualquer conexão com o propósito. O que ajudará se determinar 
centenas de vezes sem ter um propósito? O caminho para chegar ao menos um passo mais 
perto do objetivo é estabelecer claramente um objetivo, e então se determinar centenas de 
vezes. Isto não é útil, não importa quanto nos determinemos, se o objetivo não está claro. (27-
101) 
 
Qual é o propósito da fé? Não é ser devotado para o benefício do mundo, mas ao invés, 
possuir a parte deixada irrealizada por Adão e Eva antes da Queda, e estabelecer um padrão 
de ter cumprido isto. O que devemos fazer a fim de restaurar os erros do passado? Devemos 
reverter esses erros. A partir de onde devemos começar essa restauração? Primeiro é a 
palavra, segundo é o caráter e terceiro é o coração. (24-104) 
 
O que o Céu queria de nós nos 66 livros da Bíblia Sagrada? Ela é a palavra dada para o 
benefício da humanidade e para encontrar uma pessoa verdadeira. Então qual é o propósito 
para seguirmos e mantermos a palavra? É para o benefício de se tornar o caminho, a verdade e
a vida como Jesus. O que deveríamos fazer depois de cumprir as palavras de Jesus? Devemos 
nos tornar sua noiva. Esse é o propósito mais elevado de um fiel. Portanto, está escrito que 
agiremos como reis juntamente com Cristo nos últimos dias. Este é um relacionamento 
recíproco. (8-316) 
 
2) O Objetivo de Nossa Fé 
 
O objetivo da religião até agora tem sido a salvação individual. Fiéis devotados também têm 
mantido sua própria salvação individual como o propósito de sua fé, pensando que eles podem 
entrar no Céu como um indivíduo. Eles nem mesmo poderiam ter a noção da salvação de uma 
família, uma tribo, uma nação e o mundo. Qual é a base de início que permitiria a salvação de 
uma família, uma tribo, um povo, uma nação e o mundo? É a salvação de uma família.  
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A providência em nível nacional não pode funcionar a menos que uma posição vitoriosa (um 
trampolim) seja criada para permitir que o fundamento da salvação familiar seja firmemente 
estabelecido na terra. Portanto, a religião se dispersou em todas as direções, e enquanto era 
perseguida e acusada pela nação, ela esteve preparando esse fundamento. Mas ela tem 
assumido a responsabilidade por apenas um lado, a realidade espiritual. (32-241) 
 
Esse é o objetivo de nossa fé, apenas acreditar que podemos ir para o céu? Apenas se 
determinando em ir para o céu, você acha que pode ir? Você acha que pode simplesmente 
entrar pela porta do céu quando, em contraste, em lugares como escritórios de governo você 
deve repetir todos os procedimentos, mesmo por um erro de pronúncia? Absolutamente não.
Você não pode entrar por quaisquer condições externas. Você pode entrar no Reino do Céu 
através do coração. No mundo do coração, quando o tempo e o espaço são transcendidos, não 
há nem progresso nem retrocesso. Não há resultados e nem padrões fixos. Este é o único lugar 
onde há alfa e ômega, o início e a eternidade. (7-225) 
 
3. Vida de Fé 
 
1) Definição de uma Vida de Fé 
 
Você pode facilmente ver as coisas de sua forma, mas dentro de seu ser, existe uma ideologia 
geral de criação. Portanto, o valor de sua vida deve aparecer. Depois disso, o valor de sua vida 
individual será estabelecido. Ao buscar esse valor da vida, o viver a vida é exatamente o que
queremos dizer por uma vida de fé. (2-9) 
 
Uma vida de fé é a busca do mundo de vida eterna. Fé é a busca do amor eterno de Deus. A 
fim de reunir a vida eterna e o amor eterno, o caminho de fé é esse que busca o ponto onde, 
não duas, mas uma única alegria, a alegria de Deus e a sua alegria, se tornam uma única. 
Portanto, até que ponto nós, que estamos vivendo uma vida de fé, temos desenvolvido amor e 
poder para a vida, é a mais importante de todas as questões. (32-19) 
 
Uma vida de fé é uma vida de sinergia. (31-226) 
 
2) O Ponto Primário de uma Vida de Fé 
 
Religião é aquilo que traz Deus e a humanidade para um relacionamento. Como esse 
relacionamento é forjado? Através do amor. Sob quais condições esses laços de amor 
passariam a existir? Não através de relacionamentos de mestre e servo, e nem através dos 
relacionamentos de uma nação com seu povo. Então, através de qual relacionamento? Através 
do relacionamento de pais e filhos que podem dizer que Deus é meu Pai. Uma vida de fé 
nobre é aquela na qual podemos dizer, “Deus é meu Pai. Deus não pode deixar de me amar, 
mesmo se Ele morresse!” Esta é uma vida de fé que pode dizer, “Eu amarei mesmo se minha 
cabeça for cortada.” (32-249) 
 
Os credos supremos de fé são: “Tenha fé absoluta em Deus! Se converta absolutamente a 
Deus! Se coloque absolutamente centrado em Deus!” Estes são os credos supremos de toda 
religião. A seguir é, una-se completamente com o princípio de Deus, o qual é Sua lei! O que é
bondade? Qual é o melhor tipo de bondade? É reconhecer o centro como o padrão mais 
elevado, e assumir responsabilidade em viver por ele. Quem é o ser mais elevado no cosmos? 
Deus. Portanto, faça seu melhor por Deus. Este é o primeiro credo de fé. A vitória de Deus 
inclui todo o cosmos.  
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Portanto, todos vocês devem fazer seu melhor, mesmo que cegamente. Algum dia todas as 
coisas serão resolvidas. Nestes dias você deve se sacrificar. 
 
Atualmente, como nós, fiéis, devemos conduzir nossas vidas? Não precisamos de uma 
ideologia imutável; precisamos restaurar relacionamentos imutáveis. Estes relacionamentos 
não são isolados uns dos outros; todos eles estão conectados como um todo, e todos 
relacionados com Deus. 
 
3) O Ponto de Início da Fé 
 
A Igreja de Unificação está em sua juventude. Quando na história humana a humanidade 
esteve encarando Deus centrada na juventude? Vocês sabem que Adão e Eva caíram quando 
eram jovens. Satanás tem sido orgulhoso por dominar Adão e Eva desde que eles eram jovens, 
por toda a sua fase adulta, meia idade e velhice. Mas Deus já sentiu orgulho destas idades? 
Deus já teve algum momento para se orgulhar das pessoas em sua juventude, fase adulta, meia 
idade ou velhice? Ele nunca teve esse momento quando pudesse ter orgulho das pessoas 
através destas quatro idades. 
 
O caminho da fé não pertence à velhice. Vocês me entendem? A fé ideal deveria começar na 
juventude, a idade cheia de energia. A juventude é o melhor e mais valioso tempo. É o tempo 
do desabrochar, o tempo da fragrância. Quando jovens aparecem como soldados para edificar 
a nação de Deus, cheios com o amor de Deus e ardentemente apaixonados e centrados na 
ideologia de Deus, então o novo mundo de esperança se desdobrará. 
 
O ponto de início da crença não é o mundo externo, mas dentro da consciência. Precisamos de 
fé, centrando na consciência, para lidar com questões mais elevadas, e não com questões 
inferiores. 
 
4) O Método da Vida de Fé 
 
Um homem de fé deve seguir o caminho da verdade. Ele deve buscar o caminho de Deus.
Porque não podemos conquistar o sangue de Satanás, que está fluindo em nossas veias, a 
religião ordena que confrontemos Satanás diretamente. 
 
Vamos dizer que existam duas pedras do mesmo tipo. Uma está no topo de uma montanha, e a 
outra está na lama no pé da montanha. A pedra na montanha poderia rolar para baixo, mas a 
pedra no pé da montanha não pode subir. A humanidade decaída está nesta posição, incapaz 
de subir. A menos que alguém puxe você para cima, você não pode subir. 
 
O que eu posso dizer? Quando você constrói um teleférico, você precisa construir suportes e 
acessórios, então quando você liga o interruptor, o teleférico sobe com sons rangentes. Da 
mesma forma, Deus criou a religião como o meio de puxar as pessoas para cima. Uma vida de 
fé é sofrimento. Sofrimento. Aguente! Se você desistir, você morrerá! Você será esmagado! 
Isso é assim. 
 
Não é útil dizer, “Oh, eu não posso fazer isso por mim mesmo. Mãe, pai, por favor, me
ajudem!” Ninguém pode ajudar você. Você deve se segurar firme. Quão firme? Até que fique 
grudado ao cabo que está puxando você para cima. Mesmo se sua mão quebrar, você não deve 
reclamar. Você deve tentar com essa intensidade. Nossa vida de fé deve ser de uma conclusão 
unificada. Nossa vida de fé deve ser sincera e séria. 
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Devemos respirar a fim de viver, e devemos prover o nosso corpo com nutrição. Se 
fornecemos menos nutrição hoje ao nosso corpo do que ontem, isto pode causar problemas. 
Se fornecemos nutrição melhor do que ontem, nosso corpo se tornará mais saudável através 
de seu próprio processo natural. Esta é a base para novo avanço. 
 
Da mesma forma, em sua vida de fé você precisa de nutrição. Manter esta atitude é como a 
respiração normal. Em sua vida de fé, você deve ter um padrão que seja normal fornecer a 
você mesmo energia de vida. Quando você tem esse padrão, você receberá nutrição adequada. 
Como podemos obter nutrição? Como podemos estabelecer o canal de fornecimento para 
receber nutrição normal? Como podemos obter melhor nutrição do que antes? Estas são as 
questões. 
 
Em nossa vida de fé sentimos alegria somente quando avançamos e nos movemos em frente. 
Assim, devemos pensar todos os dias sobre como edificar este processo. 
 
Não satisfaça seu próprio desejo pessoal, mas você deve se sacrificar para o propósito maior e 
servir em sua vida de fé. 
 
5) Fé Requer Experiências 
 
Acreditamos que Deus é amor. O evangelho ensina que Deus é amor. Então quanto você já 
absorveu o amor de Deus em seu coração em sua vida de fé? Você alguma vez já 
compartilhou o coração de Deus, já olhou para a história de Seu ressentimento, ou se 
preocupou sobre Sua vontade não realizada? Você alguma vez já experimentou a tristeza e a 
dor que Deus suportou em Seus esforços para encontrar e restaurar a humanidade perdida com 
um coração de amor? Sua tristeza e dor têm sido maiores do que Sua alegria e felicidade. 
Você deve experimentar este tipo de coração. 
 
Nós membros da Igreja de Unificação sabemos disto através do princípio de restauração. 
Devemos experimentar profundamente o coração de Deus em nossa vida de fé. Não apenas 
em palavras, mas de forma concreta e real devemos experimentar o Pai Celeste. Devemos 
derramar lágrimas ao abraçar o coração de Deus, o qual ficou cheio com tristeza no Jardim do 
Éden quando Ele assistiu a queda de Adão e Eva. 
 
Então você deve experimentar o profundo ressentimento que Deus sentiu quando Ele assistiu 
Caim matar Abel. Mil e seiscentos anos depois disso Deus chamou Noé, e quatrocentos anos 
mais tarde Ele chamou Abraão. Depois de outros quatrocentos anos Deus chamou Moisés. E 
mil e seiscentos anos mais tarde Deus chamou Jesus. Através desta história triste, as figuras 
centrais de cada idade, os santos, sábios e antepassados lutaram e brigaram. Você deve
experimentar a profunda tristeza do coração de Deus quando Ele testemunhou todas estas 
coisas. Você deve experimentar o coração de tristeza das figuras centrais providenciais 
históricas representando Deus através dos 6.000 anos de história. A humanidade, vivendo na 
terra atualmente, deve experimentar esta tristeza para seu próprio benefício. 
 
Experimentar uma vida de fé significa que quando Deus está feliz, eu também estou feliz. 
Quando Deus está triste, eu também estou triste. Devemos ser esse tipo de pessoa, com esse 
tipo de atitude, resolvendo a tristeza de Deus e compartilhando nossa alegria com o mundo. 
Se somos esse tipo de pessoas, este mundo será restaurado através de nós. 
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Seção 1. Vida de Fé (Parte 2) 
 
4. A Atitude de Fé 
 
1) Fé e o Centro 
 
Qual é o desejo da humanidade? Não há nenhum centro neste mundo. Qual é o desejo de 
Deus? É estabelecer este centro. Então qual é o desejo da humanidade? É encontrar o centro. 
Portanto, qual é o desejo da humanidade? É encontrar o centro que Deus estabeleceu. 
 
Qual é a ideologia por trás deste desejo de estabelecer um centro? Esta é a ideologia 
messiânica. Qual é o desejo da humanidade? É estabelecer o centro, centrando na figura 
central. Deus enviou figuras centrais através do curso de miséria na idade do servo, na idade 
do filho adotado, na idade do filho e na idade dos pais, superando oposição em todas estas 
dimensões. Finalmente Deus enviou a última figura central, que era o Messias. O Messias 
deve ser estabelecido como o centro. Estabelecer o centro não é algo feito por você, mas por 
Deus. Então você, juntamente com a figura central, se coloca no centro do palco. Nosso 
desejo é encontrar e atender o centro, e o desejo de Deus é estabelecer o centro. 
 
Então qual é a realização do desejo de Deus e da humanidade? É alcançar o ponto quando a 
humanidade encontra e atende o centro; nesse momento o desejo de Deus para a restauração 
providencial será cumprido. 
 
Como um membro da Igreja de Unificação, você deve ter uma nova atitude de fé. Aqui, a 
coisa mais importante é ter uma fé firme e inabalável no centro. Até que você tenha este tipo 
de fé, não importa quantas vezes você possa jurar, isto é inútil. Quando segue este caminho, 
você deve se perguntar, “o que eu faria se enfrentasse essa e aquela situação?” Você deve se
responder também.  
 
Dessa forma você terá momentos quando a pessoa mais próxima a você te tentará. Essa 
pessoa dirá palavras suaves e atraentes que puxam seus ouvidos. Ela fará todo o tipo de coisas 
para puxar você para baixo e bloquear seu caminho. O que você fará nesse caso? Olhe para 
seu rosto no espelho e diga, “Sai daí, seu monstro! Eu seguirei meu caminho dia e noite!” Que 
palavras maravilhosas! 
 
Você deve saber claramente sobre o centro e o objetivo em sua vida de fé. Este deve ser um 
Ser sobrenatural. Você está vivendo uma vida de fé porque quer ser melhor do que você é 
agora. Para chegar no padrão absoluto desse desejo, você deve distinguir o primeiro e 
absoluto padrão central de fé. As quatro estações mudam no ciclo de um ano. Da mesma 
forma, não importa quantas vezes seu ambiente possa mudar, você deve permanecer e 
trabalhar com o mesmo objetivo. Se sua fé vem e vai, você não pode fazer coisa alguma. Se 
sua fé não é firme, você não pode fazer nada. 
 
2) Fé Absoluta 
 
A. Fé Requer Autosacrifício e Arrependimento 
 
Nos Últimos Dias, antes da chegada do mundo ideal, o julgamento virá. Aqueles que podem 
evitar este julgamento são aqueles que abandonaram este mundo. Se você tem estimado sua 
situação e seus relacionamentos mundanos, você não pode evitar o julgamento.  
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Se você segue o fluxo normal do mundo, você não evitará o julgamento. Aqueles que rompem 
com ele e seguem o caminho oposto, o evitarão. Do contrário, você não fará parte do novo 
início que é ensinado por todas as religiões. “Abandone este mundo!” “Corte todos os 
relacionamentos!” “Deixe este mundo para trás!” “Não se comprometa!” “Corte sua relação 
com o mundo.” “Negue o mundo e busque um novo despertar.” Para alcançar este tipo de 
despertar, para abrir o futuro e restaurar o passado, as religiões exigem que os fiéis não se 
comprometam com este mundo. 
 
As religiões ensinam as pessoas a vencerem seus corpos, a pendurá-lo de cabeça para baixo, a 
ser manso e humilde, a se sacrificar e servir. Isso é tudo que elas podem ensinar a você. Este 
tipo de educação está certa ou errada? Está certa. Assim, o caminho da fé é o caminho da 
obediência, e não de autojustificativa. Este não é o caminho da autoafirmação. Você deve 
saber isto. O que eu disse? O caminho da vida é o quê? O caminho da obediência, e não de 
autojustificativa. Não há nenhuma outra alternativa. Não há nenhum debate. 
 
Por que isto é assim? Para negar-se, você deve negar toda a história. Você deve negá-la 
completamente. Você deve negá-la até que seja completamente negada! Permita-me fazer 
algumas perguntas para vocês. Quão bons são seus dedos? Quão bons são seus olhos? Quão 
bons são seus ouvidos? Quão bons são sua mente e desejo? Estes são problemas fundamentais 
que você deve resolver. 
 
Qual é o problema mais sério quando você vai para o mundo celestial? Eu mesmo, o inimigo, 
estou bloqueando o caminho. Eu mesmo sou o inimigo. Até agora suas lutas em sua vida de 
fé, sua oração e trabalho duro, são todos para obter vitória sobre si mesmo. Isso é ser vitorioso 
sobre a acusação de Satanás. 
 
Eu devo negar a mim mesmo em nome de Deus. Eu devo me negar completamente. Eu 
preciso de negação completa. Se faço isso, Satanás não me seguirá, porque todas as ameaças 
que ele utiliza serão cortadas. Todos vocês devem cortar estas ameaças com uma faca afiada. 
 
Acreditar requer o quê? Requer arrependimento. Arrependimento. Que tipo de 
arrependimento? Há o arrependimento histórico e o arrependimento atual. Deus quer ambos. 
Conhecendo isto, você deve ser uma pessoa que ora, “Todos os pecados do passado são meus 
pecados. Todos os pecados do presente são meus pecados. Oh Pai, perdoe-me.” 
 
Jesus Cristo veio e proclamou, “Arrependa-se, pois o Reino do Céu está próximo.” A primeira 
coisa que ele disse foi, “Arrependa-se.” Isto parece contraditório, arrepender-se e ir para o
céu. Você não pensa assim? Isto é paradoxal. O homem já está em uma situação difícil, 
porque ele precisa se arrepender novamente? Arrependimento significa fazer uma mudança 
completa. Um pecador que não compreende seu erro deve se arrepender e fazer 
completamente uma mudança, uma vez que ele reconhece seu pecado. Isso significa dar uma 
volta de 180 graus. 
 
Se você se arrepende, então o que acontece? Você se torna mais determinado, não é? Você se 
sente mais sério, chorando e lamentando, e pronto para arriscar sua vida. Você se determina a 
nunca pecar novamente. Há dois mundos diferentes, o mundo antes do arrependimento e o 
mundo após o arrependimento. A diferença não é 45 graus. É 180 graus diferente; isso 
significa completamente o oposto. Você me entende? Se havia um mundo de Satanás, este se 
torna um mundo do céu. Isto é o que a religião nos ensina. 
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Não existe nenhum ego para aqueles que buscam o Reino do Céu na Terra. Há somente 
oração e superação. Isso é tudo. Depois que você encontra o Reino do Céu haverá um “eu,” 
mas no caminho para o mundo celeste é impossível para o “eu” existir. A forma democrática 
não fará isso. Por que? Porque ela insiste na afirmação do “eu.” Enquanto você se afirma 
nessa situação, esse mundo pertencerá à realidade de Satanás. 
 
No caminho de nossa fé não há nenhuma autoafirmação ou autoconceito. Fé absoluta significa 
que não há nenhum conceito de mim mesmo. Isso não é assim? Se eu digo que acredito 
absolutamente, isto significa que não deve haver nenhuma oposição a isso dentro de mim 
mesmo. Quando você diz que está unido com Deus, não pode haver nenhum ego. Você deve 
se unir completamente com o sujeito, não deixando nenhum traço de mim mesmo. Na vida de 
fé não há lugar para egoísmo. 
 
Uma serpente não pode viver sem retirar sua pele. Para trocar sua pele, a serpente rasteja entre 
as pedras estreitas. Uma força de oposição puxa a velha pele. A força das trevas tem estado 
embebida em nosso sangue e corpo. Como podemos nos livrar dessa situação? Não podemos 
continuar assim. Precisamos de sabedoria. Isso significa que devemos seguir o caminho 
oposto. Para nos livramos completamente disto, devemos seguir o caminho oposto. 
 
B. Tenha uma Mentalidade Obstinada 
 
Você deve ter uma mentalidade obstinada. Que tipo de mentalidade você tem? Você está
ardendo com uma mente obstinada, está morno, ou está com uma mente obstinada porque 
você acha que não tenham nenhuma outra escolha? Qual você está? Todos vocês dizem que 
estão ardendo com obstinação. Vocês têm boas bocas. Seus ouvidos são preciosos e seus
pensamentos são preciosos. Que tipo de mentalidade você tem? Voces estão ardendo com 
obstinação, certo? 
 
C. Seja Imutável 
 
Quando você pensa sobre algo precioso ou valioso, como diamantes ou ouro, por que os 
chamamos de tesouro? Por que precisamos destas coisas? Elas representam o material. 
Quando dizemos tesouro, isto nos lembra sobre ouro e diamantes. As pessoas têm valorizado 
essas coisas no passado, no presente, e farão isso no futuro. 
 
Pensando sobre isto, sabemos que coisas preciosas são imutáveis. Por que precisamos delas? 
Elas são valiosas porque estabelecem o critério de comparação, representando o centro. Elas 
possuem qualidades especiais naquilo que elas são imutáveis, embora o ambiente ao redor 
possa mudar. Essa é a qualidade do tesouro. É natural que as pessoas queiram ostentá-las, 
possui-las ou estarem perto delas. 
 
A partir deste ponto de vista, que tipo de pessoas devemos ser? Somos da mesma forma. Não 
devemos somente ser imutáveis, mas devemos ser mais duros do que diamantes, e mais belos 
do que ouro. A partir deste ponto de vista, que tipo de pessoas foram as grandes pessoas, os 
santos e sábios da história? Elas foram pessoas que tiveram ideais imutáveis, vidas imutáveis 
e ações imutáveis. Seus objetivos nunca mudaram. Todas elas foram pessoas com objetivos 
imutáveis. Quando estudamos o Princípio Divino, o início e o fim devem ser a mesma coisa. 
Uma pessoa mutável é uma má pessoa. Uma pessoa mutável será presa de Satanás. Essa é a 
lei absoluta. Uma pessoa mutável será presa do mal. Mesmo se algo é bom, quando sua 
aparência e conteúdo mudam, isto se torna presa de Satanás. Esta é a estratégia de Satanás. 
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Na Bíblia, o incrível é que o início e o fim estão relacionados. Deus diz estas palavras 
surpreendentes: “Eu sou o Alfa e o Ômega.” Outra coisa incrível é que Deus quer nos 
encontrar. Isso é suficiente; não precisamos de nada mais além de Deus. Deus é o Deus de 
salvação para a humanidade decaída. 
 
Porque o caminho da fé está centrado na mente, todas as religiões nos ensinam a ter uma 
mente imutável. O coração que você ostentava dez anos atrás deve ser o mesmo agora. Se 
uma religião ensina que a mente permanece imutável além da morte, essa é a verdadeira 
religião. 
 
Você não pode concluir sua vida de fé em uma única manhã ou um único dia. Este é um
caminho ao longo da vida. Centrando no destino, além da morte, devemos manter o mesmo 
caminho e a mesma mente. Você deve saber isto claramente. Você deve ser um pêndulo 
imutável. Você deve ter um núcleo. Que tipo de núcleo? Um núcleo imutável e eterno. Não 
importa quão difícil, triste e doloroso possa ser, ele ainda é imutável. 
 
Mesmo no mundo animal, há animais imutáveis. Que tipo? A ovelha é imutável, você sabia 
disso? Quando o dono vem com a faca para cortar sua garganta, ela apenas diz, “Mééé.” Ela 
não luta ou chuta. Quando o dono tosquia a lã, ela não se move. Esse é o motivo pelo qual a 
ovelha era escolhida para ser uma oferta. Qual é o próximo? A vaca. O que é a vaca? A vaca 
vive uma vida de sofrimento desde o nascimento. Sua carne é oferecida ao homem; até 
mesmo os ossos são oferecidos ao homem. A vaca oferece tudo para o homem. A seguir é a 
pomba. O que é a pomba? A pomba arrulha por seu amor perdido. Ela sente falta de seu amor 
perdido mais do que qualquer outro animal. Ela sente falta de seu primeiro amor. Obediência 
absoluta, sacrifício absoluto e amor absoluto. As ofertas simbólicas representando estas coisas 
são a ovelha, a vaca e a pomba. Isto não é assim? 
 
D. Obediência Absoluta 
 
O que acontecerá nos Últimos Dias? Se o Cristianismo mundial traz vitória representando os 
6.000 anos de tristeza e dor, o Senhor do Segundo Advento não terá nada a ver com a tristeza, 
a dor e a miséria. Mas se o Cristianismo mundial falha em estabelecer esse fundamento, a 
vinda do Senhor suportará tristeza, dor e miséria para o benefício dos fiéis. Isto é tal como a 
situação de Jesus Cristo, que veio para o povo judeu que tinha sido preparado por Deus. 
Contudo, eles falharam em cumprir sua responsabilidade, e Jesus teve que experimentar a 
amargura da dor e tristeza. Você deve saber isto. 
 
Se você é chamado sobre este fundamento depois que a indenização foi paga, você deve 
obedecer absolutamente. Até quando você deve obedecer absolutamente? Até que a soberania 
de Deus sobre uma nação seja restaurada, e toda a cultura decaída tenha desaparecido. Quanto 
tempo os israelitas deveriam ter obedecido Moisés? Eles deveriam ter obedecido 
absolutamente até que tivessem eliminado as sete tribos de Canaã. A família de Noé também 
tinha que obedecer Noé absolutamente. Até quando? Por três gerações; isto é, até seus netos. 
 
Você sabe por que as palavras “obediência absoluta centrada em Deus” vieram a existir? A 
humanidade decaída acha essas palavras de mau gosto, mas para Deus, elas são muito 
agradáveis. Você deve saber isto. Assim, as religiões dizem que você deve determinar sua 
mente, e centrado nessa determinação, seguir reto. A fim de ir direto para o objetivo, você 
deve obedecer absolutamente. Sem obediência significa sem sucesso. Obediência trará 
sucesso. Essa é a forma como deve ser. 
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Você deve ter fé absoluta, obediência absoluta e amor absoluto. Estas são as três condições. O 
que absoluto? Fé absoluta, obediência absoluta e amor absoluto. A palavra “absoluto” inclui 
uma única fé, uma única obediência e um único amor. 
 
E. Siga Reto em Frente Com Seus Olhos em Deus 
 
Satanás controla a direita, a esquerda e atrás de você. Qualquer caminho que você siga, 
Satanás levará você embora. O único caminho que você pode seguir é para frente. Para onde? 
O destino é incerto. Quando você segue reto para frente, isso significa que você se move para 
o lugar onde Deus está. 
 
Adão não seguiu direto em frente. Onde ele foi? Eva foi para a esquerda, Adão foi para a 
direita, centrados em Satanás. Ambos seguiram o caminho de Satanás e seguiram separados. 
Satanás chamou Eva para a esquerda, e chamou Adão para a direita. Eles ouviram e caíram, e 
foram destruídos. Satanás fez isto, mas de acordo com o princípio de restauração, o que um 
anjo faz? Ele diria para não seguir esse caminho, mas seguir reto, se mover direto em frente 
na direção de Deus. Ele protegeria a direita deles, a esquerda e atrás deles, e empurraria em 
suas costas na direção de Deus. A batalha está sendo travada tanto na direita como também na 
esquerda. Bons e maus anjos estão envolvidos na batalha. Levante sua mão da direita da 
justiça e perfure os anjos do lado direito, e com sua mão esquerda, dê socos nos anjos no lado 
esquerdo. Chute Satanás atrás de você também. Quando você caminha em frente, não estique 
seus braços pedindo ajuda. Sempre que você estica seus braços, os anjos agarrarão você. 
 
Se você estica seus braços, quem irá agarrá-los? Satanás. Você apertará as mãos de Satanás. 
Se Satanás e sua mãe estivessem à sua direita, se seu pai estivesse à sua esquerda, e seu irmão 
estivesse atrás de você, então quando trocar apertos de mãos com eles, você formará uma 
aliança com eles. Na vida de fé, você deve rejeitar todas as coisas. Esta é a lei da negação. Por 
que você deve fazer isto? Porque, pelo destino, estamos na posição de fugir do lado de
Satanás. Assim, ao rejeitar todas as coisas, podemos estabelecer uma nova direção. Vocês 
entendem? 
 
Você precisa tomar a atitude certa em sua vida de fé. Você deve saber onde você se coloca. 
Você entende? Você deve ver isto muito claramente. Ver o que? Deus. Você pode ver Deus? 
Deus é invisível, por isso você deve procurar Deus nas religiões avançadas. Mas você não 
pode acreditar cegamente em Deus. Deus tem seu esboço. Para construir uma casa, 
primeiramente você precisa de um projeto, então você deve edificar o fundamento. Sobre esse 
fundamento você pode construir a casa, e certamente cortar a fita. Você precisa de um projeto. 
Para realizar a vontade de Deus, há planos para cada estágio. 
 
F. Fé Absoluta 
 
O que foi a queda? A queda significa que tudo foi separado. Isso é o que o inimigo fez. 
Satanás separou Deus e Adão e Eva. Ele separou Eva e Adão, e os tornou inimigos. Eles se 
tornaram incapazes de se comunicar um com o outro. Eles não tinham nenhuma comunicação 
centrada no amor de Deus. Originalmente eles deviam ter compartilhado seu amor com o céu. 
Ao invés, eles se tornaram inimigos. Pais e filhos se tornaram inimigos e os irmãos se 
tornaram inimigos. Esta foi a semente da história decaída. Esta história está em conflito com o 
amor original de Deus. Entretanto, seguindo está história de conflito, Deus levantou pessoas 
filiais uma a uma, como em uma corrida. Como passar o bastão em uma corrida, o amor de 
Deus passou de uma pessoa para outra até alcançar a linha final. Esta tem sido a luta de Deus. 
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Centrando no quê este bastão tem sido passado? Centrando no amor verdadeiro de Deus. 
Além disso, fé absoluta é necessária para passar o bastão. É impossível encontrar amor 
verdadeiro sem fé absoluta. A menos que você acredite absolutamente, amor absoluto não 
aparecerá. Portanto, você deve ter fé absoluta. Por favor, tenha fé absoluta que “Deus é meu 
pai.” 
 
A verdadeira vida de fé não vem do compromisso ou da relação com seu ambiente, mas a 
partir de uma posição absoluta. Isto é inevitável. Esta posição absoluta não é um lugar que 
todos gostam, ou onde as pessoas podem dançar. Este é um lugar extremamente solitário. Não 
há duas pessoas lá, somente uma. “Absoluto” significa ir além dos elementos recíprocos. Esse 
lugar é extremamente difícil, extremamente sufocante, extremamente solitário e 
extremamente perigoso. 
 
Qual é a direção do processo absoluto? Não há duas direções, somente uma. 
 
Você pode ter decidido viver uma vida de fé porque os outros estão seguindo esse caminho. 
Você pode acreditar na Bíblia porque as outras pessoas acreditam. Se você é assim, quando 
alguém vem e toca você, você apenas desiste. Este tipo de fé mutável não é uma fé real. Fé 
deve ser absoluta. Você deve dizer, porque Deus é absoluto, eu sou assim. Levante sua mão, 
se você pensa que é assim. 
 
5. Sugestões para Sua Vida de Fé 
 
1) Quando Você se Sente Necessitado 
 
No caminho da fé, por que você se sente necessitado? Porque seu padrão interno caiu. Uma 
vez que seu padrão interno cai, não importa o que você está fazendo, você não está satisfeito 
com os resultados. Portanto, estar unido internamente com Deus para que Ele possa vir até 
você é mais importante. Como alcançar essa posição deve ser sua principal preocupação. 
 
Quando você ora e estabelece condições, você sentirá chegando uma nova energia, sem saber 
como. Energia sobrenatural virá até você. É como receber um sinal de rádio que está sendo 
transmitido; você sente algo vindo em sua mente. Quanto mais reta e pura sua mente, mais 
você ressoará com esta energia. 
 
2) Quando Você está em Dificuldade 
 
Quando você se envolve em um grande projeto, você deve esperar que um terço das pessoas 
se oporá. Através desta oposição, você sente o valor do que está fazendo. Gradualmente você
compreenderá quanto aprecia isto. Aqueles que seguem lutando através das dificuldades são 
capazes de compartilhar um sentimento comum com aqueles que estão seguindo o mesmo 
curso. 
 
Eu acho que você pode ter tido a experiência de derramar lágrimas sem razão, em profunda 
tristeza. Através da experiência conhecemos o sentimento de tristeza. Essa tristeza não é a 
nossa própria tristeza. De fato, esta é a tristeza histórica. Quem experimentou esta tristeza? 
Deus a experimentou. Quem causou incialmente esta tristeza? Não foi Deus, mas a 
humanidade. Depois de tudo, esta tristeza busca nos salvar. Ela não somente busca salvar uma 
pessoa, mas salvar a nação e o mundo inteiro. Sem uma nação não podemos salvar a nós 
mesmos. Você deve saber isto. 
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3) Como Superar a Dificuldade 
 
Não fique desencorajado quando enfrentar dificuldade. Quando vem a perseguição, não se 
preocupe. Ao invés, devemos ter orgulho que estamos nos preparando para receber fortuna 
celeste no futuro. Não há necessidade de se preocupar. Embora alguém diga que vai cortar sua 
garganta, isto não é problema. 
 
Quando dizemos, “Vamos superar nosso ambiente,” estas palavras sugerem que estamos em 
perigo. Sim, estamos frequentemente em uma posição perigosa. Se você não pode dançar no 
meu ritmo, é difícil superar. Se você faz isso, você pode superar seu ambiente. 
 
Por isso, não tenha dúvida e não tente evitar o perigo. Siga reto em frente e confronte-o 
diretamente. Se a montanha é alta, o vale é fundo. Da mesma forma, para receber uma grande 
bênção, você deve superar grandes desafios. Deus virá até você. Depois de um longo inverno 
voce verá a primavera. Isso é verdade. Então o verão virá. Verão é como um vale. Estes são 
fenômenos naturais. 
 
Quando você enfrenta dificuldade, lembre-se da bênção que virá e se prepare para recebê-la e 
passá-la para a humanidade no futuro. Prepare sua tigela para a bênção. 
 
4) A Atitude do Pai em Relação à Dificuldade 
 
Quando o Pai esteve na prisão por dois anos e oito meses, eu fiz trabalho pesado em um 
campo de concentração. Eu trabalhei em uma fábrica de fertilizantes, escavando pilhas de
sulfato de amônio e colocando-o em sacos. Cada saco tinha que ter o mesmo peso. Então eu 
tinha que colocá-lo em uma correia transportadora. 
 
Quando o sal era feito, ele era quente, mas depois de esfriado, ele ficava endurecido como 
rocha. Sendo que ele tinha ficado ali por vários anos, ele estava duro como rocha. Ficou muito 
duro para escavar com uma pá. Todos tinham uma quota para cumprir em oito horas. Dez 
pessoas formavam uma equipe, e cada equipe tinha que encher 1.300 sacos por dia. Se não 
pudéssemos cumprir esta quota em oito horas, nossa comida era cortada pela metade. A ração 
de comida de um dia era 1,7 tigelas de cereais. Não havia pratos adicionais, somente sopa de 
soja ou simples água salgada. Isso era tudo para comer depois de trabalhar oito horas por dia. 
 
O propósito comunista era nos matar através deste trabalho pesado. Todos que vinham para 
este campo de prisão saíram mortos em três anos. Isto era com certeza. Aqueles que vinham 
para esta prisão já estavam condenados à morte. Normalmente, pessoas comuns com boa 
alimentação poderiam encher no máximo 700 sacos por dia. Mas nossa quota de trabalho era 
quase o dobro. Se déssemos grandes mordidas, poderíamos acabar nosso alimento em três 
mordidas. Por isso, logo depois do café da manhã, no caminho para o local de trabalho, nossas 
pernas já ficavam bambas. Nesta condição, tínhamos que trabalhar desde manhã até a noite. A 
miséria era além de qualquer descrição. 
 
Na prisão, me determinei a viver com apenas metade da ração diária. Todos estavam certos de 
morrer com está ração de qualquer forma. Como vocês sabem, o homem não vive somente de 
pão, mas também pelas palavras de Deus. Eu levei metade de um mês para fazer esta 
determinação. Eu comia metade, e a outra metade eu dava para os outros. O importante era 
quão feliz eu estava espiritualmente, quanto eu sentia a sensação de realização espiritual e 
recebia a graça de Deus por fazer isso. Isto era um grande conforto interno espiritual. 
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A vida é muito científica. Quando eu estava trabalhando, nunca pensava que estava 
trabalhando. Eu pensava sobre isto como um momento de oração. Eu sempre imaginava 
muitas coisas maravilhosas em nível mundial. Deixávamos o campo às 8 horas da manhã e 
chegávamos na fábrica às 10 horas. Tínhamos dez minutos para ir ao banheiro. Mas nesse 
momento já nos sentíamos muito cansados. Sentíamos dor a partir de nossos estômagos 
vazios. Mas eu não pensava sobre a dor. Aqueles que pensavam sobre a dor e seu estômago 
faminto sempre esperavam pelo descanso. Cada saco tinha que ser enchido com 40 quilos, e 
então levantado em uma correia transportadora. Esse era o trabalho mais difícil. Ninguém 
queria fazer isto. Mas eu sempre me oferecia para fazer este trabalho mais odiado. Continuar 
este trabalho significava morte certa. Assim, de alguma forma, eu tinha edificado minha 
energia física para fazer este trabalho duro. Não havia nenhuma outra forma para sobreviver. 
Você deve ser responsável pelo trabalho mais difícil. Pense desta forma progressiva e 
positiva. 
 
Não havia nenhum tempo para descansar, com 1.300 sacos para encher. Aqueles 1.300 sacos 
seriam empilhados em uma pilha mais alta do que esta sala de conferência. Encher o saco de 
fertilizante com a pá, e então levantá-lo na correia transportadora levava cinco minutos e dez 
segundos. Outras equipes levavam quinze minutos. Nesse ritmo elas nunca podiam cumprir 
suas quotas. Estávamos cavando em uma montanha de fertilizante, por isso, se mudássemos a 
escala, isto levaria ainda mais tempo. Eu descobri como fazer isso sem mudar a escala. No 
início a equipe não concordou com este método, mas sendo que eles sabiam que eu estava 
fazendo metade do trabalho sozinho, suas consciências os levaram a me ajudar e seguir meu 
método. De fato, era uma forma efetiva para trabalhar. Eu recebia um prêmio como um 
trabalhador modelo todo ano do Partido Comunista. Eu também treinei os recém-chegados 
sobre como trabalhar. Tais condições certamente enfraqueciam o corpo. O cabelo começa a 
cair e a pele incha. Geralmente depois de seis meses um prisioneiro começaria a cuspir 
sangue. Eles pensariam que era tuberculose e apenas desistiam e morriam. A maioria das 
pessoas poderia suportar essa vida por um ano e meio a dois anos, no máximo. 
 
Vocês podem imaginar quanta fome tínhamos? É além de qualquer expressão quanto 
queríamos comer. Quanto pensávamos sobre comida! Sentíamos falta da comida ao ponto da 
morte. Se alguém estivesse tão doente para ir para a fábrica, sua alimentação era 
automaticamente cortada pela metade. Nenhum trabalho, nenhuma comida. Esse era o 
princípio Comunista. Assim, todos iam para o trabalho apenas para receber três refeições, 
mesmo se estivessem doentes. Eles faziam seu melhor para receber comida, e depois eles 
voltavam para a prisão e morriam enquanto estavam comendo. Naquele tempo, aqueles que 
estavam perto do homem morrendo lutariam desesperadamente por sua comida, como uma 
batalha campal. 
 
Sob estas condições o Pai estudou profundamente sobre o homem, e pensava, “Eu sinto falta 
de Deus mais do que sinto falta de comida?” Eu vivia com esta comparação todos os dias. Eu 
pensava que devia amar Deus mais do que qualquer outra coisa, mais do que comida. Eu 
pensava que não estava ali para comer um punhado de grãos, mas estava ali para abrir o 
caminho de indenização para a humanidade. Eu nunca tomei a atitude que meu trabalho era 
desagradável. Por isso eu fiquei famoso. Que tipo de pessoa você acha que o Pai é? O caráter 
do Pai é muito precipitado. Eu não posso suportar se alguém me calunia. Eu não posso 
suportar se alguém me bate, e odeio perder. Eu tenho características um pouco extremas. Por 
causa deste temperamento e caráter, eu tenho seguido com sucesso em muitas áreas. Não há 
nada que não posso fazer. Qualquer que seja o esporte que eu jogo, me determino a vencer. 
Meu cérebro não é tão ruim. 
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Com este tipo de caráter, você pode imaginar quantas vezes tive que suportar coisas 
insuportáveis? Pense quantas vezes tive que suportar situações vergonhosas. Mas tive que 
superar tudo isto por Deus. Deus deve ter um caráter ardente como eu. Se Ele tivesse agido 
por Seu caráter ardente, Deus poderia ter varrido este mundo. Contudo, porque Ele suportou 
esse longo tempo, este mundo ainda existe. Deus até mesmo se absteve de fazer vingança 
contra Satanás. Sendo que eu sei que Deus suportou tanto, eu pude me arrepender e suportar 
tudo. Esse é o motivo pelo qual a Igreja de Unificação existe hoje. Você deve saber isto. 
 
Sendo que eu conheço Deus, que suportou tanta dificuldade, indignação e injustiça, como eu 
poderia manchar ou ferir a vontade de Deus de restauração? Esse é o motivo pelo qual eu 
tenho perseverado até agora. A Igreja de Unificação deve seguir o caminho de resistência 
nesta posição, superando, perdoando, e tendo orgulho de nossa posição. 
 
Eu digo a vocês, não importa quanta indignação e injustiça você sente, isto nunca se compara 
com os meus sentimentos. Não importa quanta indignação e injustiça o Rev. Moon sente, isto 
nunca se comparará com os sentimentos de Deus. Esse é o motivo pelo qual eu persevero. 
Este é o lugar onde nossos corações se conectam. Vocês devem saber que dentro desta 
tristeza, a forma do coração de Deus se ampliará. 
 
5) O Teste de Fé 
 
Há três testes em sua vida de fé que você deve atravessar ao risco de sua vida. Eles são: o 
teste de Satanás, o teste dos santos e sábios e o teste dos anjos. Membros da Igreja de 
Unificação podem ter a permissão de livremente passar estes testes. 
 
No caminho para Deus, quando buscamos Deus e o caminho da fé, quem se atreve a entrar em 
nosso caminho? Inconscientemente, a dúvida bloqueará seu caminho. Então o pecado 
bloqueará seu caminho. Inesperadamente, a força da morte bloqueará seu caminho. Assim, 
devemos seguir além do caminho da dúvida, o caminho do pecado e o caminho da morte. 
 
Você é a posse de Deus? Como? Para selecionar a melhor pessoa através de um teste, o teste 
deveria ser difícil, e não fácil. Um bom mestre pensa sobre questões difíceis de um teste, não 
as fáceis. Isso não está certo? Um bom mestre permite que os estudantes passem facilmente? 
 
Então vocês acham que Deus é um bom mestre, um mestre mediano ou um mestre ruim? Ele 
é absolutamente um bom mestre. Sendo que Ele é absolutamente um bom mestre, que tipo de 
questões de prova Ele faria? Elas seriam absolutamente questões difíceis. 
 
Quando Deus e Satanás questionam um ao outro, Deus perguntará, “Ei, Satanás, você pode 
fazer isto?” Satanás dirá, “É claro, por que eu não poderia fazer isso?” Quando Satanás 
pergunta para Deus, “E você, também pode fazer isto?” Deus deve dizer, “Sim, eu posso fazer 
isso.” Se Deus dissesse, “Eu não posso fazer isso,” o que aconteceria? Não deveria ser assim. 
 
Quando Deus pensa sobre a forma para subjugar Satanás, que tipo de método Ele pensaria? O 
que Satanás mais odeia? Esta é a questão. Há grupos que gostam do que Deus gosta, e grupos 
que gostam do que Satanás gosta. Existe estudantes que gostam de testes? Vocês já 
encontraram esse tipo de pessoa? Nenhum estudante gosta de testes, mas estes testes são 
necessários. Vocês não pensam assim? Embora vocês não gostem de testes, eles são 
inevitáveis. 
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Então, onde é o lugar que Deus dá a você testes e lições de casa? Onde é o lugar que Satanás 
dá a você testes e lições de casa? Você deve saber isto. O lugar de testes de Deus e o lugar de 
testes de Satanás não podem ser o mesmo lugar. Onde são esses lugares? Isto é simples. O 
mundo externo é o lugar de testes de Satanás; o mundo interno é o lugar de testes de Deus. 
Que tipo de teste Deus dará, e que tipo de teste Satanás dará? Eles são opostos extremos. 
 
6) Pontos de Cautela em uma Vida de Fé 
 
Qual a diferença entre aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam? Aqueles que não 
acreditam vivem centrados em suas famílias e sociedade. Mas aqueles que acreditam 
conduzem suas vidas centradas em suas famílias, sociedade e a igreja. 
 
Atualmente, aqueles que acreditam estão no limite entre vida e morte. 
 
Em nossa vida de fé, às vezes vemos pessoas que lutam por causa de outra pessoa. Às vezes 
por causa de outra pessoa você não pode seguir em seu caminho. Nesses casos, tudo depende 
de sua mente. 
 
O caminho de fé não é determinado por você mesmo. Não é o caminho como você mesmo o 
vê. O caminho de fé é o caminho para avançar para um estágio mais elevado através de 
relacionamentos com muitos líderes no mundo espiritual. Depois que você tem 
relacionamentos com Pedro, João e Jacó, então você pode se mover para o lugar onde pode se 
relacionar com Jesus. 
 
No caminho da fé, a coisa mais temerosa é se tornar zangado centrado em si mesmo. Não 
fique zangado, não fique mau humorado. Você perderá tudo quando fica zangado centrado em 
seu próprio desejo.  
 
Agora, através de sua vida você está marchando em frente e lutando com estes problemas. 
Você deve saber se está parado, marchando em frente, ou andando para trás. Sabendo isto 
claramente, você deve tentar mais uma vez o que você está fazendo. 
 
Você deve saber que tipo de pessoa você é. Você precisa pensar, “porque eu sou este tipo de 
pessoa, eu sou adequado para essa área. Porque eu tenho este tipo de talento e tenho este tipo 
de caráter, eu seguirei este caminho.” Você precisa saber isto. Algumas pessoas tem a missão 
para servir, algumas pessoas tem a missão para educar, algumas têm a missão para os 
negócios. Você precisa saber instintivamente, centrado em sua mente original, onde residem 
seus talentos. 
 
Quando a primavera chega você sente se o ar está morno ou frio. Você sabe como sentir. 
Você tem diferentes sentimentos dependendo da temperatura. Da mesma forma, quando você
encontra alguém, você pode dizer seu nível de fé à primeira vista. Portanto, quando você
encontra alguém que tem um nível baixo de fé, você logo ficará desapontado. Você
simplesmente não quer falar com essa pessoa. Esse tipo de sentimento não é seu próprio. Este 
sentimento de desapreço não é seu próprio. 
 
Você deve ser capaz de estabelecer um padrão para sua vida, através de suas realizações, e 
deve testificar até que grau de confiança você tem em sua vida de fé. O Pai nem sempre estará 
com você. Deus nem sempre estará com você. 
 



112 
 

Seção 2. Porção de Responsabilidade do Homem 
 
1. As Realidades de Domínio Indireto e Domínio Direto 
 
1) A Realidade de Domínio Indireto 
 
Não há a expressão “porção de responsabilidade” no Princípio? Por que existe essa coisa 
chamada porção de responsabilidade? O homem deve se tornar grande. Devemos crescer e 
nos elevar. Quinze, dezesseis, dezessete e dezoito, ele deve se desenvolver até a adolescência 
no estágio de crescimento. Se ele deve se elevar até o centro a partir deste ponto, ele deve 
crescer. Quando ele tenta se desenvolver, ele deve esperar até esse ponto. Na Igreja de 
Unificação, isto é chamado a esfera de domínio indireto sobre as realizações através do 
Princípio. Isto significa que existe uma realidade de domínio direto e uma realidade de 
domínio sobre as realizações através do Princípio. 
 
A menos que você se desenvolva e alcance a maturidade, você não pode entender o que seja o 
amor. Isto é verdade, não importa quão intensamente você possa tentar fazer isso. Esse é o 
motivo pelo qual você deve esperar até se desenvolver. Quando duas pessoas se tornam uma 
unidade a partir de um ponto bidimensional, se Deus vem exatamente nesse momento e os 
une em matrimônio, isso é tudo o que é preciso. (137- 100) 
 
Você deve conhecer o conteúdo do Princípio. Você pode explicar de forma lógica que quando 
um homem foi criado de acordo com as regras e princípios, isto foi feito inevitavelmente por 
Deus, que desejava que o homem alcançasse a maturidade, para estabelecer a realidade de 
domínio indireto por volta da idade dos vinte anos. Você entende? 
 
Porque Ele criou a realidade de domínio do Princípio? É porque se isto não fosse 
estabelecido, seria difícil determinar onde seriam os limites da maturidade, qual seria seu 
período adequado. A questão é quando seria a adolescência. Assim, esperamos até o momento 
da realidade do domínio do Princípio, até a adolescência. Portanto, Deus não deve intervir 
com nada na área do amor. O que o homem requer é amor absoluto. (148-150) 
 
Observando os Princípios da Igreja de Unificação, existem as realidades de domínio indireto e 
domínio direto. Entretanto, como resultado da queda do homem, agora ele somente pode estar 
na realidade de domínio indireto. Ele não tem estado conectado com a realidade de domínio 
direto até este momento. Adão e Eva foram incapazes de cumprir sua responsabilidade, e 
assim, não foram capazes de ligar as realidades de domínio indireto e domínio direto. É nesse 
ponto que entra a porção de responsabilidade humana. Esse é o motivo pelo qual a 
providência de restauração tem sido adiada muitas vezes, por causa desta porção de 
responsabilidade. A humanidade não sabia sobre isto. 
 
A fim de ir para a realidade do domínio direto de Deus, a realidade do amor de Deus, o que 
devemos fazer na realidade do domínio indireto? A fim de nos aperfeiçoar, devemos cumprir 
nossa porção de responsabilidade. (139-231) 
 
2) Realidade de Domínio Direto 
 
O que acontecerá depois que o homem cumpre sua porção de responsabilidade? O que 
acontecerá é que ele poderá entrar na realidade de domínio direto de Deus. Devemos saber 
isto. Esta é a forma do princípio? [Sim] 
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Depois de entrar na realidade de domínio direto desta forma, Deus estenderá Seu domínio 
direto centrando no quê? Centrando em dinheiro? Centrando na capacidade? Baseado no quê 
Ele estenderá Seu domínio? [No amor.] Isso está certo. Isto seria o amor. Nesse ponto, Adão e 
Eva, receberiam a bênção de Deus e entrariam na realidade de amor de Deus. Depois que 
Adão e Eva entrassem na realidade de amor e se tornassem uma unidade nessa realidade, o 
amor de Deus seria espalhado no mundo bidimensional; este período é o fundamento para o 
Reino do Céu na terra. (124-306) 
 
Quando o amor perfeito de Deus aparece centrando no amor de Deus, Satanás nem mesmo 
será capaz de sair. Essa é a conclusão da porção de responsabilidade. Se a porção de 
responsabilidade é cumprida, uma conexão de amor terá sido criada entre a realidade de 
domínio indireto e a realidade de domínio direto. Começando a partir dali, amor vertical e 
amor horizontal estão conectados. (173-286) 
 
Como tenho dito muitas vezes, a realidade da porção de responsabilidade não é uma posição 
na qual vocês devem se tornar uma unidade, centrados no amor? Quando você está conectado 
com o amor vertical de Deus, se movendo na direção da conclusão, as realidades de domínio 
indireto e de domínio direto não estão conectadas? Satanás não existe ali. Quando as 
realidades de domínio indireto e domínio direto estão conectadas, a realidade do coração está 
conectada também, e Satanás não pode existir ali. O problema foi que a queda ocorreu antes 
disso ser realizado. (172-198) 
 
O ponto de unidade da realidade unificada de domínio direto com a porção de 
responsabilidade é possível somente no amor dos pais ideais. (137-254) 
 
2. O Que é a Porção de Responsabilidade do Homem? 
 
1) Os Cinco Por Cento de Responsabilidade de Adão e Eva 
 
O que é a porção de responsabilidade do homem? Devemos conhecer o amor de Deus, e o 
padrão pelo qual Deus e Adão e Eva podem se tornar completamente unidos; o padrão central 
do amor de Deus e o padrão central do amor de Adão e Eva devem se tornar concentrados em 
um único ponto. (145-320) 
 
O que significa dizer que Adão e Eva caíram? Se eles tivessem pensado em perguntar para 
Deus antes de caírem, eles não teriam caído. Este ato de perguntar é os cinco por cento da 
porção de responsabilidade. Uma pessoa é livre para perguntar algo. Assim, eles deviam ter 
perguntado para Deus, “O arcanjo está dizendo isso e aquilo, mas o que devemos fazer?” Se 
eles tivessem feito isso, Deus teria respondido para eles. Entretanto, sem nem mesmo 
perguntar, eles consumaram um relacionamento horizontal. Este é o problema. O problema 
ocorreu porque eles agiram sem perguntar. É sempre dessa forma. Você tem a confiança para
cumprir seus cinco por cento de porção de responsabilidade? (33-241) 
 
A razão pela qual Adão e Eva caíram foi porque eles não puderam cumprir sua 
responsabilidade. Então, para cumprir sua responsabilidade, Adão poderia ter feito isto por si
mesmo? Primeiramente ele tinha que se tornar unido com Deus, centrado em Deus. Devemos 
saber que não somos capazes de concluir nossa porção de responsabilidade antes de nos 
tornarmos unidos com Deus. A seguir, devemos nos tornar unidos com o Princípio. Estas duas 
condições devem ser cumpridas. (87-122) 
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2) A Razão Pela Qual Deus nos Concedeu Nossa Porção de Responsabilidade 
 
Originalmente, por que Deus concedeu ao homem sua porção de responsabilidade? Isto foi a 
fim de fazer o homem participar na obra de Criação. E então o que mais? [Para conferir 
criatividade e a qualificação para ter domínio sobre todas as coisas.] E a seguir? [Para 
preservar a natureza absoluta e perfeita do Princípio.] Estas são as três coisas. Todos vocês 
devem participar na obra de criação de Deus. Temos essa responsabilidade, mesmo se 
estamos em um estado decaído.  
 
Essa porção de responsabilidade do homem não foi estabelecida depois da queda. Mesmo se o 
homem não tivesse caído, ele teria essa responsabilidade. Mesmo se através dos noventa e 
cinco por cento de Deus a forma ideal da criação que o homem poderia alcançar estivesse 
preparada, o homem ainda deve cumprir seus próprios cinco por cento. A perfeição do 
homem não é deixada somente para Deus, mas o homem tem a responsabilidade para 
completar isto para alcançar a perfeição. Mesmo se ele não tivesse caído. (115-66) 
 
Como sabemos através do Princípio, Deus ama o homem, e garante a ele o amor e a 
autoridade pelos quais todo o universo anseia; Ele concedeu ao homem sua porção de 
responsabilidade, considerado o amor e a autoridade mais elevados para os quais todos se 
curvariam. Então por que Deus estabeleceu a porção de responsabilidade na vida do homem? 
O Todo-Poderoso conferiu Sua criatividade onipotente, e sendo o sujeito do amor eterno e 
imutável, Ele não poderia evitar garantir a porção de responsabilidade a fim de fazer o homem 
se colocar na posição de representar esse sujeito de amor. Isto se tornou uma condição para a 
bênção; como isto era a chave através da qual o todo poderia ser ocupado, Deus teve que 
garantir isto ao homem. Contudo, devemos saber que o homem caiu por causa deste problema 
da porção de responsabilidade. (20-210) 
 
3) Resultado de Não Cumprir a Porção de Responsabilidade 
 
A expressão “porção de responsabilidade” como utilizada pela Igreja de Unificação 
atualmente é uma grande expressão. Todos vocês estão em uma posição de não ter cumprido 
sua porção de responsabilidade, não é? [Sim] Como os antepassados humanos foram 
incapazes de cumprir sua porção de responsabilidade, essa posição de não ter cumprido 
passou a estar sob a realidade de domínio de Satanás. Assim, o mundo da má soberania surgiu 
a partir dessa posição de não ter cumprido a porção de responsabilidade.  
 
Portanto, na era de restauração, o mundo da boa soberania começa a partir da posição acima 
da linha de ter cumprido a porção de responsabilidade. Teoricamente, isto é assim. Abaixo da 
linha da porção de responsabilidade se torna a realidade do mal, e acima dessa linha se torna a 
realidade do bem. Então, como foi que a soberania do mal começou? Ela começou através do 
amor decaído. 
 
Quando a realidade do amor de Satanás foi conectada com a linha limítrofe antes dos portões 
do Céu, o abismo de morte foi criado através dos pecados dos antepassados que estabeleceram 
a distância entre a realidade do domínio direto e a realidade do domínio indireto. (137-251) 
 
O que surgiu como resultado da violação da esfera da porção de responsabilidade? Emergiu 
outro conjunto de pais. Este outro conjunto de pais é Satanás. Devemos saber isto claramente. 
(137-247) 
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4) Cumprindo Nossa Porção de Responsabilidade 
 
Que tipo de homem é uma pessoa que cumpriu sua porção de responsabilidade? Ele é alguém 
tão perfeito quanto Deus. Deus criou noventa e cinco por cento; como o homem está na 
posição de estar qualificado como uma criatura que é 100% perfeita, quando o homem está 
perfeito, ele também se torna a conclusão da obra de criação de Deus. A conclusão da obra de 
criação ocorre ao mesmo tempo com a conclusão da vontade de Deus, e podemos dizer que 
esta é também a perfeição de Deus. (130-20) 
 
Se a porção de responsabilidade está concluída, Satanás desaparecerá. O ser que acusa 
desaparecerá. Se não podemos ir além deste padrão, não importa quão intensamente tentemos, 
não seremos capazes de entrar no Céu enquanto permanecer condições de acusação. Não 
podemos entrar [no Céu] enquanto temos condições que podem ser acusadas.  
 
Quando nos colocamos na posição de ter conectado com o amor de Deus centrados em um 
amor absoluto, único, eterno e imutável, Satanás não é capaz de estabelecer condições de 
acusação. Se nos colocamos nessa posição, não haverá nenhum espaço para Satanás, noite e 
dia, onde quer que estivermos no mundo. Mesmo se Satanás estiver lá, ele fugirá. Este é o 
tempo para estabelecer coisas corretas. (169-84) 
 
Ao concluir nossa porção de responsabilidade, as realidades de domínio indireto e de domínio 
direto são conectadas, o Reino do Céu na terra e o Reino do Céu no céu são conectados; e sem 
isto, nada pode ser efetivado. Portanto, você deve se tornar a substância de amor que tenha 
completado a porção de responsabilidade, a encarnação do amor: ame Deus, ame sua esposa, 
ame todas as coisas no universo, e ame sua família. Somente essas pessoas podem entrar no 
Céu. Essa é a fórmula para entrar no Céu. (150-42) 
 
3. Descoberta da Porção de Responsabilidade e Seu Significado 
 
1) Descobrindo a Porção de Responsabilidade 
 
Quando não conhecíamos sobre a porção de responsabilidade, a história humana… Por que 
pessoas boas têm sido sacrificadas enquanto pessoas más prosperaram? Olhando para a 
história, porque ditadores têm regido o mundo? Tem sido impossível para as forças do bem 
aparecerem e unificarem o mundo; ao estudar a história, vemos somente os registros de 
sonhos de ditadores que buscaram criar um mundo único. Isso é porque este tem sido o 
mundo de Satanás. Como a realidade da porção de responsabilidade tem sido violada, toda a 
criação sob ela, e o próprio homem que estava sob ela, olhando para todas as raças desta terra 
como também para os antepassados que apareceram nesta terra e que foram para o mundo 
espiritual, ninguém tem sido capaz de transcender a realidade da porção de responsabilidade 
concluída. 
 
Esse é o Princípio. Isso não é algo que eu inventei e construí. Sem conhecer a expressão 
“porção de responsabilidade,” não podemos resolver a história. Isso não está certo? Nada da 
história pode ser esclarecido. Não podemos compreender as voltas e reviravoltas da história. 
Por que esta é uma história de guerras? Originalmente, a condição do bem chamada a porção 
de responsabilidade estava na posição de superar as condições do mundo mal; assim, a batalha 
para superar o mundo de Satanás, causada pela queda, deve ser combatida. Esse é o motivo 
pelo qual ela se tornou uma história de lutas entre bem e mal. (137-266) 
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Quem criou esta expressão, porção de responsabilidade, na Igreja de Unificação? Quem a 
descobriu? [O Reverendo Moon!] Eu apenas a descobri, mas eu não a criei. (Risadas) Deus a 
criou. Deus fez isso. As palavras existiam antes de eu descobri-las ou não? [Existiam antes.] 
Desde quando? [Desde o tempo da criação de Céu e Terra.] Desde o tempo da criação de Céu 
e Terra. Esta lei é uma lei eterna. Devemos saber isso. 
 
O amor de Deus é absoluto; ao mesmo tempo, se esse amor não se coloca no topo de uma 
porção de responsabilidade absoluta, esse amor não pode ser realizado. Isto é mais 
fundamental do que tomar o café da manhã e pensar sobre viver. 
 
Assim, eu descobri a expressão “porção de responsabilidade”? Eu a descobri, mas eu fiz isso 
apenas sentado calmamente como todos vocês? Eu lutei para descobri-la. O mundo de Satanás 
entraria em colapso se isto fosse descoberto, por isso Satanás buscou esconder isto com todas 
as suas forças, para cobri-la sob montanhas e ocultá-la completamente. (150-41) 
 
Atualmente, devemos saber que o entendimento da porção de responsabilidade do homem é 
uma descoberta. Isto nem mesmo se compara com a invenção da bomba atômica ou a 
descoberta de Einstein da teoria da relatividade. Se não sabemos isto, nenhum dos problemas 
da humanidade pode ser resolvido. 
 
O fato que você conhece a verdade sobre a porção de responsabilidade do homem significa 
que você possui algo grande. Contudo, atualmente os Moonies não gostam mais da porção de 
responsabilidade do homem. Os Moonies deveriam ser aqueles que mais gostam da porção de 
responsabilidade, mas eles são aqueles que mais detestam a porção de responsabilidade do 
homem. Como é isso? Vocês gostam dela ou não? [Nós gostamos.] Eu disse, “Você deve 
cumprir a porção de responsabilidade do homem,” mas você tem cumprido isto? [Não temos.] 
(124-303) 
 
Todas as situações contraditórias no universo e todos os desfechos trágicos resultantes da 
história ocorreram porque o homem não sabia sobre a porção de responsabilidade na história. 
Vocês estão pensando sobre a porção de responsabilidade da forma que vocês desejam. “A 
porção de responsabilidade é algo ensinado dentro do Princípio e não tem nada a ver comigo. 
Eu posso viver como me agrada neste mundo.” É assim como vocês estão pensando. 
 
Quando olha dessa forma, você deve saber que a descoberta da porção de responsabilidade 
pelo Reverendo Moon foi realmente uma grande descoberta. Quão importante você acha que 
é a porção de responsabilidade? Todo o universo é dependente desta porção de 
responsabilidade. Deus não está liberado, o universo não está liberado e o inferno não está 
liberado por causa disto; a história de cada possível imoralidade contraditória na sociedade 
está enganchada na parede da porção de responsabilidade, e está gemendo.(124-94) 
 
2) Significado da Porção de Responsabilidade 
 
A expressão “porção de responsabilidade,” não é algo utilizado muito frequentemente neste 
mundo. E contudo, especificamente na Igreja de Unificação, esta é uma expressão que 
recebeu mais significado do que qualquer outra expressão. Na Igreja de Unificação, sem 
conhecer as duas expressões, porção de responsabilidade e indenização, porção de 
responsabilidade e restauração através de indenização, nenhum dos conteúdos da história 
pode ser entendido, e nem a história errada nem os fatos desconhecidos podem ser resolvidos. 
Essa é a importância dessas expressões. 
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A expressão “porção de responsabilidade” como utilizada na Igreja de Unificação é muito 
importante. Ao cumprir esta porção de responsabilidade, Adão e Eva seriam finalmente 
completos como seres humanos. Eles se tornariam seres humanos perfeitos. E se existe um 
Criador, o propósito pelo qual ele criou o homem é cumprido quando o Criador aperfeiçoa o 
homem. Isto tem como resultado o Criador estabelecendo sua autoridade. Assim, a posição do 
homem tendo cumprido sua porção de responsabilidade significa a realização de todo o ideal 
de criação de Deus. (169-45) 
 
Porção de responsabilidade! Devemos conhecer isto muito bem. Devemos enfatizar isto para 
os filhos. A história de salvação é a história de restauração, e a história de restauração é a 
história de recriação. Como a recriação é implementada? De uma forma dentro do princípio. 
Devemos cumprir a porção de responsabilidade. Porção de responsabilidade! A porção de 
responsabilidade é nossa crença absoluta. Obediência absoluta. Não existe nenhuma outra 
maneira. A afirmação do eu não é possível. Vocês entendem? Eva afirmou a si mesma e caiu. 
Não venha para a Igreja de Unificação para reclamar. (143-113) 
 
3) Nossa Atitude ao Implementar a Porção de Responsabilidade 
 
O que aconteceu ao homem decaído atualmente? O homem decaído não somente deve realizar 
a porção de responsabilidade do homem. Ele pisoteou em 97% de toda a criação. Portanto, a 
recriação deve ocorrer, mas o que é recriação? Não estamos em uma posição de ser capazes 
de nos colocar à margem da porção de responsabilidade. Tudo no processo de criação tem 
sido destruído. Assim, esta é uma coisa extremamente difícil de fazer. Portanto, a menos que 
o homem cumpra 97% de responsabilidade, não há eternamente nenhuma forma de concluir a 
porção de responsabilidade. Devemos criar novamente. 
 
Consequentemente, a providência de restauração se torna a história de recriação, mas por que
a recriação é necessária? Isto é porque a porção de responsabilidade do homem existe. A fim 
de progredir para nossa posição original, a porção de responsabilidade do homem deve ser 
cumprida e devemos absolutamente nos submeter ao processo de recriação. A fim de se 
submeter ao processo de recriação, a indenização deve ser paga. Condições de indenização 
devem ser estabelecidas. O caminho de tribulações e desafios deve ser escolhido. 
 
Até este momento Deus tem respondido ao mundo humano até o ponto da porção de 
responsabilidade do homem. Contudo, o homem que caiu sob essa posição deve de alguma 
forma edificar uma ponte para cruzar essa situação. Toda a humanidade está cativa nessa 
realidade. Todo o mundo e a história também, todos aqueles que foram para o mundo 
espiritual no passado, o homem do presente, toda a posteridade que nascerá no futuro são 
incapazes de deixar esta realidade de destino. Esta é a realidade decaída de ressentimento.
Assim, o que devemos fazer a fim de criar novamente? Devemos definitivamente nos 
submeter a um processo de luta. Com quem? Com Satanás. Quem está regendo a realidade 
necessária para o processo de recriação? Satanás está controlando-a. Satanás rege 97% da 
realidade, e acima disso Deus rege. Assim é como devemos ver isto. (15-67) 
 
Dentro da porção de responsabilidade, existe a porção de responsabilidade individual, a 
porção de responsabilidade da realidade familiar, e as porções de responsabilidade das 
realidades tribal, racial, nacional, mundial, universal e cósmica. Por que é assim? Porque este 
é um mundo decaído. Como este é um mundo decaído, não há nenhum portão. O portão deve 
ser uma realidade de amor centrada na porção de responsabilidade. Indivíduos se oporão a 
isto, e famílias e tribos se oporão a isto. Por isso, a raça também... (162-92) 
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Agora você entende o que é a porção de responsabilidade? [Sim] Quantas vezes por dia você 
pensa sobre a porção de responsabilidade? Devemos ser conscientes sobre a porção de 
responsabilidade quando comemos, quando seguramos nossos pauzinhos, lavamos nossos 
talheres e louças, usamos o banheiro, quando caminhamos. Adão e Eva foram arruinados 
porque não consideraram sua porção de responsabilidade. Se você não cumpre sua 
responsabilidade, você também será destruído. Entende? Não devemos ser como Adão e Eva 
que caíram, incapazes de cumprir sua porção de responsabilidade. A fim de nos tornarmos 
restaurados e vitoriosos, devemos considerar a porção de responsabilidade como importante, 
24 horas por dia. 
 
Os membros da Igreja de Unificação devem a partir de agora utilizar esta expressão quando 
cumprimentam uns aos outros. Tome o H de humano e o R de Responsabilidade para dizer
“HR.” Diga HR como “Har!” “Har!” Dessa forma, história e cultura serão criadas. Isto é a 
fonte de toda a história. A partir de hoje, podemos cumprir os outros dizendo, “Har!” e se 
perguntado, “O que é 'Har'?” podemos ensinar as pessoas dizendo, “Você nunca ouviu? Ouça 
por um minuto.” “Har!” de manhã, “Har!” de noite. Isso é muito conveniente. (Risadas) Har! 
Tudo certo? [Sim] Eu gosto disso, e Deus e o universo gostam disso. Agora vocês entendem? 
Assim, membros da Igreja de Unificação, por favor, não esqueçam a porção de 
responsabilidade da Igreja de Unificação. Isto é o que é importante. (124-103) 
 
4. Uma Oração por Nós 
 
Caríssimo Pai Celestial, nossos jovens rapazes e moças se reuniram aqui neste lugar. Eles não 
vieram de uma única região, mas se reuniram aqui de todas as regiões deste país. Pai, por 
favor, tenha piedade de seu futuro. 
 
Por favor, faça deles, rapazes e moças, que nasceram, não para qualquer outra pessoa, mas 
para o Senhor. Faça deles lutadores, não para outras pessoas, mas pelo Senhor. Faça deles um 
rebanho que viverá pelo Senhor, ao invés de viver para qualquer outra pessoa. 
 
Passamos a conhecer que tipo de caminho é o bom caminho, e que tipo de caminho é o mau
caminho. Também aprendemos como sua amarga tristeza pode ser resolvida, por isso, por 
favor, Pai, nos oriente para que possamos tomar essa estrada. 
 
Não importa quão severas sejam as dificuldades que possam nos confrontar, o Senhor está 
trilhando esta estrada, assim, faça-nos filhos que sentem a conexão de pai e filho, e escolhem 
este destino. 
 
Oramos ardentemente que mesmo se a tristeza venha sobre nós, nos tornaremos filhos e filhas 
que sabem que, se superamos isto, seu rosto estará sobre nós. (47-90) 
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Capítulo 6 – Dias de Estudante do Reverendo Moon 
 

Seção 1. Infância do Reverendo Moon 
 
1. Nascimento do Reverendo Moon 
 
Eu nasci em 1920. Naquele tempo, a situação na Coreia era miserável. A Coreia estava sob o 
domínio japonês. Este era um período miserável, um período de mudança histórica. Assim, eu 
nasci e tenho vivido em uma idade de tribulação (idade de incertezas e dificuldades). A 
Coreia como uma nação estava sofrendo sob o regime japonês. O ano de 1920 foi apenas um 
ano depois do Movimento de Independência Sam-Il de 1919, e também foi um ano com uma 
colheita ruim. 
 
Enquanto eu estava no ventre da minha mãe, as pessoas decididamente comiam casca de 
pinheiros para evitar a fome. Quando penso sobre todas essas coisas, eu pergunto por que 
Deus, que parece amar o Reverendo Moon atualmente, teve que me colocar através dessas 
dificuldades históricas e me fazer sofrer nos mais profundos vales de tribulação? E quando eu 
nasci minha tribo também sofria dificuldades. Tudo isto era a obra de Deus. Sendo que 
conheço a lei da indenização, eu posso entender estas coisas, do contrário, eu diria que elas 
todas estão ligadas. (41-30) 
 
2. Crescendo na Fé 
 
Eu nasci em uma afluente família confucionista no interior do norte da Coreia. Quando eu 
estava com cerca de 15 anos, toda a minha família se converteu ao cristianismo. Eu fui 
profundamente inspirado naquele tempo. Eu gostava da minha nova fé, e amei Jesus mais do 
que tinha amado qualquer outra pessoa antes. 
 
Quando eu estava com 16 anos, tive uma experiência especial na manhã de Páscoa enquanto 
orava profundamente a partir do meu coração por muitas horas. Jesus Cristo apareceu para 
mim e me deu revelações e instruções. Jesus me disse muitas coisas muito profundas e 
consideráveis. Ele disse que tinha pensado muito sobre o sofrimento da humanidade e que 
Deus estava triste. Ele me pediu para desempenhar um papel muito especial na história de 
Deus aqui na terra. (134-144) 
 
3. Busca pela Natureza 
 
1) Aprendendo a partir da Natureza 
 
Eu passei minha infância em um distrito rural. Quando as estações mudavam, vários pássaros 
migrando chegavam e também vários diferentes tipos de flores desabrochavam. Eu fui criado 
sob essas condições. Quando eu era jovem, onde fosse na Coreia, as estações eram bem 
distintas, e quando elas mudavam, podíamos ver a beleza da natureza. Infelizmente hoje, se 
caminhamos ao redor de Seul, não vemos a natureza. Cada área tem sido urbanizada, e tudo o 
que podemos ver é natureza artificial. Quando penso sobre as pessoas que crescem sob estas 
circunstâncias urbanas, sinto tristeza porque elas carecem de sentimentos emocionais. Sendo
que não há nenhuma oportunidade para elas sentirem o mistério e a beleza da natureza, há 
uma tendência para as pessoas se tornarem violentas e individualistas. Você deve conhecer 
estas coisas. As pessoas aprendem muitas coisas e compreendem muitas coisas através de 
encontros com a natureza. 
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Eu aprendi e experimentei muitas coisas através da natureza. Através dela eu aprendi por mim 
mesmo o que é o amor verdadeiro e a felicidade verdadeira. O que aprendemos através do 
mundo natural é mais fundamental do que o que aprendemos através da educação escolar. 
 
Quando uma nova estação chegava, belos pássaros voavam ao redor. Quando eu via esses 
belos pássaros, eu corria atrás deles e observava como eles colocavam seus ovos e chocavam 
seus filhotes. 
 
Às vezes eu passava uma semana inteira procurando um ninho de pássaro. Uma vez eu fiquei 
mais de 10 dias observando um pássaro chocando seus ovos e cuidando de seus filhotes. Eu 
observava como os belos pássaros se assemelhavam a seus pais, e isto confirmava o profundo 
mistério e amor de Deus. (3 jan. 1986) 
 
Naquele tempo eu estava vivendo em um distrito rural. O que eu mais odiava era alimentar as 
vacas. Embora no início eu sentisse desagradável, mais tarde aprendi a amar as vacas do 
fundo do meu coração. Um dia aconteceu o seguinte. As vacas sabem quando chega a hora do 
almoço. Entretanto, quando eu estava brincando, eu odiava ter que alimentá-las antes de 
terminar de brincar, por isso eu dizia para mim mesmo, “Espere mais 10 minutos ou 30 
minutos” e então, brincava por mais uma ou duas horas. As vacas esperavam por mim 
imaginando, “Onde está nosso mestre, aquele que deveria cuidar de nós? Onde nosso mestre 
foi? Se tenho sido uma vaca cujo mestre tem vindo muito tarde, poderia ficar zangada e me 
tornar violenta. Entretanto, as vacas apenas olhavam para mim sem dizer uma palavra. Por 
isso, quando eu as via, eu dizia em minha mente, “Oh que ótimo! Você é ótima. Sinto muito.” 
Isso aconteceu muitas vezes. 
 
Então eu compreendi que “as vacas são maiores do que eu.” E eu disse a elas, “Agora que eu 
sei que vocês têm um aspecto maior do que o meu, eu alimentarei vocês com grande zelo, e 
indenizarei minhas breves vindas.” Eu continuava alimentando-as até depois do sol se pôr e 
ficar escuro. As vacas continuavam a comer porque seu mestre estava alimentando-as. 
 
Elas podiam comer por toda a noite porque elas têm grandes estômagos, e elas podem colocar 
muita comida em seus estômagos, como uma conta de poupança. 
 
Assim, houve muitas coisas que aprendi com as vacas. Às vezes as vacas parecem grandes e 
calmas quando se deitam no sol quente de um dia de verão derramando suor e olhando para as 
montanhas distantes meditando calmamente. Por isso pessoas de todo o mundo gostam de 
comer sua carne. As pessoas não gostam de comer cães, tigres, etc. Gatos miam, cães ladram, 
etc. Por isso eu dizia para mim mesmo, “Esse é o motivo pelo qual todos gostam de carne de 
vaca.” Naqueles dias as escovas de dente eram feitas de ossos de vaca. Assim, todas as partes 
das vacas eram utilizadas. Não havia nada para descartar, e mesmo seu estrume era utilizado 
como fertilizante. Portanto, tudo sobre uma vaca é bom. Vocês entendem? (109-40) 
 
2) Eu Edifiquei Meu Caráter Através da Natureza 
 
Em meu quintal havia um jardim com uma grande castanheira com cerca de 200 anos de 
idade. Ela era muito bonita, e sendo que nasci no ano do macaco, eu frequentemente escalava 
essa árvore de um galho para outro. Sendo que eu era gordo, às vezes eu quase caia porque o 
galho dobrava muito. Por isso eu preparava para me pendurar nesse galho dessa forma para 
que, se eu caísse, pudesse agarrar em outro galho ao invés de cair para o chão. Eu até mesmo 
tentava ir até a ponta do galho para ver se poderia alcançar o chão a partir dele. 
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Às vezes eu esticava minha mão e pegava uma castanha. Às vezes a casca da castanha já 
estava aberta. Eu tentava pegá-las antes de cairem no chão. Mas às vezes eu não podia pegá-
las, e elas caiam no chão de qualquer maneira. Era muito interessante tentar pegar as 
castanhas sem deixá-las cair no chão. Eu ainda me lembro quão interessante era. Somente 
aqueles que foram criados em áreas rurais entendem isto. Havia muitas árvores, 10 ou talvez 
várias dezenas. A castanheira era muito grande. 
 
Havia também grandes acácias. Nessas árvores havia vários ninhos de pegas. As pegas 
sempre cantavam em todas as estações. Nas grandes árvores havia sempre vários ninhos dessa 
ave. Na Coreia as pegas são consideradas como aves da fortuna. Dizem que quando as aves 
cantam, “Ka, ka, ka,” boas notícias virão. Naquele tempo quando eu entrava através do 
portão, elas cantavam “ka, ka, ka” de manhã e de noite. 
 
Eu escalei a árvore na qual havia ninhos de pegas em um instante. Eu continuei a subir e 
descer até que finalmente fui capaz de escalar a árvore em um instante. Observar estas pegas 
era muito interessante. Ao olhar para seus ninhos, você pode saber, “Este ano o vento soprará 
a partir desta direção para aquela direção.” Quando provavelmente esse vento soprará a partir 
do leste, elas fazem os ninhos naquela direção. Eu não sei quem as ensina, mas elas produzem 
magníficas obras de arte em seus ninhos recolhendo gravetos. 
 
Sendo que seus ninhos são feitos de pequenos pedaços de madeira, elas se molham quando 
chove. Assim, o que elas fazem a seguir? Elas pegam e colocam barro no ninho, evitando 
assim que o vento entre. E surpreendentemente, quando chove, elas colocam pequenos galhos 
acima do ninho para que a chuva não possa entrar no ninho. Vocês entendem o que quero 
dizer? Assim, dessa forma, recolhendo pequenos gravetos, elas fazem seus ninhos à prova de 
chuva. Eu imagino quem as ensinou isso? Esta é realmente uma grande habilidade. Se nós, 
seres humanos, tivéssemos que criar essa casa, teríamos que aprender por vários anos. 
 
Mas as aves fazem seus ninhos em um espaço de tempo muito curto recolhendo gravetos. 
Então o que acontece depois de um tempo? Depois de vários dias os ninhos são concluídos, e 
então esperamos até que os ovos sejam colocados e chocados. 
 
Quando olhava para estes ovos de aves, eu percebi que eles tinham listras azuis claras. Eles 
são misteriosos e muito belos. O tamanho dos ovos é cerca do tamanho de um ovo de galinha. 
 
Antes de colocar seus ovos, elas não gorjeiam mesmo quando eu subia na árvore. Mas depois 
que elas colocavam seus ovos, coisas interessantes aconteciam. Quando eu subia até seus 
ninhos que tinham ovos, as pegas faziam um grande barulho que era ouvido por toda a 
proximidade. Então todas as pegas nas proximidades apareciam. Isto era muito interessante. 
Isto é porque me tornei muito familiar com elas. 
 
Elas geralmente colocam de um, dois ou três ovos até 12 ou 13. Mas não importava quantas 
vezes eu subisse na árvore e fosse até seus ninhos, elas não me feriam. Elas ficaram 
acostumadas comigo, e quando eu chegava perto, elas olhavam para mim e faziam um tipo de 
ruído. Elas não me faziam nenhum mal, e eu não fazia nenhum mal a elas. Eu apenas subia 
para observá-las, e então descia. Isso era tudo. Quando chovia, eu não subia nas árvores, e 
elas me mandavam um sinal dizendo “kwa-kwa-kwa,” querendo dizer por que você não vem? 
Eu imaginava porque elas eram tão amistosos. Isto não é mentira. Vocês não sabiam que eu 
tinha esse passatempo. Agora que estou velho, não posso continuar a subir lá. 
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Então o que as pegas fazem depois que os filhotes nascem? Elas mantêm os pequenos filhotes 
nos ninhos e trazem comida para eles. Quando eu observava como os pais pássaros 
alimentavam seus filhotes, aprendi muitas coisas sobre como os seres humanos devem amar 
seus filhos. 
 
Mesmo quando os filhotes pássaros crescem o suficiente para voar, os pais ainda não os 
deixam sozinhos, mas continuam a alimentá-los. Eu deixei um pássaro filhote voar sozinho 
uma vez dizendo, “eu farei o que é melhor para você hoje.” Prendi um elástico na perna dele e 
o deixei voar. Eu fui um mau garoto. O filhote de pega parecia muito feliz. Ele tentou voar, 
mas não pôde. Então seus pais vieram e tentaram levá-lo embora, mas sendo que o filhote 
estava preso no elástico, o que aconteceu? Eu fiz isso, mas depois de algum tempo eu o deixei 
ir, e então seus pais o levaram para uma grande árvore na floresta. 
 
Quando vi todas essas coisas, pude compreender que toda a criação está baseada na emoção. 
Além disso, o coração dos pais pássaros quando perdem seu filhote é o mesmo como o 
coração de pais humanos. Ou ao invés os pais humanos atualmente devam ficar 
envergonhados de si mesmos em comparação com os pais pássaros. 
 
Por isso, visto a partir destes pontos de vistas, onde está a origem de todos esses sentimentos e 
do amor? O que vocês acham? De onde eles vêm? Pais pássaros sabem como amar todos os 
seus bebês. Os seres humanos os ensinaram? Eles aprenderam essas coisas a partir de quem? 
Não é estranho se pássaros brigam ao invés de amar uns aos outros? Ou pegar e comer 
filhotes de outros pássaros? Contudo, todos os pais pássaros amam e protegem seus filhotes. 
Isto é uma maravilha. 
 
Desta forma, eu aprendi o coração de Deus e as situações da história. Eu estou familiarizado 
com todas as situações do mundo. O Pai pode prever como os seres humanos agirão, e como 
uma situação se desenvolverá no futuro. Eu tenho essa visão. É assim como sou diferente dos 
outros. Em outros aspectos não há nada diferente. Por isso, você não pode ter orgulho de si 
mesmo, embora você tenha uma boa educação. Além disso, você não pode ter orgulho de si 
mesmo, embora você seja rico. A coisa importante é quão grande e quão ampla é a 
personalidade emocional dentro de seu coração. (141-33) 
 
3) Curiosidade do Pai Sobre a Natureza. 
 
Eu tenho um caráter especial em muitos aspectos variados. Não há nada que eu não possa 
fazer, não importa o que seja. Eu tenho feito coisas, fazendo o que quer que os seres humanos 
façam. Quer se trate de ginástica ou qualquer outra coisa. Eu tenho muito talento. Eu tenho 
características extremas. Uma vez que tenho algo em minha mão, eu nunca o largo mesmo se 
tenho minha cabeça quebrada ou o pescoço torcido. A mesma coisa pode ser dita sobre meus 
filhos. Este pequeno Kook Jin é da mesma forma. Ele é assim. Quando o levei para o lago 
Cheong Pyeong, ele tentou subir cada vez mais, todo o caminho até o topo. Ele se assemelha a 
mim. Em meu caso, eu sempre subia na árvore mais alta na vila, mesmo à meia noite sem ir 
dormir. Uma noite eu escorreguei em uma árvore e fiquei pendurado no ar. Mas eu era 
protegido por Deus; Ele nunca me deixaria morrer. Além disso, havia uma lagoa na 
vizinhança. Eu ia lá e tentava capturar todos os peixes para descobrir quais tipos havia. Uma 
vez que me determinava a capturar o peixe maior, eu continuava pescando sem importar 
quanto tempo exigisse. Eu estava disposto a continuar mesmo através dos 12 meses do ano. 
Eu tenho essa natureza. 
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Portanto, uma vez que decidia lidar com algo, eu nunca parava até que estivesse concluído. 
Um dia tinha nevado, e sem dormir sai à caça de doninhas naquela noite. Eu corri por uma 
grande distância para capturar uma doninha, sem sequer comer. Minha mãe ficava muito 
preocupada comigo. Eu era um garoto terrível. Assim, quando me tornei um adolescente, eu 
agarrei o coração dos meus pais e os controlei. Sendo que eu era um garoto, eu era capaz de 
fazer todas estas coisas. Isso não está certo? Se vejo alguém que faz algo impensado ou 
estúpido, eu nunca fico em silêncio. Portanto, mesmo meus pais tinham que se render a mim. 
Eu nunca cedia, mesmo se minhas pernas fossem quebradas. Eu nunca cedia. 
 
Além disso, em minha casa havia muitas abelhas. Mel, especialmente o mel de acácia, é 
realmente muito delicioso. As abelhas pousam nas flores de acácia e juntam o néctar. Perto da 
minha casa havia muitas abelhas. Quando as abelhas colocam suas cabeças dentro da flor e 
sugam o néctar, elas ficam firmes assim. Com sua parte traseira elas se apoiam e sugam o 
néctar. Uma vez eu tentei agarrar a traseira de uma das abelhas com uma pinça, mas mesmo 
assim a abelha não saiu da flor. 
 
Mesmo se a traseira da abelha é arrancada, ela tem essa profunda ligação que não a deixa sair 
da flor. Naturalmente, um garoto que puxa a traseira da abelha à extensão de arrancá-la é um 
garoto terrível, mas uma abelha nunca desiste de sugar o néctar, por isso eu pensei, “Uau, eu 
aprendi uma lição. Eu me tornarei assim.” Além disso, naquele tempo não havia nenhum 
sapo, nem pássaro que eu não tentasse capturar. Quando eu via um pássaro pela primeira vez, 
eu não podia evitar querer capturá-lo. Eu não podia dormir até capturá-lo. Um dia quando 
uma ave migratória veio e desapareceu nas montanhas, eu procurei por ela o dia inteiro. Eu 
também procurava por ninho das aves. Era muito interessante. Eu observava pares de aves 
trabalhando muito duro fazendo seus ninhos com gravetos e ramos. 
 
Eu descobri um lugar onde as aves bebiam água. Então colocando um galho sobre a água, eu 
era capaz de capturar as aves facilmente. Eu nunca perdia porque as aves tendem a pousar em 
um galho ou árvore ao invés de ficar no chão ou em uma pedra. Assim, fazendo uso de hábito, 
eu era capaz de capturar as aves colocando um galho onde elas bebiam água. Eu sempre tive 
sucesso em capturar aves. Eu fiz uma armadilha usando crina de cavalo para que as aves 
ficassem presas por seu pescoço. Era muito interessante. A razão que estou dizendo todas 
estas coisas é que não é muito bom se em sua juventude você faz o que quer, ou brinca da 
forma que quer, ou vê qualquer coisa que acha que seja interessante. Isto não é bom. Se você 
gasta o tempo somente brincando a redor, você provavelmente vai declinar, e não vai alcançar 
seu objetivo. Vocês entendem? (51-270,136-132,186-303). 
 
4) Nova Atitude em Relação à Natureza 
 
Quando era jovem, eu ficava profundamente interessado quando encontrava um belo pássaro. 
Eu ficava interessado em saber o que o pássaro comia e onde ele fazia seu ninho para chocar 
seus filhotes, etc. Assim, não importava quantos dias levasse, eu nunca parava até encontrar 
as respostas. Além disso, eu estava interessado em coletar ervas. Eu colecionava centenas de 
diferentes tipos de ervas. Eu queria saber quais eram medicinais, quais eram venenosas, e 
quais eram estruturadas. Eu as estudei ansiosamente. Toda vez que olhava para a natureza, eu 
pensava profundamente sobre como Deus criou todas essas coisas. Olhando para as árvores de 
carvalho e suas várias folhas, eu costumava pensar sobre como elas foram criadas. Quando 
pensava sobre estas coisas, elas pareciam muito misteriosas. Você pode criar ao menos uma 
pedra? Eu também tentei capturar um incontável número de cobras. 
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Devemos ter interesse em todas as coisas. Ao conhecer profundamente sobre elas, podemos 
assumir domínio sobre elas pela primeira vez. Se conhecemos o valor da natureza, podemos 
receber uma fortuna indescritivelmente grande. Através dessas experiências passamos a 
entender que a natureza foi criada centrando em “mim.” As pessoas não conhecem isto porque 
elas não conhecem a arte de olhar para a natureza. 
 
A natureza é realmente misteriosa. Quando passamos a conhecer estas coisas, descobrimos 
que até mesmo o som do vento pode ser música maravilhosa. Somos grandemente auxiliados 
em nossa vida de fé através dessas experiências. 
 
É a natureza que está mais perto do nosso corpo físico. Portanto, devemos fazer com que os 
desejos pelos quais a natureza está lamentando se tornem realidade. 
 
Somente aqueles que podem amar as montanhas podem adorar o que é elevado. Nesse 
sentido, Confúcio, Buda, Jesus, e todos os profetas amavam as montanhas. 
 
Quando visito lugares famosos, eu sempre olho para eles a partir do ponto de vista de quanto 
valor eles podem ter centrando na fortuna celeste. 
 
Assim, eu tento conectar esses lugares com a fortuna celeste. Portanto, nos primeiros tempos 
da Igreja de Unificação, eu escalei muitas montanhas. 
 
Olhando para as montanhas e a terra de uma nação podemos conhecer as características dessa 
nação. A água na Coreia é pura. Sempre que bebemos a água na Coreia, ela é pura. 
 
Por isso, devemos restaurar a natureza antes de tudo, e antes de deixar nosso país para visitar 
países estrangeiros, devemos amar a natureza muito profundamente. 
 
Aqueles que sabem como amar sua terra natal, sabem como amar seus corpos físicos. Aqueles 
que sabem como amar seus corpos físicos são aqueles que sabem amar seus próprios corações 
e mentes. Aqueles que amam seus próprios corações e mentes são aqueles que amam a Deus. 
Portanto, essas pessoas nunca perecerão. Nem mesmo o céu pode golpear essas pessoas.
Devemos amar nossa terra natal mais do que as Cataratas do Niágara. Devemos saber que 
muitas pessoas no processo da providência de Deus foram confortadas pela natureza. (14-101) 
 
4. Dias na Escola Elementar do Reverendo Moon 
 
Em minha infância havia uma escola para nos preparar para entrar em uma escola nacional, 
tal como em Seul há escolas para preparar para entrar na faculdade. Naqueles dias isto era 
equivalente a uma escola elementar. 
 
Em outras palavras, este era um lugar para aprender para aqueles que queriam entrar em uma 
escola reconhecida pela nação como uma escola de prestígio. Tínhamos que ir para essa 
escola e estudar, e então passar em um exame para ser matriculado na escola nacional. A fim 
de entrar nessa escola elementar, eu encorajei e estimulei meus primos. 
 
Meus pais se opuseram, e meu avô disse, “Se você for lá, você vai morrer,” porque esse tinha 
sido o caso no passado. Mas eu estava determinado a ir para a escola e superar todas essas 
dificuldades. 
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Quando entrei na escola, eu tive que aprender japonês. Parece que foi ontem que eu estudei o 
idioma japonês, e como escrever os caracteres japoneses. Eu memorizei todos os caracteres 
japoneses em um dia. 
 
Quando entrei nessa escola elementar, eu achei que todos no terceiro ano, quarto ano e quinto 
ano eram capazes de falar japonês. Estávamos atrás deles porque entramos na escola 
elementar atrasados e não podíamos falar uma única palavra do japonês. Isto foi muito difícil 
para nós. Você nunca entenderá quão difícil foi porque nunca experimentaram isto. Portanto, 
eu tive que estudar muito intensamente. Eu memorizei todos os conteúdos de todos os livros 
utilizados pelo primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e quarto ano em somente 15 dias. Ao 
fazer isso, eu fui capaz de falar japonês. (171-2-258) 
 
Eu também estudei ou não? Quando estudava, eu fazia isso como um raio. Em outras 
palavras, eu estudava em vários dias o conteúdo que outros estudantes estudavam por vários 
anos. Minha terra natal é na Coreia do Norte, e eu vivia em um vilarejo a 8 quilômetros de 
Chonju. Vocês conhecem o que é uma lâmpada tradicional? Vocês conhecem como se 
parecem essas lâmpadas? Naquele tempo costumávamos utilizar essas lâmpadas a óleo para 
luz, e costumávamos sentar até tarde de noite, uma, duas ou três horas para estudar. Então, 
enquanto estava estudando, meus pais diriam para mim, “Oh, vamos lá, vá para a cama. Você 
vai ficar fisicamente fraco.” Eles sempre diziam algo assim. 
 
Naquele tempo, meus melhores amigos eram os insetos noturnos. No verão esses insetos 
noturnos se tornaram meus amigos. Eu ficava estudando até tarde da noite, até duas ou três 
horas no silêncio da noite. No interior as noites são realmente silenciosas. 
 
À noite os sons dos insetos eram muito misteriosos. Eu sinto como se fosse ontem que eu 
estudava e brincava assim. Nossa vida, a vida humana é muito curta. (100-461) 
 
Quando eu era um estudante da escola elementar, sempre observava o comportamento do 
diretor da escola, e eu me treinava sempre dizendo: “Eu devo viver assim.” (25-124) 
 
A cerimônia de graduação da escola elementar incluía um programa onde um estudante fazia 
um discurso em resposta aos cumprimentos dos estudantes mais jovens e do diretor, por isso 
um representante dos estudantes graduandos fazia um discurso. Eu fui escolhido para fazer 
isso. Eu ainda lembro de dar esse discurso no palco. No salão havia vários convidados 
importantes, tal como o chefe de polícia, o representante do município, o diretor da escola, 
etc. Eu queria falar naquele lugar. Portanto, eu fui até o palco com dignidade. Eu disse que 
tinha algo para falar. Em meu discurso eu critiquei a educação que tinha recebido em minha 
infância, e critiquei cada um dos professores. Meu discurso foi visto como muito controverso 
porque ninguém pensou que um estudante se graduando na escola elementar diria qualquer 
coisa assim. Eu fiquei marcado naquele tempo. (15-182) 
 
Eu sou esperto. Quando estava no sexto ano da escola elementar, estabeleci um recorde de ter 
memorizado um livro de 180 páginas em um dia. Eu tenho essa memória boa. Se me 
concentro, eu posso fazer isso. E contudo, agora, embora me determine a estudar inglês, sou 
incapaz de me concentrar. Portanto, eu devo fazer vocês estudarem. Por isso, vocês querem 
estudar somente durante o dia? Está tudo bem se eu disser que vocês devem ir para a cama de 
noite? Não! Vocês devem estudar dia e noite. Então o que você vai fazer? Você deve me 
seguir fazendo exatamente o que eu digo. E se você começar a me seguir, você não deve me 
seguir somente neste mundo, mas eternamente. (66-75) 
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Seção 2. Dias de Estudante do Pai em Seul 
 
1. A Vida do Pai em Termos de Roupas, Alimento e Circunstâncias de Vida 
 
Quando eu era jovem, vim para Seul para entrar na escola média. (153-33) 
 
Eu deixei minha terra natal na idade de 18 anos, e arrisquei minha vida a fim de restaurar o 
mundo satânico esquecendo dela. (147-253) 
 
Em meu tempo de estudante, eu cozinhei minha própria comida por sete anos. Naquele tempo 
Seul era muito fria. Embora ela tenha um bom clima atualmente, naquele tempo a temperatura 
chegava a menos 20 graus centígrados, e a média era menos 15 graus centígrados. Era esse 
frio em Seul. Quando tirávamos água do poço frequentemente a corda rompia com o peso do 
balde de metal cheio de água congelada.  
 
Também vivíamos em um quarto muito frio. Em meu tempo como estudante da escola média 
e colégio, eu dormia em um quarto muito frio. Era mais frio do que é agora. Eu colocava meu 
saco de dormir em um quarto frio e dormia, e quando acordava de manhã, ficava uma marca 
no chão que não desaparecia mesmo depois de uma semana. Por isso, você pode pensar que 
eu era miserável como um jovem tendo que viver sem calor. Quando estava muito frio, eu 
usava aquecimento elétrico. Frequentemente eu ficava queimado aqui e ali. Nunca esquecerei 
isso. Eu nunca contei isso para minha mãe. Mas eu tinha queimaduras em várias partes do 
meu corpo. Eu também economizava minhas despesas de moradia e poupava dinheiro, para 
que pudesse pagar as despesas de escola dos meus amigos. Por isso, a fim de conseguir 
dinheiro, às vezes eu trabalhava puxando uma carroça ou carrinho com bagagens. (137-283, 
51-262) 
 
Em meu tempo na escola média, eu não comia o almoço, não porque não tivesse dinheiro, 
mas porque eu queria saber como é sentir fome. Além disso, eu não comia o almoço porque
não havia nenhuma comida. Eu fazia isso porque sentia que tinha que me treinar durante os 
dias normais da minha vida. Naquele tempo, era um grande prazer fazer isso, até mesmo 
maior do que comer alguma coisa. Naturalmente jovens querem comer tanto quanto eles 
podem. Mas por minha própria vontade, eu não comia o almoço. Na hora do almoço era muito 
difícil controlar meu desejo por comida. Enquanto meus amigos comiam seu almoço, eu 
sentava em um canto distante sem comer, apenas meditando. (50-308) 
 
Eu fui muito mesquinho em relação a mim mesmo até que cheguei aos 30 anos, eu nunca 
comprei um terno novo. Eu sempre comprava um terno de segunda mão em lojas de usados. 
Em meu tempo de estudante todas as minhas roupas eram uniformes de estudante. Eu os 
arrumava quando necessário e continuava a usá-los. Frequentemente eu ia para uma loja de 
usados em Seul e propositadamente escolhia os uniformes que outros estudantes não se 
atreviam a escolher porque eram muito velhos, manchados de óleo ou com mau cheiro. Além 
disso, eu não cortava meu cabelo, nem fazia a barba. Por quê? Porque dessa forma eu era 
capaz de fazer qualquer coisa que eu queria onde quer que eu fosse. Eu fazia todos os meus 
próprios calções e cuecas. Eu fazia isso porque queria me treinar para que pudesse fazer a 
vontade de Deus, mesmo se tivesse que viver sozinho. Assim, vivendo dessa forma e 
economizando dinheiro, eu ajudava muitas pessoas pobres e miseráveis. E às vezes quando as 
famílias de patriotas no movimento de resistência tinham dificuldades porque o esposo estava 
na prisão, e outras coisas assim, eu ia ajudar os membros da família sem dizer meu nome. Eu 
vivia esse tipo de vida. (51-262,31-260,137-235) 
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2. Vida de Igreja 
 
Naqueles dias enquanto eu estava frequentando a escola, eu também atendia como um 
professor de Escola Dominical nas Igrejas Heuk-suk-dong e Seo-bin-go. 
 
No inverno o Rio Hangang congelava à noite. Uma pessoa podia ouvir o som do gelo 
quebrando. Eu ficava assustado quando estava sozinho. Além disso, eu tinha que cruzar o rio 
caminhando pela ponte a fim de ensinar na Escola Dominical da Igreja Seo-bin-go. 
 
Eu ensinava muito bem os estudantes da Escola Dominical. Atualmente, eu não posso fazer 
meus sermões tão interessantes e tão divertidos como eu fazia naquela época. Naqueles dias, 
eu fiz meu ensinamento muito divertido e interessante, e quando eu derramava lágrimas, os 
estudantes também choravam alto. Eu pensava que, uma vez que tinham chorado, era 
suficiente para eles. Mas eles me pediam para falar de novo. Frequentemente eu atendia a 
Escola Dominical e os ensinava dessa maneira. (15-182) 
 
Eu servi na Escola Dominical e ensinei os jovens. Eu era o professor de Escola Dominical em 
uma bem conhecida Escola Dominical. Por quê? Porque eu conhecia as mentes das crianças 
muito bem através das minhas próprias experiências. 
 
Quando era professor, eu contava para eles histórias tristes. As histórias poderiam ter se 
tornado longas novelas. Eu improvisava novelas. 
 
Por isso, pessoas como eu, não tem nenhuma dificuldade em pregar ou dar sermões dez vezes 
ou mesmo cem vezes por dia. Esse é o motivo pelo qual posso fazer este trabalho. Assim, eu 
criei uma forma de vida como um pregador ou como um mestre. Eu não sou o Reverendo Sun 
Myung Moon? Eu sou o Reverendo Moon da Igreja de Unificação; eu sou o Reverendo Moon 
diante das pessoas mais velhas, como os avôs, e eu sou o Reverendo Moon mesmo para o Dr. 
Yun, e eu sou o Reverendo Moon mesmo diante de seu avô. Eu também sou o Reverendo
Moon para as crianças. Eu frequentemente brinco com crianças. Eu também sou bom em 
costura. Eu fazia todas as minhas roupas de baixo. Eu posso até tricotar. Eu posso fazer 
minhas próprias roupas. Eu posso fazer minhas próprias meias, até mesmo quatro pares de 
meias por dia. (139-51) 
 
3. O Pai Queria Economizar Dinheiro 
 
Quando era um estudante, eu não ia para a escola de bonde. Eu nunca peguei um. A tarifa era 
somente cinco wons. Contudo, eu sempre caminhava para a escola para economizar dinheiro e 
dá-lo para os mendigos na rua. Eu observava esses mendigos muito de perto. Havia muitos. 
Quando eu passava, eu olhava para eles, e então no caminho de volta eu os observava de 
novo. Eu fazia distinção entre os velhos e os jovens. Eu não dava dinheiro para os jovens, mas 
somente para as pessoas pobres mais velhas. Eu também servia as pessoas idosas. Por isso, 
quando faço ofertas, eu faço dessa forma. (50-308) 
 
Lembro de um dia caminhar de Heuk-suk-dong para a estação de Seul. No verão todos os 
meus amigos usavam o transporte coletivo onde quer que fossem, mas eu caminhava. Eu 
pensava: “Sou diferente, devo ir desta forma.” Quando chegava na estação de trem, eu dava
aquele dinheiro para os mendigos, e orava por eles dizendo, “Embora eu possa dar a eles 
somente uma pequena quantia de dinheiro, por favor, faça chegar o dia que os mendigos desta 
nação possam ter um dia de liberação.” 
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Assim, você deve saber quais são as condições nesta nação miserável que está em grande 
dificuldade e em problemas. Além disso, você deve conhecer sua própria tribo. Quem são os 
membros de sua tribo que estão derramando sangue, suor e lágrimas durante os dias de 
tribulação da nação, e você deve conhecer sua própria família e seus próprios pais. 
 
Quando eu fui para o Japão, ainda me lembro, e não posso esquecer, quantos dias passei 
coberto por meu sobretudo desde a estação de Seul até a estação de Shimonoseki. Naquele
tempo, os coreanos no trem eram aqueles indo para o Japão onde seus pais viviam. Por isso eu 
orei para Deus, dizendo, “Oh Deus, eu entendo que tenho que passar através do caminho de 
lágrimas seguindo com amor ardente e um coração ardente para que eu possa estabelecer o 
fundamento no qual posso seguir em frente com todas as minhas forças ao longo do caminho 
de sua Vontade, assim, por favor, permita-me seguir esse caminho.” 
 
Eu não seguia esse caminho a partir de uma posição elevada. Eu o trilhei a partir da posição 
mais baixa, desde os guetos do povo, desde o fundo da sociedade. Eu experimentei tudo em 
cada área a fim de conhecer as situações do sofrimento das pessoas do mundo. Eu também 
experimentei fazer trabalho braçal, fazer trabalho agrícola e trabalhar em um navio. Não 
houve nada que eu não tentei experimentar. 
 
Eu orava a Deus, “Por favor, permita-me herdar todos os corações tristes e ressentimentos 
miseráveis das pessoas através da minha vida, e se o Senhor ainda tem quaisquer tristezas ou 
ressentimentos, por favor, vá em frente e golpeie este Seu filho, e por favor, sinta em Seu 
coração que o Senhor pode resolver esses ressentimentos me golpeando.” Eu tenho seguido 
esse tipo de caminho. (127-230) 
 
4. Aprendendo 
 
Durante meus dias de estudante eu derramava lágrimas enquanto lia uma página de um livro. 
Eu aprendia as coisas pensando que em cada página podia haver incluído um segredo que 
poderia influenciar o destino de nossa nação. Você deve orar dessa maneira. (39-62) 
 
Eu sou um homem com habilidades em várias áreas. Eu tenho habilidade para desenhar e 
pintar. Quando tinha doze anos, eu fui para uma escola de caligrafia e desenhava o modelo de 
caligrafia. Eu sentia que não havia nada que não pudesse fazer. Quando era hora de estudar, 
eu memorizava um livro de 200 páginas em um dia. Eu sou um homem de grande talento. 
 
Assim, se eu tivesse escolhido me tornar um acadêmico, eu me tornaria superior a todos. 
Todos teriam me invejado. Eu tenho esse tipo de cérebro. (68-66) 
 
Eu me formei em engenharia elétrica. Na escola eu perguntava muitas questões e colocava 
meus professores em situações difíceis. Eles pensavam sempre que me viam, “Que tipo de
questão ele irá me perguntar hoje?” Sendo que eu perguntava tantas questões, eles pensavam 
sobre mim como um criador de problemas. Assim, por causa destas coisas, eu fui capaz de 
estabelecer um fundamento para controlar este mundo agora. Esse é o motivo pelo qual a 
fábrica de titânio existe hoje.  
 
Na área da engenharia química seguimos para nos tornar reis. Eu também fiquei interessado 
em cerâmicas. No futuro a civilização científica utilizará a cerâmica como material, por isso 
devemos assumir a posição mais avançada nessa área. (165-186) 
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5. Amor de Estudante 
 
Naquele tempo, eu pensava assim, “Vou demonstrar a Deus que eu amo Ele como um homem 
louco, e preparei a mim mesmo para me tornar uma pessoa que pode testificar sobre isso.” 
Então qual é o limite do amor? Não é o ponto que vocês pensam. Esta não é uma questão 
insignificante como vocês pensam. Portanto, eu tinha pressa desejando que minha juventude, 
como uma flor, passasse rápido. Quando eu era estudante, eu não caminhava com meu rosto 
olhando para cima, mas ao invés, olhando para baixo. 
 
Em meu tempo de estudante, sempre que voltava da escola, eu tirava meu uniforme, e ia fazer 
trabalho braçal, não porque não tivesse dinheiro, mas porque queria experimentar esses 
trabalhos. Eu carregava carvão e experimentei o trabalho de um trabalhador da construção. Eu
experimentei tudo. Em outras palavras, eu queria conhecer tudo sobre o sofrimento e alegria 
humana. Eu pensava que minha responsabilidade era liberar todas essas pessoas me tornando 
o homem responsável para liberar essas pessoas que estavam vivendo em sofrimento e
alegria. (37-36) 
 
Não havia nada do que eu tivesse inveja quando estava com sua idade? Vocês vão 
frequentemente ao cinema, não é? Mas naquele tempo, vocês devem saber, eu nunca fui ver 
filmes, e nunca fui na frente de salas de cinema. 
 
Devemos nos equipar com essa subjetividade que, não importa quão feio possa ser o 
comportamento que vemos, não somos infectados por ele. Devemos ser capazes de orientar as 
pessoas que agem assim. A fim de fazer isso, devemos seguir através dessas coisas. Por quê?
Porque devemos nos colocar em uma posição transcendendo a linha de cometer crimes e 
pecados mesmo se devemos seguir através de circunstâncias que são como filmes ou lugares 
feios sem ser acusados. (93-278, 184-247) 
 
6. O Pai Acumulou Rico Treinamento e Experiências 
 
Sim, não há nada que eu não tenha tentado. Eu aprendi tudo, até mesmo como fazer carvão 
nas montanhas. Além disso, eu aprendi como cavar um buraco. Assim, eu posso assumir 
responsabilidade por trabalhos físicos. Eu posso até mesmo usar palavras de baixo calão. Eu 
posso fazer amizade com aqueles que usam palavrões, e controlá-los. Eu não sou uma pessoa 
a ser controlada. Quando fui para um local de construção, havia um líder. Se eu o tivesse 
derrotado com um soco, ele ficaria constrangido. Por isso eu disse, “Ei, não fale assim. Ouça-
me. Você é mau. Você não é bom porque está explorando os estudantes por dinheiro.” Eu 
falei com ele assim. 
 
Mas depois de dizer coisas assim, você também deve ser capaz de embelezá-lo. Você deve ser 
capaz de fazer todas essas coisas. Se você quer lidar com pessoas, você deve ser capaz de 
fazer as duas coisas. A vida não é uma estrada de mão única. Vocês entendem o que quero 
dizer? Ao lidar com essas coisas, você deve lidar com elas rapidamente. Quando você tem que 
recuar, você tem que recuar. Você deve ser capaz de fazer essas coisas flexível e livremente 
dependendo da situação. A fim de ser capaz de fazer essas coisas, você deve ter 
experimentado muitas coisas. Você entende? (143-297) 
 
Eu sou bom em costurar como também em tricô. Não há nada que eu não posso fazer. Quando 
minha irmã mais velha se casou, eu a ensinei a fazer tricô. Eu posso aprender tudo através dos 
livros. (86-310) 
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Eu sou bom em fazer coisas pequenas. Uma vez que observo algo, eu posso fazê-lo. Se me 
dizem para montar alguma coisa, eu posso fazer isto. Eu também experimentei o trabalho de 
carpinteiro. Eu fui para Pusan e mantinha a vida fazendo trabalho de carpinteiro para os 
militares americanos. Eu aprendi a fazer carpintaria observando os carpinteiros. Eu era capaz 
de entender, por isso fui lá e no primeiro dia fiz todo o trabalho. Se eu observo um trabalho de 
construção, eu posso entender, e começar instantaneamente a edificar a casa. Esclarecendo o 
princípio e a razão de fazer o trabalho, eu posso me tornar familiarizado com todas essas 
coisas. (68-67) 
 
Seção 3. Fé e Pensamento do Pai 
 
1. Vida de Oração do Pai 
 
Até agora temos oferecido nossas orações para o benefício dos seres humanos. Eu não faço 
isso. Eu digo que não devemos orar somente por nós, seres humanos, mas também para o 
benefício do Céu. Devemos orar para o benefício de Jesus. Devemos retornar apreciação para 
Jesus que veio para esta terra e orou por toda a noite para nosso benefício.  
 
A seguir, devemos orar para o benefício de Deus que tem sofrido até hoje. Além disso, 
devemos orar para o benefício de todas as pessoas. Aqueles que vivem com esse coração 
podem ser considerados como os mais próximos de Deus. Isto tem provado ser verdade 
através da experiência. (6-344) 
 
Em minha vida cotidiana quando tenho que atravessar problemas importantes, sempre oro a 
Deus e encontro uma solução. Eu não busco por uma solução fácil. (43-33) 
 
Quando eu costumava orar ajoelhado no chão, minhas lágrimas nunca secavam. Você
entende? Meus joelhos tinham calos. Ainda há um traço dos calos nos meus joelhos. Isso é 
porque eu orava em uma posição de camarão. Neste tempo eu não oro assim. Na Coreia há 
um ditado, “É possível que uma torre que é feita com muito cuidado, desmorone? Ela não vai 
desmoronar.” Quero dizer que devemos contribuir para Deus. Devemos entrar no estado 
mental onde sentimos dor em nosso coração até a extensão quando nos tornamos loucos de 
amor e desejo por Deus; Se Deus habita em algum lugar, você não desejaria ir para lá 1.000 
vezes por dia?  
 
Sendo que não há esse lugar, Deus não pode deixar de me enviar em seu lugar. Sendo que esta 
é a situação, você não pode evitar me amar. Você tem esse coração? Em meu caso, quando eu 
orava derramando lágrimas, às vezes minha ceroula de algodão ficava molhada. Pense sobre 
isto, quão terrível isto era. Houve ocasiões, mais de uma ou duas, quando eu orava para Deus 
tão seriamente como se estivesse enfiando uma espada a fim de pedir uma resposta. (60-212) 
 
Eu não sei quantas vezes eu orei até a extensão que minha ceroula de algodão ficava toda 
molhada. Além disso, eu não sei quantas vezes orei e jurei a Deus com uma faca na mão e 
segurando-a em meu estômago. Naturalmente, eu não sei quantas vezes, quantos milhares de 
vezes eu orei com determinação. (19-19) 
 
Eu estive sofrendo para o benefício da Vontade até agora. Mesmo agora eu estou seguindo 
esse caminho, mesmo se estou acordado ou dormindo. Aqueles que não têm experimentado 
me atender de perto podem não me entender bem. Mesmo quando estou tentando dormir, 
enquanto ainda estou acordado, eu oro sobre meu estômago. 



131 
 

Por que eu vivo assim? Mesmo hoje há meus amados filhos ao redor do mundo que estão 
orando a Deus através de mim. Por isso, eu acho que devo estar com eles, e não devo estar 
atrás deles ao oferecer minha devoção. Assim, quando eu vou dormir, nem mesmo Deus sabe 
quando estou dormindo, por isso Ele me perdoa quando eu durmo, tal como os pais observam 
seus filhos cansados dormindo, assim também Deus me observa e ora por mim, ao invés de eu 
mesmo fazer isso. (26-138) 
 
2. O Pai Estava Preocupado Sobre os Problemas da Vida Humana Desde Seus 
Primeiros Tempos 
 
Mesmo desde quando era jovem, eu estava sempre sério sobre os problemas da vida humana. 
Eu era sério sobre o problema da morte. Eu compreendi que o Céu existe. Eu também 
pesquisei o mundo secular e decidi, “Eu seguirei este caminho. Este é meu curso fórmula.” 
 
Por toda a minha vida eu recebi perseguição, e sempre pensava que não havia nenhuma ideia 
que eu não tentasse. Em uma situação séria, ou em uma na qual eu tivesse que sofrer, eu 
sempre agia dessa forma. Eu não tentava me proteger com a espada contra meus inúmeros 
inimigos. Eu fiz coisas concretas através de várias operações por trás deles. Portanto, você
está errado se vive uma vida confortável. No momento da partida, já há uma diferença entre 
aqueles que se tornam generais e aqueles que se tornam soldados. (124-198) 
 
Eu experimentei estudar uma única página por vários meses. Além disso, eu tentava pensar 
sobre tudo por vários meses. Eu fiz isso com relação às questões fundamentais e importantes 
da vida humana e da existência. Devemos enfrentar esses problemas ao custo de nossas vidas. 
 
Devemos pensar que se podemos encontrar soluções para estes problemas, não somente nós 
mesmos individualmente, mas todas as pessoas podem ser liberadas, e a porta será aberta para 
a liberação de Céu e Terra. Por isso, com esse pensamento, mesmo se existe perigo ou a 
possibilidade de morte, devemos fazer isto ao risco de nossas vidas. Mesmo se morrermos no 
caminho, essa morte não seria uma morte de desespero, seria uma morte gloriosa e 
maravilhosa.  
 
Vocês devem saber claramente o que determinará o verdadeiro resultado conhecendo a 
situação diante de vocês, atrás de vocês, a sua direita, e a sua esquerda, e então vocês devem
enfrentar esses problemas com fé e confiança. Vocês entendem o que quero dizer? (37-140) 
 
Mesmo como um menino, eu comecei a me preocupar sobre vários problemas fundamentais 
da vida humana: ‘Quem sou eu? De onde eu venho? Qual é o propósito da vida? Nossa vida 
continua depois da morte? Deus existe? Deus é poderoso ou sem poder? Se Deus é poderoso, 
então por que Deus não resolve os problemas do mundo humano? Por que há tanta dor e 
sofrimento nesta terra?” 
 
Então depois disso, por nove anos, eu sempre vivi junto com Deus Todo-Poderoso e Jesus. Eu 
entrei no mundo espiritual várias vezes, e gradualmente Deus me ensinou verdades 
surpreendentes. Era como se uma longa noite escura tivesse passado e o sol estivesse 
surgindo, e no meio da verdade eu era capaz de ver a gloriosa luz brilhando de uma nova 
cultura. (102-288) 
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3. Lemas e Objetivos do Pai 
 
1) Lemas de vida 
 
Três grandes lemas de vida do Pai: 

a) Antes de controlar Céu e Terra, aperfeiçoe seu controle sobre si mesmo. 
b) Agir depois de perguntar. 
c) Agir de acordo com a ordem. (27-298) 
 

2) Três Grandes Objetivos da Auto Disciplina 
 
A fim de ostentar autoridade pública, peça: 

a) Por favor, me dê fé. A fé com a qual eu posso fazer tudo para o benefício da 
Vontade de Deus. 
b) Por favor, me dê amor, o amor com o qual Deus ama. 
c) Por favor, me dê sabedoria. (27-298) 
 

Por isso eu estabeleci três grandes objetivos para minha autodisciplina. No passado, quando 
apareci com esta Vontade de Deus, eu estabeleci três grandes objetivos: Qual é o primeiro? 
Antes de desejar controlar Céu e Terra, você deve aperfeiçoar seu próprio autocontrole. Este é 
o mais difícil. Toda vez que você segue o caminho de sofrimento, o caminho de crucifixão, 
seu ser tenta escapar. Nesse caso, você deve se controlar. 
 
Os olhos deste ser querem ver o que é bom e vão para onde é ruim. Você deve se perguntar, 
“por quê?” A boca deste ser quer comer coisas deliciosas. Nesse momento você deve dizer, 
“Não, você não deve.” Além disso, este ser quer ouvir tudo que é bom ouvir. 
 
Este ser sempre coloca prioridade em si mesmo. Isto não é bom. Assim, como um homem, 
este ser sempre pensa sobre mulheres, sobre amor. Você deve dizer, “Não é bom, você está 
sendo um cara mal.” Por isso, em relação ao assunto do amor eu tenho sempre dito, “A menos 
que eu possa me controlar, todo controle de céu e terra declinará e desaparecerá.” 
 
Qual é a coisa mais difícil? É o problema do sono. O problema do sono é o mais difícil. A 
seguir é o problema da fome, e a seguir é o problema do desejo sexual. Estes três são os
grandes inimigos. Por isso eu orava por toda a noite e estabelecia objetivos no processo da 
minha autodisciplina. Mesmo se estava com fome, eu estabelecia esses objetivos para minha 
disciplina. Enquanto vivia, eu estabeleci esses objetivos como o processo de auto treinamento. 
Você pode pensar que eu sou um santo. Eu sou diferente das pessoas comuns. Você deve 
saber que sendo que eu sou sensível, eu sou mais sensível nesses problemas também. Assim, 
por causa disso eu tenho mais dificuldades do que as pessoas comuns. 
 
Você deve conhecer esses fatos. Antes que você possa controlar a si mesmo, você não pode 
controlar céu e terra. Somente controlando a si mesmo, você pode controlar céu e terra. Ao se 
controlar, você pode ver Deus e pode encontrar Deus. Esta é a visão do Princípio. Adão caiu
porque ele não foi capaz de se controlar. 
 
O que as mãos e as pernas de uma pessoa fazem? Somente ao se tornar uma pessoa que tem 
um corpo físico com o qual pensar, ver, ouvir, ser visto por Deus, ser sentido por Deus, e 
somente ao se tornar representante de Deus para a providência, uma pessoa pode se tornar 
alguém cuja consciência não é acusada, ou que não sente a consciência ferida.  
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Essa pessoa é aquela que passa no teste da visão do Princípio. Eu penso dessa forma. A 
mesma coisa pode ser dita sobre você. A menos que você possa controlar todas estas coisas, 
você não pode chegar mais perto de mim. Você não pode se tornar filho ou filha de Deus. 
 
Você deve saber quão terrível é controlar a si mesmo antes de desejar controlar céu e terra. 
Você deve saber que aqui reside a raiz do mundo satânico, e aqui ainda permanece o núcleo 
do mundo satânico. Isto não quer dizer que o mal existe na frente de você. Nem quer dizer 
que o ambiente seja ruim. O mundo é ruim. Mal e maldade existem dentro de você mesmo, 
dentro de seu coração. (131-137) 
 
4. Lema do Pai Sobre a Vida 
 
Eu nunca me rendia aos meus pais quando considerava que estava certo. Que terrível. Quando 
eu chorava, eu não chorava por nada. Vocês sabem que em casas do interior existe um tapete 
feito de junco. Vocês conhecem isto? Aqueles que experimentaram viver no interior podem 
entender. Assim, quando chorava, eu sentava nesse tapete e chorava. Eu lembro daquele 
tempo. Quando chorava, eu chorava o dia inteiro até que a pessoa que me fez chorar viesse e 
se desculpasse comigo. Eu nunca parava de chorar. Vocês entendem? Eu era essa pessoa 
terrível. Além disso, eu nunca chorava baixinho. Eu chorava na medida que saísse sangue do 
meu nariz e minha pele ficasse vermelha. Por isso, em minha casa, meus pais concluíram, 
“Deixe essa criança fazer o que ela quer.” Minha mãe, meu pai e o irmão mais velho se 
rendiam a mim. Estamos certos o tempo todo em nossas vidas? Em meu caso, quando eu me 
baseava na justiça e quando seguia a razão celeste, meus pais nunca se opunham a mim, eles 
nunca diziam nada. (105-237) 
 
Vocês que nasceram como homens na história final deste século devem tentar resolver todos 
os assuntos. A fim de fazer isso, vocês não devem tentar fugir, mas devem abraçar todas essas 
coisas e colocar tudo em ordem. Em meu caso, eu tenho feito isso até agora. Eu precisava de 
experiências ilimitadas. Por isso eu ia para lugares onde as pessoas estivessem fazendo 
trabalho físico, e me tornava um trabalhador de primeira classe. Não há nada que não posso 
fazer. Portanto, eu nunca me preocupo sobre como comer e como viver. Se eu vou para um 
local de trabalho e faço trabalho braçal, e as pessoas pensam que o mestre da Igreja de 
Unificação esta fazendo este tipo de trabalho porque ele não tem dinheiro suficiente, este e 
um grande engano, um mal entendido. Mesmo agora, onde quer que eu vá, eu posso fazer 
qualquer coisa com este corpo físico. Não há nada que eu não tenha tentado. Não há nada que 
não tenha completado, uma vez que tivesse começado. Além disso, o que quer que eu faça, eu 
posso fazê-lo no prazo de, ao menos no nível do terceiro prêmio, mesmo se faço sem 
entusiasmo. Eu suponho que porque Deus e sábio, Ele escolheu uma pessoa como eu. 
 
Uma vez que você começa a fazer algo, você se sente satisfeito somente ao completá-lo. 
Mesmo se você tem que morrer no caminho. Se eu tivesse que deixar o trabalho incompleto, 
dessa forma feia, eu nem começaria a fazê-lo. Uma vez que você começa, há somente suas 
alternativas: ou você entra em colapso ou eu entro em colapso. Quando comecei neste 
caminho, eu pesquisei para saber se Deus existe ou não, e depois que estava seguro que Deus 
existe, eu comecei neste caminho. A seguir, eu perguntava para Deus, “O Senhor deseja 
alguma coisa?” Então eu sabia que Deus tinha um desejo. Então eu perguntava para Deus, “O 
Senhor precisa de mim?” Então eu sabia que Deus precisava de mim. Então eu perguntava, 
“Quanto o Senhor precisa de mim?” Desta forma, eu sempre perguntava para Deus e pedia 
Sua resposta. Do contrário, eu não começava. (13-201) 
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Que tipo de pessoa é o Reverendo Moon? Ele é uma pessoa com somente um único talento. 
Ele é uma pessoa que apenas segue em frente tolamente. Somente em linha reta. 
Silenciosamente com sua boca fechada. Ele nunca faz um desvio. Por que ele sempre faz 
coisas que as pessoas falam mal? Ao fazer isso, ele vai além do ponto onde recebe oposição. 
Ao fazer isso, ele vai além de toda a oposição, mesmo por aqueles a quem ele ama. Dessa 
forma, vocês estão pensando em pegar um desvio, não é? Então por que devemos seguir o 
caminho de cortar os laços com tudo no mundo secular? É porque podemos não seguir em 
linha reta, se somos puxados por nosso amor por nossos pais físicos. Sendo que Deus esteve 
seguindo direto para chegar até nós, também devemos seguir direto. Vocês entendem o que 
estou dizendo? (97-257) 
 
5. Entendimento do Pai Sobre o Caminho da Vontade de Deus 
 
Quão seriamente eu estive seguindo o caminho da vontade de Deus? Eu estive seguindo este 
caminho por toda a minha vida. Mesmo minha esposa e filhos não sabem. Somente eu 
conheço as situações que ninguém mais conhece. Foi um caminho solitário que este homem 
solitário teve que seguir, e então teve essas realizações surpreendentes graças à ajuda de Deus. 
Eu me tornei uma pessoa que apresentou soluções para a sociedade, e que apresentou uma 
nova onda na realidade de pensamento do mundo democrático. Eu me tornei assim não 
porque eu fiz tudo muito bem, mas porque Deus estava comigo. 
 
É porque eu sabia que Deus era uma pessoa solitária, como eu, e que Deus entendia minha 
situação, que tenho trilhado este caminho pensando que é minha missão encontrar soluções 
para os problemas da Vontade de Deus até o dia que eu morrer, e então expandir esse 
fundamento, e reunir aqueles que são chamados, e aquelas pessoas dispostas a viver e morrer 
para o benefício de Deus. É porque me senti responsável por estabelecer a Vontade de Deus 
que tenho perseverado até agora, mesmo quando falavam mal de mim, e mesmo quando eu 
era acusado, tudo isto sem querer vingança. Isto também é porque eu nasci como filho de 
Deus. Portanto, eu estava sempre pensando sobre como estabelecer esta tradição, e estive 
lutando, não importa quão difícil fosse, mesmo que eu tivesse que rastejar ao invés de 
caminhar. (82-47) 
 
Eu sou um asiático, um coreano. A partir de um ponto de vista secular, eu sou um cidadão de 
uma nação em desenvolvimento. Assim, por que vocês estão seguindo esta pessoa chamada 
Reverendo Sun Myung Moon? Por que seu coração se move na direção do meu coração? É 
porque eu tenho uma tradição, uma mensagem que pode ajudá-lo a estabelecer um 
relacionamento com Deus centrando nos princípios do Céu. Assim, quando você conecta seu 
coração com a forma original, seu coração é movido, e você sente que não pode evitar ser 
puxado ao longo do caminho. 
 
Sem Deus, o Reverendo Moon não é nada. Sem Jesus, ele não é nada. Sem o bom mundo 
espiritual, ele não é nada. Mas como uma questão de fato, sendo que Deus existe, se pessoas 
seculares falam mal de mim, então elas serão afetadas. Sua tribo ou sua nação podem perecer 
se elas falam mal de mim. Você entende claramente como viver e o que fazer? Você não deve 
reclamar. Não há nenhuma reclamação em minha boca. Eu não fui capaz de aprender a 
palavra “reclamação.” E diante da Vontade de Deus, eu não conheço a palavra “não.” Eu 
jamais conheci as palavras “não” e “reclamação.” Portanto, não existe nenhum erro. Este é o 
pensamento que aprendi quando era um adolescente. Eu aprendi isto, e tenho seguido o 
caminho pelos últimos 60 anos, por toda a minha vida. Este Princípio tem se desenvolvido 
sem falhas. (131-330) 
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6. Nossa Atitude em Relação ao Reverendo Moon 
 
É importante estar equipado com o amor de Deus. Se possível, Deus quer compartilhar Seu 
amor conosco através da situação de Abel subjugando Caim naturalmente e fazendo-o 
obedecer absolutamente. 
 
Centrando na vontade de Deus, eu tive que seguir através de um período difícil. Assim, em 
seu caso é preciso pensar que eu estava sofrendo, e meu sofrimento é por seu sofrimento; e 
então você oferece a si mesmo, faz seu melhor sinceramente para o benefício da Vontade, 
derramando suas lágrimas. Então você será capaz de entrar na realidade do Amor de Deus. Eu 
quero dizer isso. 
 
Você deve ser capaz de sentir a mesma dor, a mesma tristeza quando falo sobre o meu 
sofrimento. Você também deve derramar lágrimas ou deve ficar zangado como eu. Você deve 
ser capaz de sentir o mesmo como eu sinto. É meu sofrimento que serve como material que 
faz você sentir da mesma forma que eu sinto. 
 
Eu sofri muito e tive muita dor no passado para que vocês pudessem sentir de forma real junto 
comigo atualmente. Portanto, se você se torna capaz de sentir minha dor como sua própria 
dor, você pode ser apontado como um Caim diante de mim. Isso provaria que você e eu nos 
tornamos uma unidade em amor. Esse é o ponto onde você recebe o amor de Deus. Até que 
extensão isso deve durar? Isto tem que durar para sempre. Deus tem promovido a história de 
restauração através desse processo. Por essa razão há a necessidade do período no qual você 
cresce. (34-101)  
 
Tradução: Marcos Alonso 
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