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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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Capítulo 1. O Curso de Vida do Homem  
 
Seção 1. Problemas na Vida  
 
1. O que é Vida?  
 
1) Até agora os problemas têm sido como um labirinto  
 
Por toda a história, a filosofia tem lutado para resolver os problemas da vida. Muitos filósofos 
têm agonizado sobre problemas tais como quais são os verdadeiros valores humanos, como 
uma pessoa se aperfeiçoa, e como alguém alcança um nível de plenitude que possa ser 
vitorioso e ter orgulho diante de todo o universo? Entretanto, seus esforços resultaram em 
todas as variedades de opiniões. Agora todas as opiniões e “ismos” pelos quais os homens 
formaram sistemas de pensamento têm sido experimentados e todos foram comprovados 
como sendo falhos. (141-125)  
 
Por que os homens não desejam morrer, mesmo se estão vivendo uma vida medíocre? O que 
está na base de tudo isto? Tenho certeza que vocês têm muitas questões. No entanto, suas 
questões não podem ser respondidas por filosofias de homens em livros. A filosofia tem, de 
fato, construído uma estrada para Deus. Então o que é a religião? Uma vida de religião 
começa quando você vive juntamente com outras pessoas em aceitação a Deus. (186-12)  
 
As pessoas geralmente ponderam o significado da vida, perguntando, “O que é a vida?” Da 
mesma forma, é importante estabelecermos nossas visões da vida, do nosso país, do mundo, 
do universo e de Deus. O que eles são? É importante estabelecermos ordem em nossas visões 
e conectarmos as diferentes dimensões. Este é o problema mais importante. (75-324)  
 
Membros da Igreja de Unificação são diferentes das outras pessoas. Estando centrados na 
vontade de Deus, temos certeza sobre a vida após a morte, e nosso futuro. De fato, temos 
experimentado isto.  
 
Até agora, muitos homens na terra e inúmeros santos e sábios por toda a história têm devotado 
suas vidas para as questões de onde viemos e para onde iremos, tudo em vão. (33-7)  
 
Vida Sem Motivação e Propósito  
 
É um ditado comum que os homens vêm e vão. Isto se aplica até mesmo aos grandes homens,
e tem sido assim desde tempos imemoráveis. O movimento da história e a moral do Céu 
continuam a se aplicar a nós, mesmo neste momento, e vocês devem estar cientes disto. Nós 
mesmos devemos ir e vir.  
 
Conhecemos muito bem a realidade pela qual viemos para este mundo, lutamos, e certamente 
iremos para algum lugar. Se isso é assim, para quê estamos aqui e para onde iremos a partir 
daqui? Esta é a mesma questão que inúmeros filósofos ou religiosos tentaram resolver e 
fracassaram. A história humana está repleta com a tristeza dessas contínuas falhas.  
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Vivemos em um tempo de tensão. Você não pode negar que estamos trilhando o caminho 
inevitável da vida. Nascemos no mundo a partir de nossos pais – um mundo que nunca 
conhecemos. Quando ficamos mais velhos e mais fracos, estamos destinados a morrer. É 
triste, mas verdadeiro, que não podemos manter nossa juventude para sempre e evitar o 
envelhecimento. Nem mesmo grandes homens podem fugir disto. Pensando sobre isto, vocês 
já devem ter sentido vontade de jogar seus braços no ar em frustração e descontentamento ao 
menos algumas vezes em sua vida.  
 
Por que eu fui trazido para este mundo? Por que eu tenho que viver nele? Para onde estou 
sendo levado? Vocês nunca devem se permitir pensar que nasceram por sua própria vontade. 
Somos ignorantes da motivação e propósito de nossa existência. Em outras palavras, 
nascemos, vivemos e morremos a despeito de nossos desejos. Então, do que devemos ter 
orgulho? Não temos nenhum controle sobre nosso nascimento, nossas posses ou nossa morte; 
assim, qualquer tentativa de demonstrar este controle é trágica. Uma vez que nascemos, 
estamos destinados a viver, e então morrer.  
 
Qual é o propósito desse processo? Você precisa pensar sobre isto mais uma vez. A 
motivação não vem de si mesmo; portanto, o propósito não deve ser somente para si mesmo. 
Quem não desejaria ser feliz e viver em glória? Qualquer um estaria, mas “eu” não estou no 
controle. É o “eu” que quer ter orgulho e ser livre. Também é o “eu” que determina o ponto de 
cruzamento do coração de Deus.  
 
Sempre estamos pedindo por algo maior, uma vida melhor e para valer mais, embora não 
tenhamos nada a ver com nossa existência neste mundo. Sendo assim, isto é para mim mesmo
ou para algum propósito relacionado a mim mesmo? Vocês devem saber a resposta. Eu ouso 
dizer que vocês levantariam suas mãos e diriam que é para mim mesmo. Quando vocês 
nasceram da carne e do sangue dos seus pais, vocês realmente quiseram isso mesmo? Embora 
meus pais tenham me dado nascimento, eu sou um corpo vivo distinto dos meus pais, e meu 
destino não está nas mãos dos meus pais.  
 
Então, quem tem poder sobre mim? Quando você descobre quem é o homem de poder, esse 
será o dia que você pode estar feliz. Infelizmente, nestes tempos as pessoas estão lutando para 
superar este padrão. Não vamos esquecer que somos essas pessoas.  
 
Assim, buscamos algo maior em nossa mente. Também queremos realizar uma conexão com 
um mundo de vida maior e mais incrível, empurrando o poder da morte por toda a vida. Além 
disso, o coração de amor de Deus está nos tornando mais íntimos do mundo eterno do 
Coração, indo além do mundo humano do coração. Você pode não ser capaz de explicar e 
verificar isto; entretanto, você está constantemente sendo conduzido por esses sentimentos. 
Quanto mais clara sua consciência, mais você sente que algo está empurrando você a 
abandonar este mundo de contradição. (7-178)  
 
Independente de qualquer coisa, nossa vida está passando. Mover-se sem um objetivo é uma 
coisa terrível. No deserto, viajar em linha reta significa que você pode seguir um longo 
caminho. A menos que você mova seus pés exatamente em linha reta, você acabará fazendo 
um círculo no longo prazo.  
 
Tente remar um barco em um mar ou lago. Para ir de um ponto para outro, você precisa ter 
uma estrutura triangular da mente ao invés de uma linha reta. O remar coloca você em um 
caminho sinuoso. 
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Desenhando a partir da experiência de remar, “eu” estou vivo e seguindo para algum lugar; 
entretanto, não estou certo da direção. Esse é o motivo pelo qual devemos operar em três 
pontos entre o ponto de início e o ponto de destino. Desta forma, você tem garantido um 
caminho muito perto de uma linha reta. Este argumento é válido. (89-164)  
 
3) Recuperando o “Eu” que Foi Perdido  
 
A mente está de acordo com a lei da natureza naquilo que ela quer se mover infinitamente na 
direção da bondade. É como o imã apontando para Norte e Sul. A lei da natureza nunca carece 
da bondade por perder a direção. Não existe esse fenômeno. A mente humana tende a se 
mover na direção de determinado objetivo. A mente que se move na direção da vida, se move 
através do coração de Deus, identifica a verdade e anseia se harmonizar com o todo, e é o 
fundamento no qual Deus pode dar instruções para a fuga. Eu quero que vocês saibam isto 
com certeza. Vocês devem recuperar seu ser. Uma vez que tenham estabelecido o padrão da
mente, vocês devem se analisar a fim de visualizar qual é sua forma e qual é sua situação. De 
alguma forma, vocês podem sentir desgosto e um pouco de temor com a contínua insistência 
de sua mente. Portanto, vocês compreendem que estão no lugar errado. Desta forma, vocês
devem saber em qual forma e situação estão.  
 
Se de alguma forma você conseguiu ver o mundo espiritual, você poderia ver inúmeros santos 
de milhares de anos atrás gritando diante de nós. Nestes dias inúmeros homens espirituais 
estão correndo atrás de vocês, tentando educá-los, dizendo, “Vamos juntos. O inimigo está 
vindo.” Infelizmente, vocês estão de tal forma surdos para tais sons, e seus olhos estão cegos, 
e seus corpos não podem sentir a presença deles. Nada é mais deplorável do que isso. A 
miséria disto não é mais pessoal. É um pecado imperdoável aos olhos de Deus, que está 
tentando conectar o valor da existência a todo o mundo da ideologia. (7-182)  
 
4) Se Há um Deus, Então Deve Haver uma Instrução Guia  
 
Nenhum homem é bom. Nascemos somente para descobrir que não somos da estirpe de Deus, 
mas do mal. Nascemos somente para descobrir que não podemos nos colocar diante da 
ideologia de recriação e nem falar sobre valores. Vocês não podem negar que são indignos, 
despreparados, incompletos e ausentes. No Cristianismo, tal tipo de homem é definido como 
um homem decaído.  
 
A mente original do homem não deseja uma vida de realização no mundo decaído. Estivemos 
evitando este caminho por 6.000 anos; entretanto, ainda não estabelecemos o padrão de forma 
que possamos evitar este caminho cem por cento.  
 
Atualmente, o chamado curso de vida significa perseguir determinado objetivo enquanto se 
busca o bem e se evita o mal. Nosso curso de vida deve ser o curso de evitar o mal ambiente 
com o objetivo de eliminar o mal e exaltar o bem todos os dias, e mesmo depois da morte.
Esse é o motivo pelo qual você deve tremer de medo internamente.  
 
Em contraste com o sentimento que você tem quando se move na direção do lar original da 
mente, você sente medo que algo esteja acontecendo quando se coloca do lado do mal. 
Lembrem, isso é por causa da prevenção de nossa mente original quando enfrentamos a 
história de pecado, o poder da morte, e o poder da escuridão. Estamos no curso de fuga. Como 
Deus conduzirá a humanidade a fugir do mal? Se há um Deus, deve existir uma instrução 
guia. (7-180)  
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2. Homens Não São a Causa das Coisas  
 
Todos na terra querem bênção. Todos querem seu caminho abençoado por algum poder 
absoluto, e querem segui-lo. Este desejo é compartilhado por indivíduos, organizações, nações 
e o mundo. Homens não são a causa da natureza. As coisas não derivam dos homens. (188-
250)  
 
Quem nós somos? Quem é Deus? Ele é o Criador. Quem é o criador? De acordo com o 
mundo da religião, Deus é nosso Pai, e nós somos os filhos de Deus. Entretanto, não está claro 
que tipo de Pai Ele é. Ele é um pai alugado? Ele é o pai do nosso próximo? Nosso padrasto? 
Que tipo de pai Ele é? Se Ele não é nossos pais reais, Ele é nosso sogro? A palavra “Pai” está 
certa? Enquanto esta questão fundamental não for resolvida, esperar por um ambiente melhor 
não é uma solução. Isto não será resolvido por dezenas de milhões de anos.  
 
Este é um problema entre homem e Deus. Homem e Deus! Quando você pergunta se é 
verdade que Deus é nosso Pai, você sente que Deus é seu Pai? Os corpos do meu pai e minha 
mãe certamente existiam antes de mim. Na premissa que eu existo porque minha mãe e meu 
pai antes de mim, minha mãe e meu pai existiram primeiro, eu existo depois. Esta é a fórmula 
correta. É tolice afirmar que eu existo sem levar em conta minha mãe e meu pai.  
 
Por que? Nós, seres humanos, não somos a causa primeira das coisas. Nós somos o segundo 
resultado. Por causa disto, devemos mencionar a existência de uma mãe e um pai antes de 
nossa própria existência. Tendo este ponto de vista, devemos definitivamente resolver o 
problema de Deus, a origem do universo, primeiro e fundamentalmente. Traçando de volta 
além de seus pais e antepassados, você chegará a Deus, não é? Se você seguir esta lógica, 
então deverá definir Deus antes de afirmar a si mesmo. O Princípio Divino ensina 
simplesmente que Deus existe; Ele é nosso Pai, e ele ensina como é nosso Pai. (188-190)  
 
Sendo que os homens são o resultado, vamos olhar para o ponto de início da origem. 
Naturalmente, isto não deve ser feito às cegas. Porque Deus tem caráter, um homem de 
caráter tem um intelecto, emoção e vontade originais, a operação material da consciência. 
Portanto, a motivação deve tanto exceder a substância da causa como também ser absoluta. 
Uma vez que partiu de um início falso, sua direção não pode ser corrigida. (172-32)  
 
3. Somente Uma Única Distância Reta  
 
Considere o futuro de um barco sem uma bússola. Como vocês sabem, um barco se move pela 
ação de um motor girando um eixo. E quanto ao marinheiro? Ele não precisa segurar a 
alavanca? O que acontecerá? O mesmo é verdade para nossa vida. Está tudo bem se 
decidimos viver uma vida sem direção, levantando de manhã, comendo as refeições, indo e 
voltando entre o lar e o trabalho como o eixo girando do motor? O que acontecerá quando 
você chegar no porto – o destino final? Você será capaz de desembarcar no destino final? Não 
há nenhum momento mais crítico do que este.  
 
Uma vez eu tive uma conversa com um homem idoso na estrada. Eu perguntei a ele, “Onde 
você está indo?” e ele respondeu “Onde mais? Para a casa do meu filho.” Eu disse “Isto é 
verdade?” e perguntei, “O que você faz lá?” Ele disse, “Eu recebo refeições e às vezes frango, 
o que eu realmente desfruto muito.” Eu perguntei novamente, “O que você faz depois das 
refeições?” Ele disse, “Nada mais depois disso.” Esta é a forma que você quer passar o tempo 
de sua vida? 
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Mesmo quando você olha para o livro de contabilidade de sua família, você equilibra as 
receitas e despesas com precisão. Você precisa manter sempre esse equilíbrio. Então, e quanto 
à sua vida? Você já equilibrou sua vida inteira? Ela está no vermelho ou no equilíbrio? Se está 
no vermelho, você deve chorar amargamente. Em seu leito de morte, os homens 
frequentemente devem ser capazes de cantar com alegria. Qualquer tentativa de viver quando 
a morte confronta você é uma prova que sua vida tem estado no vermelho. Devemos viver 
uma vida no equilíbrio dentro do mundo do coração, centrando no absoluto.  
 
Entretanto, este não é o caso, e assim, precisamos da religião para consertar a situação. Essa 
religião deve possuir uma força diretiva que seja explosiva, tendo impacto súbito, e não 
gradual. Vocês podem entender isto? Não seria bom ter essa religião? Até agora, a história do 
Cristianismo tem cerca de 2.000 anos e a do Budismo tem cerca de 2.000 anos, mas nenhum 
homem viveu por 2.000 anos. Gradualmente, temos nos elevado com religiões de significado 
histórico. Esse é o motivo pelo qual desejamos edificar a nação do lar original e a ponte para 
entrar nela. 
 
Quando você vai para In Jae, na província de Kangwon, muitas estradas que parecem exigir 
menos de cinco minutos seguem por mais de cinquenta milhas. Quando você caminha, 
dizendo, “Por que estou caminhando uma distância sem utilizar um carro?” suas pernas 
começam a matá-lo. Um dia semelhante virá quando você segue seu caminho na vida. 
Quando o dia chega, você vai querer voltar ou continuar a seguir em frente? Aqui precisamos 
de um helicóptero ou um foguete. Algo deve ser diferente. Precisamos executar um plano de 
emergência. Precisamos de uma religião que possa fazer isto nesta terra. (19-289)  
 
O que você veio fazer aqui tão cedo esta manhã? Por que você está sentado aqui? Para quê? 
Você está sentado aqui porque está com fome? Você está sentado aqui no frio porque se sente 
aquecido? Você está sentado aqui porque está com frio? Para quê você está sentado aqui? 
Você não conhece a verdadeira direção; se é para subir ou para descer, ir para este caminho 
ou aquele. Há muitas igrejas e muitas religiões. Há muitas que parecem verdadeiras. Somente 
uma é real, enquanto muitas são falsas.  
 
Quando você olha para um ser humano de perto, os olhos, orelhas, nariz, boca e braços estão 
paralisados. Tudo está paralisado. Mostre-me a forma que me consolidará como uma única 
unidade, unificando meus olhos, orelhas, e todos os meus órgãos sensoriais em uma unidade 
ligada em conjunto com meu sistema nervoso. Mostre-me a forma na qual podemos viver 
sentindo êxtase e alegria. Mostre-me a forma radiante que satisfará não somente a mim em 
meu curso pessoal de vida, mas que também satisfará minha família, minha tribo, o país, o 
mundo, o território de Deus, e todo o caminho até Deus. A forma que estamos buscando 
levará a humanidade para o mundo de felicidade, o mundo onde toda a raça humana se tornará 
uma unidade. A forma deve ser a luz que pode nos conduzir para um único destino, indo além 
das divisões. Mostre-me a forma que indica e nos direciona para essa luz. Precisamos disto, 
não é? Então, o que é esta luz na terra? Que tipo de luz é esta? (95-181) 
  
Existe somente um caminho curto para o topo do mundo. Não dois, mas somente um. Sem 
seguir através dele, você não pode chegar no mundo único. Se você lança um satélite de 
prosperidade na direção da humanidade decaída a fim de destruir a base do mal, o satélite não 
deve viajar à vontade. O satélite destruirá o alvo mesmo depois de dezenas de milhares de 
anos, porque ele viajará em uma órbita sempre da mesma maneira, uma vez que esteja 
programado em seu computador. Não existem duas formas diferentes.  
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4. Por que Você Vive?  
 
1) Para quê Você Vive?  
 
A questão é por quem e para quê eu devo viver. Quando você pensa sobre esta questão, é 
preciso refletir, perguntar para si mesmo, “Para quê estou vivendo?” Para quê você viveu até 
agora? Você tem vivido pela terra ou pelo céu? Na história até agora, ninguém pode com 
certeza dizer que tem vivido uma vida cumprindo completamente a vontade do Criador.  
 
Por que é assim? É por causa da Queda do homem. Por causa da Queda do homem, os 
homens foram forçados a deixar o jardim ideal original no qual eles poderiam viver em 
virtude, um ambiente no qual eles poderiam viver pelo todo. Homens decaídos vivendo nesta 
terra são confrontados com a situação na qual em suas mentes, eles querem viver em virtude e 
pelo todo, mas seus corpos não funcionam de acordo com isto. Vivemos confrontados com 
esta situação. Embora em sua natureza os homens estavam destinados a viver em um mundo 
ideal, eles, que deveriam ser nobres, estão em um lugar indescritivelmente terrível, 
dificilmente conseguindo sair disto por causa da Queda.  
 
Entretanto, você sente que quer viver melhor. Ninguém pode negar que você quer viver uma 
vida melhor, mais ampla, mais elevada e com valor duradouro. Embora nossa mente queira 
esse tipo de vida, não temos a substância para retornar e conduzir essa vida; não temos essa 
ideologia. Você pode dizer que está vivendo. Entretanto, você pode dizer com confiança, 
“Céu, terra e Deus, por favor, cooperem”? Contudo, você não é capaz disso  
 
Eu mesmo sou ignorante dos conteúdos da vida na origem da Criação e incapaz de falar com 
confiança diante de alguns homens espirituais no céu, a criação na terra, e Deus, o Criador. 
Entretanto, alguns homens espirituais no céu, na terra e Deus, estão trabalhando por você, 
mesmo nesta hora. A despeito desse trabalho, os homens têm trilhado o curso da história 
vagando, lutando e esperando por esse mundo, sem saber se céu, terra e Deus existem ou não.  
 
O tempo chegou para os estudantes aqui pensarem mais uma vez hoje “Para quê eu vivo?” Se 
Deus fosse perguntar para você, “Para quê você pretende viver?” como você responderia? 
Dando um passo mais adiante, se Deus fosse perguntar para você para quê você realmente 
quer viver, você não poderia de nenhuma maneira dizer que é para si mesmo. Para quem uma 
nação existe? Você deve saber que uma nação não existe somente para seu próprio benefício. 
Por que? Nações, pessoas e o mundo estão dentro do domínio do grande propósito do 
universo. Portanto, deve ser o caso que nenhum ser está destinado a existir somente para seu 
próprio benefício. (8-42)  
 
2) Para Quem Você Vive?  
 
Se você diz, “Eu vivo para mim mesmo, quem mais?” então você fracassou. Pode haver uma 
família para um homem que está vivendo por ele mesmo? Não pode haver uma família de 
esperança. Pode haver uma nação? Uma nação não pode ser edificada sobre esse fundamento. 
Pode haver um mundo? Não pode haver um mundo. O compromisso de céu e terra é um 
impedimento, dizendo, “Vá embora, seus vilões do individualismo! Uma família pode entrar 
onde o individualismo tem prioridade? Uma nação ideal pode entrar lá? É possível entrar em 
um lugar tão estreito como o buraco de uma agulha?” Não importa quão intensamente você 
possa tentar entrar, você não será capaz de fazer isso. (57-66)  
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3) Você Vive Por Causa do Amor 
 
Como você vive sua vida? É simples para explicar de onde os homens vêm, porque eles
nascem, e como eles devem viver. Os homens são conduzidos para o destino do amor 
encontrando o caminho do amor, sendo que eles nascem por causa e como o resultado do 
amor. Desta forma podemos resolver isto para sempre de acordo com a lei de circulação no 
universo. Porque o amor é um conceito eterno, você vem para este centro buscando amor, o 
que é somente possível através do amor. (125-65) Portanto, você precisa conhecer isso. Amor 
é o propósito de movimento e existência para todas as coisas. Você deve ostentar uma regra 
rígida que você se move e existe em busca de amor. A razão pela qual positivo e negativo de 
um imã se juntam é para se tornar uma unidade em amor. As pessoas encontram outras 
pessoas com a intenção de se tornarem uma unidade. Qual o propósito para se tornarem uma 
unidade? Não é por causa de dinheiro, ganância, filhos, etc. Você deve saber que nada faz 
sentido sem o amor de Deus.  
 
Para quê eu vivo no curso de toda a minha vida? Eu vivo para mim mesmo? Você vive por 
causa do amor de Deus. Por causa disto você se move e vive. Quão maravilhoso é isso! 
Aqueles que vivem desta forma nunca cairão em ruína. As dificuldades, lágrimas ou misérias 
que você encontre na busca do amor de Deus não mais serão reconhecidas desta forma. Você 
conhece este princípio? Uma vez que você sabe que este é o propósito da existência, você 
pode utilizar este conhecimento para mover todas as coisas no mundo. Esse é o Princípio de 
Criação. Se temos muitas destas pessoas, e elas têm essa mentalidade, estas pessoas poderiam 
mover a América ou não? Tempo e o único problema. Desta forma, a América é obrigada a se 
mover. Ela é obrigada a se mover. (67-159)  
 
Para quê vivemos? Vamos viver para o amor verdadeiro absoluto! Tudo está incluído nisto. 
Portanto, o lenço no meu bolso é para o amor, e trabalhar e suar são tudo para o amor 
verdadeiro. Eu estou falando, comendo e atuando, tudo para o amor verdadeiro. (107-205)  
 
Seção 2. O Nascimento do Homem  
 
1. Uma Oração por Nós  
 
Pai, por favor, seja gentil com o coração de Seus filhos reunidos aqui hoje nesta hora. Pai, 
com quem nascemos? Com quem vivemos? Com quem morremos? Não nascemos juntamente 
com o Senhor, temos sido incapazes de viver juntamente com o Senhor, e somos incapazes de 
morrer juntamente com o Senhor. Agora que o Senhor tem nos ensinado a forma de viver 
juntamente com o Senhor, devemos agradecê-lo dezenas de milhões de vezes por Seu dom 
gracioso. Acreditamos que diante do Senhor, até mesmo a oferta total de nossos corpos como 
um sacrifício vivo seja insuficiente. Portanto, sentimos novamente que somos muito impuros 
para nos apresentar diante do Senhor.  
 
Estando tão envergonhados para oferecer nossos corpos ao Senhor, nos escondemos e 
cobrimos a nós mesmos. Nos preocupamos sobre a forma para nos esconder. Temos sido tão
arrogantes diante do Senhor.  
 
Temos sido tão orgulhosos. Não obstante, temos a ousadia de pedir para o Senhor diretamente 
nos aceitar, dizendo que somos Seus filhos e filhas. (27-209)  
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2. O Homem Não Nasce por Sua Própria Vontade  
 
Os homens não nasceram por sua própria vontade. Nosso nascimento, nosso sexo e nossa 
aparência não foram personalizados por nossos pais. Não nascemos pela solicitação de nossos 
pais. 
 
Quando você escava em busca da Fonte de nossa existência, centrando na providência de 
Deus, nenhuma outra visão é possível além de que fomos enviados para esta terra como o 
corpo vivente que assumiria a responsabilidade de formar relacionamentos com a providência 
da história, centrando na Fonte.  
 
Quando você passa a pensar que estamos com um relacionamento com a vontade providencial 
de Deus e a experiência histórica de Deus, não permaneceremos no estado de realidade. 
Devemos sentir a certeza desta história e que devemos ser o corpo real para conduzir esta 
providência de Deus. Portanto, não importa quão pequenos nossos corpos individuais possam 
ser, não estamos destinados a permanecer com corpos individuais. (34-155)  
 
Os homens não nasceram desejando conscientemente nascer. Antes de sua consciência, o 
poder de Deus trouxe seu nascimento. O desenvolvimento não resulta do estado consciente do 
homem. A formação interessante e valiosa de uma pessoa começa quando ela esquece de si 
mesma e quando se compromete com os resultados anteriores à consciência. Em outras 
palavras, a chance de uma pessoa melhorar está no fundamento de conhecer a motivação de 
Deus, a qual é anterior ao estado consciente de uma pessoa. (36-103)  
 
Onde está a origem do homem, seu nascimento e autoafirmação? É a democracia? A 
democracia se esgota. Onde você encontra a origem da afirmação do homem antes dos 
princípios do grande universo? Aquelas pessoas que se afirmam, seres resultantes, sem o 
conhecimento de sua causa, estão foram de sua consciência. (83-191)  
 
Uma vez que você nasce, você deve viver, e então morrer. Desde o início, você nasce sem 
nenhuma proclamação, e você também vive sem isto. Se um homem nasceu com algo de 
valor, ele deve viver uma vida de valor, e então morrer. Você deve viver essa vida.  
 
Sendo que eu vim de um lugar solene, eu devo viver em um lugar solene, e então morrer em 
um lugar solene. Isto não é porque alguém me fez fazer isso. Devemos iniciar a partir de um 
relacionamento natural, e seguir o caminho de um relacionamento natural. Entretanto, 
nascemos de forma anormal, vivemos em um lugar anormal, e seguimos para um lugar 
anormal. Seria bom viver desta forma e então morrer? Não! (12-10)  
 
3. Os Homens Nasceram a partir do Amor de Deus  
 
A razão para o nascimento e criação de homens e todas as coisas é simples. Porque até mesmo 
Deus necessita de um objeto de amor, Ele criou o homem. Vocês entendem? Você pode 
pensar, “Eu sou ninguém, e não importa se alguém como eu existe ou não.” Jamais faça isso. 
Note que os pais não amam seus filhos porque eles são excelentes. Os pais amam seus filhos, 
sejam eles excelentes ou não. Como os pais de filhos deficientes sentem mais dor em seus 
corações, o amor de Deus, que é o centro de céu e terra, vai além de você ser deficiente ou 
não. O que é importante é se você tem o fundamento para o amor da natureza original ou não. 
Portanto, você deve saber por que você e o universo foram criados. Você deve saber que a 
razão é concluir o ideal de amor. (130-44)  
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Você sabe no quê as palavras “filho de Deus” estão centradas? O que você quer dizer por 
“filho”? O que é um filho? Encontramos um filho sob o amor de Deus. Por “filho” queremos 
dizer alguém que começa sob o amor e se assemelha a todos os atributos e toda a natureza de 
Deus. Se você quer saber como nascemos, é pelo amor de Deus. Somos os filhos de Deus, 
tendo raízes no amor desde o nascimento. Isto não é assim? Em vista da razão, o que você 
quer dizer por filho de alguém? O que no mundo é um filho? Um filho é alguém sob o amor 
de seu pai. Eu nasci sob o amor de minha mãe e meu pai. (144-232)  
 
Por que Deus criou todas as coisas e eu? Por que eu? É por causa do amor. Por que eu nasci? 
É por causa do amor de Deus. Nascemos para viver sob o amor de Deus. Para ser capaz de 
dizer que eu sou um homem que pode praticar amor em minha família, sociedade, país e o 
mundo, você deve viver sob o amor de Deus. (97-266)  
 
4. Seres Humanos Nascem da Forma Errada Por Causa da Queda do Homem  
 
Originalmente, eles são criados por Deus, mas por causa de Satanás, nascemos da forma 
errada. Não importa quão grande um homem possa ser no mundo, ele nasce na linhagem de 
sangue do inimigo de Deus, Satanás, embora tenha sido originalmente criado por Deus. 
Religiões comuns não conhecem isto. Este é o motivo pelo qual Deus esteve trabalhando por 
seis mil anos. Deus teria trabalhado por esse longo tempo simplesmente por causa de alguém 
comer um fruto? Os seres humanos foram originalmente criados por Deus, e contudo, através 
do amor ilícito de Satanás, eles seguiram o caminho errado. Eles devem renascer para a 
posição na qual não nasceram através do amor de Satanás, e assim, não possam ser invadidos 
por Satanás. Este é o motivo pelo qual o centro da doutrina cristã é a ressurreição. O 
Cristianismo é uma religião de ressurreição. Ressurreição é renascimento. Sendo que o 
homem nasceu de forma errada, ele deve nascer de novo.  
 
Até agora, não houve nenhuma pessoa perfeita porque todas têm nascido de forma errada 
através da queda de Adão. Não importa quão admirada uma pessoa possa ser, ela nasceu de 
forma errada. Alguns podem estar mais próximos ao bem e alguns mais distantes do pai, mas 
está é uma pequena diferença aos olhos de Deus. Todos nasceram pelo erro. Portanto, elas 
devem ser restauradas através do caminho inverso. Este é o motivo pelo qual Jesus veio como 
o Adão original quatro mil anos depois de Adão. Em outras palavras, ele estava colocado no 
domínio de Deus, além da acusação de Satanás. Deus tem trabalhado desde o tempo de Adão 
a fim de preparar essa posição. (19-190)  
 
5. A Razão que Nascemos  
 
Como eu nasci a partir dos meus pais? Eu nasci através de uma conexão de vida. Eu nasci 
através da união de meus pais, com o valor de suas vidas. Através do quê a vida surge? A vida 
surge através do amor. Para quê a vida e amor surgem? Eles surgem a fim de concluir o 
propósito do universo. Eu nasci a fim de alcançar determinado propósito. Seja como um 
homem ou uma mulher, eu nasci através da reunião da vida a fim de me aperfeiçoar como um 
contribuinte para o propósito universal. (110-72) 
 
Por que os seres humanos nascem? Se é para o propósito de ser um presidente, este é um 
propósito um pouco miserável. Se alguém diz que eu nasci a fim de ser o líder da Igreja de 
Unificação e falar, eu não gosto disso. Por que estou fazendo tanto barulho e movimentação 
assim, quando as pessoas estão me resistindo, e dizendo que estou fazendo estragos? Não é 
por outra razão além de encontrar o amor verdadeiro de Deus. (121-101)  
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Por que nascemos? (Para o amor.) Que tipo de amor? (Amor de Deus.) Hmmm. Amor de 
Deus. Este é o amor que quando nos movemos, então ele se conecta com Deus e causa um 
estrondo na cabeça de Deus. Tal como quando você joga algo em um lago e círculos 
concêntricos se formam, se você joga amor no universo, isto vai criar ondulações por todo o 
universo. A questão é se você joga apenas grãos de areia ou joga uma pedra grande. (103-254) 
 
6. O Propósito pelo Qual Nascemos  
 
Senhoras e senhores, o problema da história tem sido a questão fundamental sobre o motivo
pelo qual os seres humanos nascem. Por que eles nascem? As pessoas têm muitas ideias. 
Algumas pensam que nasceram para a nação; algumas pensam que nasceram para seus pais. 
Crentes pensam que eles nasceram para o benefício de Deus. (83-154)  
 
A questão é por que nascemos. Vamos considerar por que você nasceu.  
 
Por seu próprio benefício? (Não.) Você é a motivação para seu próprio nascimento? (Não.) O 
propósito é algo que serve para mim? Podemos alcançar algum propósito sem um parceiro 
objeto? Nosso propósito é para o parceiro objeto e para o relacionamento mútuo, e não apenas 
para mim. Mas você está tentando se estabelecer. É possível se estabelecer somente quando 
você está alinhado com a motivação, propósito e o parceiro sujeito. Ao contrário, se você 
tenta promover a si mesmo, você se torna um inimigo. (66-264)  
 
Como para o amor de Deus, o amor que pode se conectar com o mundo se conecta com a 
família; o amor que pode se conectar com o país se conecta com a família; o amor que pode se 
conectar com a sociedade se conecta com a família; e ao amor que se conecta com a família se 
conecta comigo. Tudo está no inverso. O céu se conecta com meu propósito, e o país se 
conecta com meu propósito. Vocês entendem? (Sim.) Então, que tipo de pessoa você deve se 
tornar? Através do amor de Deus, eu serei o vitorioso na família, no país, no mundo, no céu, e 
com respeito ao shimjung de Deus. Este é o propósito para o qual a humanidade nasceu. Você 
deve fazer assim. Não há nada mais elevado. Esta é a única coisa. Eu vivo centrando no 
shimjung e amor de Deus. (95-60)  
 
Qual é o propósito de nosso nascimento? Ele repousa em servir o mundo.  
 
Por esta razão, devemos tomar este caminho, embora a morte possa nos ameaçar.  
 
Temos a responsabilidade de servir a Deus como representantes do mundo e oferecer o 
mundo para Deus como sacerdotes. Enquanto você tem essa missão incrível, os outros têm se 
degradado, perseguindo e furando pescoços por dinheiro. (32-265)  
 
Seção 3. Vida e Tempo  
 
1. A Vida é Curta  
 
A vida humana é limitada. Embora possa viver um longo tempo, você não pode viver muito 
mais do que uma centena de anos. (172-28)  
 
Vamos dizer que você viveu por cerca de oitenta anos. Se você tira o tempo para o sono, isto é 
reduzido pela metade para quarenta. Dormir é viver? Dormir é como estar morto. Isto não é 
assim? Dormir é morrer. 
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Por esta razão, das vinte e quatro horas, você vive e luta somente metade disto. Então, e se 
você tira uma hora para comer? Além disso, se você tira o tempo para as festas, celebrações, 
funerais, e assim por diante, então você realmente viverá ao menos a metade da sua vida? Eu 
calculei da última vez, e descobri que somente utilizamos sete anos vivendo de verdade. 
Destes sete anos, quantos dias podem ser contados como dias de vida verdadeira? Há ao 
menos um único deste dia? (49-336)  
 
Entretanto, nosso sofrimento não dura mais do que oitenta ou cem anos, trinta e seis mil dias. 
Os trinta e seis mil dias passam muito rapidamente. Você não pode suportar esse tempo curto? 
Deus esteve suportando sofrimento por centenas de milhões de anos. Entretanto, por mais 
miserável que o mundo possa ser, Deus não é influenciado. Embora Ele tenha milhões de 
histórias em Seu coração, Ele não demonstra qualquer agitação. (124-59)  
 
A vida corre depressa. No tempo quando você amadurece e entende como é o mundo, você já 
está com quarenta ou cinquenta anos, e as próximas dezenas de anos passam em um instante. 
Então, rapidamente você terá sessenta e setenta anos. A expressão que a vida é um grande 
sonho de uma bela primavera parece tão real. (139-153)  
 
A vida não é algo que está ao redor o tempo todo. Ela existe para nós somente uma única vez. 
Ela desaparecerá em um momento, tão rápido como um aplauso. (139-153)  
 
Nossa vida é muito curta, não é? Mas esta geração sobe e desce na medida da eternidade. Ela 
pode se estender infinitamente. Por outro lado, quando é dobrada, um novo céu e terra começa 
a partir daí. Ela sobe e desce como uma balança. Ela é assim. (46-155)  
 
Você não sabe quando sua vida acabará. Quando você fará isto? Mesmo se você fizer isto 
agora mesmo, isto não é suficiente, porque o tempo ainda está correndo, e você não sabe 
quando seu tempo estará finalizado. (104-290)  
 
2. O Tempo Mais Importante na Vida  
 
Em nossa vida, o tempo antes do casamento é o estágio de formação; o tempo depois do 
casamento é o estágio de crescimento, e o tempo quando você tem uma família é o estágio de 
aperfeiçoamento. Estes são os fundamentos. (125-160)  
 
Em um dia, a manhã é como a primavera, o dia é como o verão, o entardecer é como o outono 
e a noite é como o inverno. Da mesma forma, os seres humanos têm os estágios de infância, 
juventude, meia idade e velhice. O tempo da primavera da vida é a puberdade. Verão são os 
trinta anos e o outono são os quarenta anos. Então começa o período do inverno da vida, e 
quando o solstício de inverno chega, a vida termina. Isto se aplica a todos os princípios das 
quatro estações e do dia. (33-40)  
 
Considerando uma vida individual, há períodos de juventude, meia idade e velhice. Quando é 
o tempo mais precioso para você como um ser humano? Para alguns, seu destino é decidido 
na juventude, para alguns, todo o problema da vida é resolvido na meia idade; e para outros, a 
velhice é este tempo.  
 
Há o tempo nobre para todos, seja a juventude, a meia idade, ou a velhice. Quando você 
entende o período nobre e estima este tempo, podemos ver que este vem para um único ponto 
do tempo. 
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Por exemplo, uma montanha tem seu pico mais elevado, onde toda a cordilheira culmina. 
Quando vemos a água caindo na montanha, ela funciona como uma linha que divide o interior 
e o exterior. Há este ponto em nossa vida. Quando é este tempo? Nós, seres humanos não 
conhecemos isto. (36-217)  
 
Quando é o tempo de esperança em nossa vida? É a infância, então a adolescência, os vinte e 
os trinta anos. Comparando as pessoas com flores, a juventude é o tempo mais glorioso, 
quando as flores desabrocham e espalham fragrâncias. Quando chegamos aos quarenta, 
cinquenta e sessenta anos, as flores começam a definhar. Elas entram no caminho para a 
morte. Que esperança há quando a morte se aproxima? (137-217)  
 
O tempo mais importante da vida é o tempo do nascimento, do casamento e da morte. Então 
como deveríamos nascer? Deveríamos nascer bem. Em termos de nossa igreja, os bebês 
deveriam nascer através de uma conexão shimjung. A seguir é o tempo do casamento. Nos 
casamos a fim de viver juntos e completar a base de quatro posições. Esta lei pública do 
universo deve ser estabelecida na terra para que a vontade de Deus e a vontade da 
humanidade sejam realizadas. A família é a unidade que se conforma com a direção da lei 
cósmica. (24-230)  
 
3. Vida Humana e Tempo  
 
Entre todas as coisas que existem na terra, não há nada que exista sem um propósito. Todos os 
seres têm um propósito, e eles se movem na direção disto através do tempo. Isto pode levar 
um dia, um ano, alguns anos, ou uma vida inteira. Por exemplo, um país se move na direção 
do propósito da bondade através de milhares de anos de história. Todos os seres estão 
correndo na direção do seu propósito de vida.  
 
Considerando os seres humanos, há os tempos da infância, juventude, meia idade e velhice. 
Estas idades diferem todas umas das outras, e há diferentes missões e responsabilidades para 
cada período. Quando você fracassa em concluir a missão da infância, você não pode entrar 
na juventude com confiança. Se você fracassa em concluir a missão da juventude, você não 
pode entrar na meia idade com confiança. Se você não conclui a missão da meia idade, então 
você não pode confiantemente entrar na velhice. Assim, podemos ver que na vida humana, a 
condução de sua responsabilidade em um estágio determina se você pode realizar seu 
propósito na idade seguinte. (24-211)  
 
Frequentemente ouvimos que mesmo um herói não pode realizar sua ambição se o tempo não 
é propício. Sabemos bem que quando uma pessoa capaz aparece em um fundamento de tempo 
preparado, esta pessoa e o tempo podem se combinar e criar uma nova história. Este é o 
motivo pelo qual o tempo é uma preocupação. Quando você levanta de manhã, você toma o 
café da manhã e começa a trabalhar. Quando chega a hora do almoço, você deve almoçar. 
Então você começa o trabalho da tarde. Quando chega o jantar, comemos o jantar e entramos 
na noite. Desta forma, na base da regularidade, vivemos através de um ambiente em mudança. 
 
Na vida de um indivíduo, há os períodos de infância, juventude, meia idade e velhice. A vida 
segue e termina através destes passos. Uma vida não é sempre a mesma. Quando entramos 
nestas idades da forma errada, você pode até mesmo desejar não ter nascido. Mas se você 
entra nestes períodos da forma correta e vive de forma significativa, então sua vida pode ser 
lembrada como uma vida mais preciosa. Por esta razão, sucesso e fracasso começam da forma 
sábia que enfrentamos o tempo. Podemos ver isto claramente em nossa vida diária. (57-287)  
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4. Os Méritos de Nossos Antepassados e Fortuna  
 
Quando você vê um membro da Igreja de Unificação saindo para testemunhar, logo que ele 
sai, as pessoas o seguem ansiosamente, embora ele não tenha nada para dar. Ele tem somente 
uma educação escolar elementar, e seu caráter é um pouco superficial. Entretanto, quando ele 
derrama lágrimas, toda a cidade faz a mesma coisa, e quando ele se levanta cedo de manhã, 
toda a cidade faz a mesma coisa. Isto é porque ele tem bons antepassados de sacrifício que 
não viram a luz durante seu tempo de vida, e através dele estes antepassados encontraram uma 
oportunidade para ver a luz. Nenhum prejuízo vem para esta pessoa, onde quer que ela vá. E 
ao contrário, há um tipo oposto. Ele pode ser bonito na aparência, mas ele sofre por onde 
passa. Isto é porque seus antepassados viveram com afluência, e agora a indenização exige 
que o caminho oposto seja tomado. Exige tempo para sair disto e começar seu caminho de 
crescimento. Por esta razão, há sofrimento e mal neste período. Se ele falha em superar isto e 
desiste, ele nunca poderá ir além deste nível. Qualquer membro da Unificação que reclama 
que testemunhar é difícil, não importa quanto tempo ele tem seguido a Igreja, não pode 
transcender o destino e se tornar um vitorioso. Você deve conhecer isto. Portanto, podemos 
ver que a história e o destino humano são justos.  
 
Algumas pessoas vivem de forma feliz, exultando de alegria. Isto é muito pouco. Se você 
observa a partir daqui, você dirá, “Ah, eu sou feliz.” O ângulo é este, e esse. Se você passa 
disto, então você é mais feliz nessa medida.  
 
Entretanto, existem pessoas do tipo oposto. Elas seguem da forma oposta. Quão infelizes elas 
devem ser? O que vem mais tarde é mais elevado. Isto é para indenizar o relacionamento 
histórico.  
 
Esta curva sinuosa se aplica ao indivíduo, à família, ao clã, à nação, e ao mundo. Quando 
alguém está em declínio, o outro está em ascensão. Esta curva sinusoidal é o julgamento. A 
humanidade preparou o fundamento por seis mil anos no mundo satânico, e então segue para 
o mundo do reino celeste.  
 
Quem é a pessoa sábia? A pessoa sábia é aquela que segue a batida, não importa quão difícil 
isto seja. A religião esteve fazendo isso. Vamos tomar a fortuna que surge a cada mil anos. 
Vamos começar a partir daqui e receber a fortuna dos mil anos neste período. (59-143)  
 
5. Destino e Sorte  
 
Quando você considera a expressão oon myung (destino), oon significa vida, e myung

significa mover. A expressão significa “vida em movimento.” Myung também significa seguir 
na direção de um único padrão. Destino significa que o caminho não pode ser evitado. Na 
Coreia, há uma expressão comum. Ela diz, “Nascer com uma fortuna errada.” Para um sapo, é 
melhor viver na água do que na terra. Ele nasce desta forma, e deve viver e morrer desta 
forma. Ele não tem outra forma de viver.  
 
Uma cigarra tem um estágio larval. Embora uma cigarra viva em uma poça ou em um buraco 
no chão, esta não é a forma como ela está destinada a viver no futuro; ela está destinada a 
voar no céu. Se ela está cavando sob o chão ou nadando na água, isto tem que criar 
determinada preparação para voar. As asas devem ser preparadas. Esta é uma condição 
absolutamente necessária. Para se tornar um inseto completo, a preparação deve ser feita 
desde o estágio larval. 
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Ela deve seguir através de um período de tirar a casca e se organizar. Quando está na água, 
sua forma deve ser ampla para que possa flutuar confortavelmente na água, mas isto não é 
bom o suficiente para voar. Tudo precisa ser reestruturado a fim de que a cigarra se adapte ao 
estágio de voar. Este é seu destino. Um peixe nunca pode deixar a água vivo. (120-236)  
 
Qual é a origem da felicidade e infelicidade humana e da boa e má fortuna? Os seres humanos 
mudam e criam suas fortunas e edificam seu próprio fundamento de felicidade? Naturalmente, 
os esforços podem conduzir para algum fundamento relativo, mas a fortuna individual pode 
estar diretamente conectada com as fortunas do país, do grupo, do mundo e do céu? A partir 
deste ponto de vista, deve haver destino. (78-263)  
 
Você pode criar um novo início quando cria um ponto de transição. O universo gira. 
Considerando que a história se repete e se desdobra no padrão de identidade histórica, o 
tempo destinado está chegando. Quando este tempo chega e você o recebe bem, você pode 
colocar os 365 dias alinhados, e sua fortuna individual seguirá a fortuna celeste na direção de 
uma vida feliz. Então para onde esta vida de boa fortuna deveria seguir? Fortunas do país e do 
indivíduo diferem. Por que o Vietnã, o Laos e o Khmer foram tomados pelos comunistas? 
Esta é uma má fortuna. Sua fortuna individual tem que seguir as batidas. (78-275)  
 
Se alguém desfruta de 120 de sua fortuna quando ele tem somente 100, então seus 
descendentes sofrerão as consequências. O destino humano estica como um elástico. Contudo, 
quando alguém vive somente com 80, ele pode legar os 20 restantes como uma bênção para 
seus descendentes. (78-333)  
 
Sorte pode mudar, mas destino não pode. Você pode mudar o fato que você nasceu como um 
coreano? Você pode mudar seus pais? Não importa quão forte possa ser o governo de um 
país, ele nunca pode mudar os pais de alguém. O caminho de restauração é um caminho de 
destino; com certeza, ele tem que ser resolvido. (172-55)  
 
Seção 4. O Caminho da Vida Humana  
 
1. A Vida é de tal forma que você nem mesmo pode prever o futuro imediato.  
 
Vida diária significa a vida de todos os dias, e a vida humana significa vida para toda a vida. 
Essencialmente, uma vida está limitada a uma centena de anos.  
 
Algumas pessoas vivem por cerca de cem anos. Qual a idade de nossa avó Seung Do? 
(Noventa e quatro.) Ela morreu com noventa e quatro anos, vocês sabiam disto? (Sim.) Ela 
deve ter desejado viver por cerca de cem anos, mas ela não tinha controle sobre isto. Vocês 
não estão vivendo cada dia sem saber o que acontecerá a seguir? Vocês sabem o que 
acontecerá? Geralmente, não podemos nem mesmo prever o que acontecerá na hora seguinte. 
Ninguém conhece o futuro. A vida pode ser comparada a uma caminhada que você faz em 
uma noite escura em uma estrada desconhecida. Na vida, avançamos no desconhecido, o que 
é uma escuridão. É difícil aceitar este cenário porque toda manhã recebemos a luz do sol. 
Entretanto, se você imagina a si mesmo, quão sufocante é isto! É como se estivéssemos 
caminhando dentro de uma caixa de aço fechada. Vivemos como se estivéssemos empurrando 
a caixa grande. Quando subimos em uma colina, mais duas colinas estão esperando; e quando 
subimos estas colinas, então descobrimos mais três colinas esperando. Depois das três colinas, 
então mais quatro virão, e sem fim, mais e mais colinas surgirão. (175-195)  
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Quando faz um início errado, você termina no lugar errado. Quando um navio se lança no 
grande oceano, ele deve traçar o curso e seguir a bússola cuidadosamente desde o início. Qual 
é o porto de partida da vida humana? Não conhecemos. Onde podemos encontrar a direção e a
bússola orientadora para o nosso destino? Os seres humanos não têm sido capazes de 
encontrar isto, assim, eles têm estado vagando para lá e para cá. Não importa quanto eles 
tentem, eles não podem transpor os limites humanos. (172-28)  
 
2. Onde Devemos Ir?  
 
Estamos nos movendo na direção de determinado ponto, independente se conhecemos ou não 
qual seja. Nos movendo ou descansando, estamos seguindo em frente. Não apenas eu, mas 
minha nação, o mundo, o céu e a terra estão se movendo na direção de determinado ponto. 
Este é um fato inegável. Uma questão importante para os seres humanos é onde eu irei depois 
de seguir através de toda a minha vida. Religião, filosofia e história estão todas mobilizadas 
para responder esta questão. Assim, você não pode negar que você está sendo capturado e 
puxado por este destino.  
 
Se você tem que ir, então para onde este corpo quer ir? Onde esta mente, esta vida e este 
shimjung querem ir? Onde minhas esperanças e ideais buscam ir? Devemos ir, embora 
possamos não ser capazes de resolver esta questão. No momento da morte, o corpo é 
simplesmente enterrado no solo. Mas a mente, a vida, o shimjung, o ideal e a esperança 
simplesmente vão enterrados juntos também? Eles simplesmente desaparecerão? Sem ter uma 
resposta clara para esta questão e estabelecer um propósito claro, a felicidade não pode ser 
encontrada. Compreendemos que os santos e líderes religiosos estiveram lutando para 
resolver a questão de onde iremos, parando seus passos e colocando um ponto final na mente 
se movendo e no shimjung declinando. Entretanto, a despeito destes esforços, não houve 
ninguém que proclamasse confiantemente, “Meu corpo seguirá desta forma, e minha mente, 
shimjung, vida e ideal estão funcionando desta forma.” Por isso, todas as pessoas e tudo que 
existe no céu e na terra devem seguir desta forma. (8-194)  
 
Então, para quê nascemos, e por que seguimos? Isto não pode ser respondido sem Deus. Sem 
Deus, não podemos descobrir o motivo. Aquele que está sem um motivo não pode colher o 
fruto de seu trabalho; nem seu valor pode ser reconhecido. Um edifício é construído de acordo 
com o desenho do projetista. Um edifício que é construído sem referência ao projeto original 
não pode ser o que foi pretendido pelo projetista original. (21-100)  
 
Então, onde devemos ir? Embora tenhamos que participar em nossas próprias vidas, devemos 
encontrar um dia quando recebemos Deus e desfrutamos em nossos corações; um dia quando 
nossos corações digam que não há nenhuma esperança maior. Por isto devemos suportar dor, 
ressentimento e maus tratos e seguir através deste mundo. Se não podemos seguir através 
deste mundo, pereceremos com o mundo. (8-202)  
 
Onde, então as pessoas irão? Elas irão para o céu. E quanto aos anjos? Eles também irão para 
o Céu. E quanto a sua mãe e seu pai? Eles também irão para o Céu. E quanto ao seu cachorro? 
Ele não irá para o inferno. No tempo da Guerra da Coreia, uma família rica estava tentando 
fugir para o Sul. Eles tinham um cachorro do qual se gabavam de ser muito caro, mas eles não 
o levaram com eles; eles o amarraram na porta e disseram adeus. Nossos membros da 
Unificação não devem fazer essas coisas. Agora, cães e todas as coisas podem seguir seus 
mestres para o Reino do Céu. (78-336)  
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Onde as pessoas vão? Elas seguem na direção do mundo espiritual. O mundo espiritual é 
como o oceano. Estamos destinados a seguir para lá. Tal como existem diferentes correntes no 
oceano, mudanças infinitas se desdobram lá. No oceano, há muitos espetáculos harmoniosos 
não encontrados na água doce. Tal como existem muitas famílias de peixes no oceano, 
existem muitas novas famílias celestes no outro mundo. (141-306)  
 
3. A Vida é uma Preparação para o Mundo Espiritual  
 
Sabemos que este mundo não é tudo que existe, mas que também existe um mundo espiritual. 
Também sabemos que os dois mundos estão conectados como uma unidade. Então, onde é o 
lugar que devemos nos estabelecer definitivamente? Estamos agora vivendo na carne, mas 
estamos nos movendo na direção do mundo eterno. Seguimos através de nossa adolescência, 
nossos vinte anos, trinta anos, a meia idade e a velhice. Seguimos através das colinas de 
diferentes idades, e certamente desceremos como o sol. Mas aqueles que sabem que o mundo 
espiritual existe, entendem que nossa vida neste mundo é curta, e que o próximo mundo que 
entramos após a morte é eterno. Assim, a vida física é um tempo para se preparar para o 
mundo eterno. Não é assim como parece?  
 
Por exemplo, na escola há um padrão a ser alcançado pelos estudantes. Quanto o estudante 
alcança este padrão determina quanto ele é reconhecido na escola. Quanto maior a distância 
entre esses pontos e a nota total, mais longe ele está deste padrão. Tudo é determinado por 
certo padrão.  
 
Nossa vida física é como um tempo de preparação para formar boas notas na escola. 
Buscamos boas notas por toda a nossa vida e queremos trazer bons resultados em nossas 
responsabilidades necessárias por toda a nossa vida. Avaliamos nossa vida diária de acordo 
com determinado padrão. Comumente as pessoas não pensam sobre isso. Elas pensam que 
desde que elas nascem, elas vivem com seus pais em casa tal como qualquer outra pessoa. O 
centro dessa vida é a necessidade física: alimento, vestuário e abrigo. Não é assim como elas 
vivem? Mas nós, membros da Unificação, sabemos claramente que o mundo espiritual existe. 
Não apenas acreditamos nele; nós o conhecemos. Como o conhecemos? Através de muitas 
experiências. Em nossos ambientes de vida existem fatos históricos e realidades inegáveis. 
Quando estabelecemos nosso fundamento global, tivemos muitas experiências. Portanto, 
membros da Unificação não podem negar a existência do mundo espiritual. (140-121) 
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Capítulo 2 "Eu" e a Forma de uma Pessoa Verdadeira  
 
Seção 1. "Eu"  
 
1. Quem é o "Eu"  
 
1) O "Eu" Que Deve estar Ciente  
 
O que é o “eu”? Quando a mente vai aqui e ali, e o corpo faz a mesma coisa, a pessoa chamada 
“eu” fica parada? Quando ela se move aqui e ali, ela espera ir somente para bons lugares, mas 
também vai para maus lugares. Você deve saber isto. Que tipo de realização eu deveria ter? Eu 
devo compreender: Eu sou o centro absoluto. Embora todo o universo vire de cabeça para 
baixo, eu ainda estou aqui de pé como uma estátua. O lugar do coração é firme! Embora Deus 
me empurre para fora, Ele realmente não pode me empurrar para fora, porque Ele de fato quer 
que eu esteja aqui em meu lugar original. Você deve estar em um lugar onde sua própria 
subjetividade esteja protegida. Assegurar o lugar do coração é absolutamente necessário! 
Como você assegura o lugar do coração? É perigoso se você faz isto na direção oposta. Isto 
deve ser feito na direção certa. Você deve encontrar o lugar de completo estabelecimento 
quando a direção certa é ajustada. Quando você começa a operar a partir dessa firme base, 
então seu corpo e postura começarão a se mover. Você começará a descobrir o “eu” que se 
conforma com o conceito original do ser. Este é um assunto sério. (127-198)  
 
Originalmente, que tipo de ser é o “eu” que pode se colocar na realidade do ideal? Este não é o 
“eu” que está sofrendo a partir das dificuldades da sobrevivência diária. Se os antepassados 
humanos tivessem se tornado uma unidade no amor de Deus, eles teriam transcendido o ser e 
criado uma família ideal, tribo, nação e país ideais baseados no amor de Deus. (145-312)  
 
2) Meu Valor  
 
Qual é a coisa mais preciosa no mundo? Não é ouro ou joias, honra ou poder. É meu próprio 
ser. Entretanto, quando perguntamos sobre a certeza desse valor, as pessoas não são capazes 
de responder. As pessoas querem estabelecer a imagem mais respeitável para elas mesmas 
diante do público, mesmo quando elas não merecem isto. Esta é a natureza original dos seres 
humanos. O “eu” é muito precioso, e a menos que questionemos quanto os outros valorizam 
este “eu”, não podemos fazer uma nova determinação e um novo início.  
 
Quanto valor seu próprio ser possui? Você alguma vez já pensou sobre isso? Se meu próprio 
ser é um tesouro único no cosmos, então todos vão esperar por ele, incluindo Deus, Jesus, 
todos os santos, e aqueles que têm feito seu nome na história. Não somente as pessoas do 
passado, mas meus contemporâneos esperam por isto. Eles admirarão seu valor. Eles farão isso 
não somente no presente, mas também no futuro. No entanto, até agora você não tinha 
compreendido que possui esse valor. Se você olha para si mesmo a partir do ponto de vista do 
presente, você é um ser precioso? Quão precioso você é? Um homem tem uma esposa, filhos, 
pais e familiares. Quão precioso é este homem, aquele que conectou todas essas pessoas e 
trouxe-as para participar no mundo! (17-13)  
 
Em seu sangue, deveria haver o sangue do Deus vertical e o sangue dos Verdadeiros Pais 
horizontais. Sua vida nasceu quando eles se tornaram uma unidade através do amor. Portanto, 
sua vida repousa dentro da área do shimjung unificado. Você nasce através da raiz essencial de 
unidade e herdando a origem da vida. (181-304)  
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2. Eu Sou um Fruto da História  
 
1) Minha Origem é Deus  
 
Todo ser humano tem quatro membros e um rosto, mas esta estrutura básica tem uma grande 
variedade de formas. Entre essa diversidade, quem pode ser o padrão para mim? Nenhum dos 
meus antepassados pode ser o padrão. Quando tiramos um momento longe de todas as 
complicações do mundo e silenciosamente refletimos sobre nós mesmos, compreendemos que 
somos seres relacionais. Assim, cada parte do corpo, mãos, olhos, nariz, boca, membros, e 
assim por diante, se movem para o propósito do relacionamento. Quando eles trabalham juntos 
na direção de um propósito, eles exigem um parceiro objeto. Somente então pode haver uma 
avaliação de bem e mal. De onde o universo se originou? Os seres humanos não conhecem sua 
origem. Eu vim de um ser desconhecido? Por que eu vim a existir? Isto deve ser por causa de 
algum propósito. Entretanto, não é suficiente dizer que o propósito é se tornar um sujeito ou 
um parceiro objeto. Qual, então, é a condição necessária? O que é necessário para eu existir 
atualmente? Existe frente e atrás, direita e esquerda, acima a abaixo ao redor de mim. Entre 
todas as coisas ao meu redor, qual é o tema e a motivação para minha existência? É Deus. O 
propósito deveria estar centrado no relacionamento entre Deus e o homem, e não apenas no 
homem. Para os seres humanos, existe uma imagem substancial a ser alcançada no futuro além 
da realidade presente do ser. (12-144)  
 
2) Minha Raiz é Amor  
 
Por que “eu” sou mais precioso? Esta é a questão. Você pode não saber. Por que eu sou mais 
precioso? Ninguém toma os outros como o centro de medida. Meu ser está conectado e é 
formado por incontáveis gerações de antepassados. Eu não quero tratar este ser como um ser 
secundário. Eu quero tratá-lo como o primeiro. Mesmo inconscientemente, eu afirmo meu 
próprio valor e tento me estabelecer como a medida absoluta para todas as coisas; minha 
vontade, meu desejo e meus anseios se tornam o centro. Qual é a origem dessa atitude? Ela 
iniciou a partir de Deus.  
 
Você deve saber que Deus me estabeleceu através de um amor que une mente e corpo. Sendo 
que este “eu” está fundado no amor, eu devo viver pelo amor. Sendo que a origem é esta, eu 
devo expandir isso e encontrar a religião. Por que o ser é precioso? Devemos tornar a nós 
mesmos seres absolutos, porque na mente de Deus o ser tem a dignidade quando se coloca 
alinhado com o padrão da tradição. A raiz que apoia o “eu” é amor. (137-311)  
 
3) Eu me Origino de Três Pais  
 
Onde na terra nasceu o ser? Eu disse que você é um microcosmo. Você é uma encapsulação da 
terra. Seu corpo contém todos os elementos da terra, não é? O universo participa em você. 
Você deve saber isto. Primeiro, o universo criou você. Se o universo diz, “Eu tomarei de volta 
o que é meu,” então você perderá tudo. Você foi formado pelas coisas emprestadas a partir do 
universo. O que isto significa? Isto significa que o universo deu nascimento a você. Assim, 
quem são seus pais? Primeiro, é o universo. Os primeiros pais de seu corpo é o universo. Este 
é o motivo pelo qual você é uma síntese substancial de todos os elementos do universo. Você é 
feliz? (Sim.) Agora, quem são os primeiros pais? (A natureza.) Assim, você deve amar todas 
as coisas como seus primeiros pais. Quem são os segundos pais? São seus próprios pais 
físicos. (105-106)  
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Os seres humanos têm três pais. Eles são o pai e a mãe, e então todas as coisas no universo. 
Eles devem receber sangue e carne a partir deles. Entretanto, isto não é suficiente. Esta é a raiz 
da vida, e seu fruto deve retornar para Deus. Isto começa dessa forma, gira várias vezes, e cai 
como um fruto. Uma planta brota na origem do amor e da vida, absorve toda a nutrição dos 
ramos, e produz frutos. Os frutos caem na estação do outono, e não no verão. Há um caminho 
de circulação.  
 
Quem são seus pais? Todas as coisas são seus pais. A terra não é seus pais, sendo que ela 
fornece seus elementos? Ela é nossos pais. A terra é os primeiros pais. Seu pai e sua mãe são 
seus segundos pais. Quem são os terceiros pais? É Deus, que concedeu seu espírito. Você tem 
pais diretos e pais indiretos. Todos os pais no mundo são seus pais indiretos. (106-84)  
 
4) Meu Fundamento são Meus Antepassados  
 
A quem uma pessoa se assemelha? Seu pai. Então, a quem seu pai se assemelha? Seus avós. 
Se seguimos desta forma, alcançaremos os primeiros antepassados humanos. Parecemos desta 
forma porque os primeiros seres humanos pareciam desta forma. Então com quem eles se 
assemelhavam? Esta é a questão. Houve um mestre que os fez desta forma. Uma obra de arte é 
criada por causa do plano do artista, não é? Ninguém negaria isto. Por isso, com quem os seres 
humanos se assemelham? Eles se assemelham aos seus próprios pais e mães. Se eles não se 
assemelham aos seus próprios pais, deve haver alguns antepassados cujos traços foram 
carregados através dos pais e expressos através de seus filhos. Ninguém nasce totalmente sem 
relacionamento com sua linhagem.  
 
Você pode pensar que você constitui seu próprio ser, mas você tem incontáveis antepassados. 
Vamos respeitá-los e chamá-los de chefes. Você é o chefe geral que pode juntar todos estes 
chefes. Você fica feliz por ouvir isto? É assim como os seres humanos são maravilhosos. Por 
esta razão, você é como uma exposição em um museu de todas as características, qualificações 
e valores dos antepassados de dezenas de milhares de gerações. Somos itens de exposição de 
nossos antepassados colocados diante de todo o mundo, dizendo, “É assim como são nossos 
descendentes.” Você já tinha pensando sobre isto? Há inúmeros homens e mulheres no mundo, 
mas cada indivíduo nasce como um fruto que sintetiza as características de seus antepassados. 
(41-139)  
 
Eu sou um fruto histórico. O que é o ser? Eu não sou apenas alguém que tem esse e aquele 
nome e vai para essa ou aquela faculdade. Eu sou uma expressão sintética da origem, processo,
e realidade presente do universo. Eu sou um tesouro e um micro museu do universo. (145-176) 
 
5) O Indivíduo é o Fruto Histórico  
 
Quem é você? Você é o fruto da história. Isso está certo? Você é o fruto das tribos históricas. 
Você me encontrou por causa dos méritos de seus bons antepassados. Você não me encontrou 
por causa de sua própria vontade ou quaisquer qualificações que você tenha. (46-152)  

 
Seção 2. O Relacionamento entre Mente e Corpo  
 
1. A Mente e Corpo Originais  
 
1) O Relacionamento Original entre a Mente e o Corpo  
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Os seres humanos têm uma mente e um corpo. A mente não deve se desviar de Deus. Ela deve 
se tornar uma unidade com Deus. Além disso, o corpo deve permanecer unido com a vontade 
de Deus. Seu corpo tem cinco sentidos. Eles também devem estar unidos com a vontade de 
Deus. O corpo deve se mover na direção da vontade de Deus. (69-274)  
 
A mente é grande, e o corpo é pequeno. Desta forma, a mente e o corpo possuem um 
relacionamento mútuo. É assim como eles estimulam um ao outro, e é assim como eu sinto 
alegria e tristeza. Eles devem ter um relacionamento mútuo. (27-60)  
 
2. O Que é a Mente Original Humana?  
 
1) O Parceiro Sujeito da Mente e a Religião  
 
Nós temos uma mente? Você já viu a mente? Ela existe, embora não possamos vê-la. Quem é 
seu parceiro sujeito? Você já encontrou o mestre da mente? Quando você gosta de algo, você 
pode gostar disto sozinho? Absolutamente não. Se você permanece sorrindo sozinho, as 
pessoas chamarão você de louco. A mente e o corpo lutam. Isto é porque a mente não gosta do 
corpo, e o corpo não gosta da mente. Mas o fato que eles não gostam um do outro significa 
que existe alguma forma que eles podem gostar um do outro. Então do que é que eles gostam? 
Qual é o parceiro objeto da mente? Sendo que a mente é invisível, seu parceiro objeto é 
invisível. Os santos têm perseguido o parceiro objeto da mente. (41-73)  
 
Você pode se tornar filho ou filha de Deus através do corpo? Não. Sendo que Deus é invisível, 
você não pode ser Seu parceiro objeto através de algo visível. Deus é o centro absoluto como o 
parceiro sujeito invisível. Você não pode se colocar como Seu parceiro objeto com um corpo 
visível.  
 
O parceiro objeto deve ser invisível. Sendo que Deus é absoluto, infinito, e incrivelmente 
amplo, Seu parceiro objeto deve ser invisível para que possa ser também incrivelmente amplo 
e incrivelmente elevado. Para os seres humanos, isto é a mente, não o corpo. (41-67)  
 
Quão feliz será se esta grande mente encontra o parceiro objeto com quem ela pode desfrutar e 
cantar junto eternamente! Este é esse lugar precioso. Este é o motivo pelo qual Buda 
proclamou, “Eu sou único acima e abaixo do céu.” Ele descobriu o valor do ser, único em todo 
céu e terra. Vemos que Deus é também como eu. Por esta razão, a mente aprecia o Deus 
invisível. A mente não pode desfrutar até que ela encontre seu parceiro objeto. Os seres 
humanos buscam alegria e orgulho de sua juventude em busca da alegria corporal. Mas essas 
coisas logo chegarão a um fim. O caminho do prazer é vazio, mas a alegria no mundo da 
mente é inesgotável. Por esta razão, pessoas sábias vagam em busca do parceiro objeto 
invisível da mente. O Criador do universo é o centro absoluto do universo. Devemos insistir 
que Deus se relaciona com minha mente.  
 
A mente deseja que esta ideia seja sistematizada em uma escala global como uma filosofia que 
pode transcender tempo e trazer esperança para a humanidade. Em outras palavras, ela deseja 
estabelecer uma filosofia centrada em Deus. O mundo que a mente deseja não está estruturado
como a atual organização social. Por toda a história, a religião tem criado o mundo interno e a 
estrutura organizacional que são desejados pela mente. Em outras palavras, a religião esteve 
estabelecendo o fundamento que pessoas conscienciosas têm desejado por toda a história. Uma 
religião não pertence a uma única nação, mas ao mundo inteiro. Embora uma religião apareça
dentro de uma nação, ela se desenvolve além da nação e alcança o mundo. (41-71)  
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2) O Movimento da Mente Original  
 
Os santos do passado ensinaram que devemos respeitar e servir o Céu, e amar a humanidade 
através da mente. Eles nos ensinaram a amar Céu, terra e as pessoas. Então sua mente tem a 
plena capacidade para contatar o Céu? Ela tem a plena capacidade para contatar a 
humanidade? Ela tem a plena capacidade para amar a terra? Se analisamos a mente original, 
existe amor pelo Céu, pela terra, e pelos seres humanos. Este amor se espalha 
automaticamente, não importa quanto você tente eliminar isto. As pessoas têm perseguido o 
mundo ideal e terra natal original porque elas possuem essa mente. Portanto, a mente original 
começa a operar a partir de dentro de mim. Quando você quer entender algo, você deve 
conhecer sua mente, e não apenas seu título. (19-285)  
 
Quando você se junta à Igreja de Unificação, as coisas mudam. Antes, você sempre iria para a 
escola logo depois de levantar e tomar café da manhã, mas depois que se juntou à Igreja, você 
irá para a escola de forma relutante. Você quer estar na igreja tanto quanto possível e quer 
visitar a igreja no caminho para a escola.  
 
Vocês estudantes têm este tipo de pensamentos? Se você não tem esse coração, dificilmente 
você se qualificará como um membro da Igreja de Unificação.  
 
Além disso, quando você está em casa, embora tudo esteja lá – seus pais, boa comida, bons 
quartos, e assim por diante – você ainda está louco para ir para a igreja. Ela é um lugar 
humilde, mas você fica feliz quando vem aqui e não quer voltar para casa. Esse sentimento 
vem a você. Você não tem esse sentimento? Se você não tem, então você é um boneco de 
gesso e não um membro da Igreja de Unificação.  
 
Esta é uma coisa sentida pelo corpo ou pela mente? O corpo prefere estar em casa. Você come 
melhor em casa. Não tem nada aqui, somente kimchi.  
 
O kimchi é muito velho e não temos grandes quantidades dele. Às vezes você tem que comer 
uma tigela inteira de arroz com apenas um pedaço de rabanete. E ainda, você descobre que 
está muito delicioso, e limpa a tigela até o último grão de arroz. Isto é incomum. Por que isto é 
assim? É porque o corpo gosta disto, ou é porque a mente gosta disto? É porque a mente gosta 
disto. Porque a mente gosta disto? A mente encontrou o mestre, por isso, ela pode encontrar a 
terra natal original e a terra do coração. Quando alguém parte para sua terra natal, depois de 
trabalhar e sofrer distante em uma fazenda no alto da montanha, ele ficará feliz quando deixa a 
montanha para voltar para casa? Ele ficará feliz. Embora ele goste do interior, ele fica feliz em 
ir para casa. A razão é que a mente conhece a direção que está certa. Quando as ondas elétricas 
são trocadas através das antenas da mente, não há nenhum conflito. A partir disto, poder é 
gerado. Este é o mesmo princípio. (41-74)  
 
3) O Tamanho da Mente  
 
Senhoras e senhores, sua mente é estreita ou ampla? Você não sabe como a mente parece, mas 
a mente é infinitamente larga. Então quão boa é a mente? A mente gostaria de dar milhões de 
dólares para cada uma das bilhões de pessoas da humanidade. A mente é tão maravilhosa. Este 
é o motivo pelo qual os seres humanos podem nascer como uma flor de infinito amor e infinita 
esperança. Por que isto é assim? É porque ela se assemelha infinitamente ao caráter de Deus. 
(27-60)  
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Quão grande é a mente? Isto é insondável. Ela é infinitamente grande, além de qualquer 
medida. Por que ela é tão grande? Por outro lado, quando ela é pequena, ela é miseravelmente 
pequena, tão pequena que nem mesmo uma agulha pode passar através dela. Ela pode se 
expandir infinitamente ampla, e pode se comprimir infinitamente pequena. Por que a mente é 
assim? É porque a mente é a casa de Deus. (145-313)  
 
Quando você encontra o parceiro objeto da mente, quão prazeroso isto será? A alegria 
terminará em um dia ou dois? Veja quão grande ela é. A mente não se contenta apenas em ter 
Deus; ela sorrirá com satisfação somente quando ela ocupar o amor que reside no fundo de 
Deus. Quando minha mãe me ama, eu não gosto de amor hesitante e inseguro; eu ficarei 
satisfeito somente quando ela me dá o único amor genuíno que ela tem. (41-73)  
 
4) A Base da Mente, Emoção, Intelecto e Vontade  
 
Se analisamos a base de nossa mente, vemos emoção, intelecto e vontade. Entretanto, o mais 
fundamental dos três, é emoção. Onde você deseja estocar algo que seja mais importante para 
você? Você vai querer colocá-lo em algum lugar que só você conhece. Este é um lugar onde 
ninguém pode entrar e interferir, e onde você tem autoridade absoluta. Onde é esse lugar? É lá 
no fundo da mente. Este é o lugar que você se sente mais seguro. As pessoas colocam suas 
coisas valiosas em seus armários, mas o lugar onde a verdade pode ser estocada é sua mente. 
 
Emoção não funciona por si mesma; ela requer um parceiro objeto. Não importa quão 
harmonioso um casal possa ser, se eles não têm nenhum filho, eles se sentem vazios e 
entediados. Quanto mais velho eles ficam, mais vazios e entediados eles se sentem. Deve 
haver um filho para servir e caminhar diante deles.  
 
Pessoas sem filhos são sem esperança. Filhos são esperança. Sem eles não há nenhuma 
esperança. A verdade se expande como uma esperança eterna. Além disso, o shimjung se 
coloca eternamente com esperança. Com relação à emoção, não importa quão nobre um 
homem ou uma mulher possa ser, ele não pode formar uma relação mútua sozinho. (24-319)  
 
2. A Mente e Corpo que Foram Formados pela Queda  
 
1) Luta entre Mente e Corpo  
 
Sua mente e corpo lutam por causa da Queda. Deus não os criou para estarem em conflito, mas 
eles nasceram com o sangue de Satanás, e esse sangue contém elementos de rebelião contra 
Deus. Originalmente, a mente deve ser o positivo, mas depois da Queda, o corpo insiste em ser 
o positivo. Este é o motivo pelo qual os dois estão em confrontação. (19-194)  
 
A mente e o corpo se separaram através da Queda. Quando a mente e o corpo se separaram, 
eles seguiram caminhos diferentes. Este é o problema. Como os tornamos unidos? O que pode 
trazê-los de volta à unidade? Para isto, devemos entender a motivação para a Queda e o 
caminho original que deveríamos ter trilhado, sem a Queda. (140-13)  
 
2) O Desejo da Mente e o Desejo do Corpo  
 
Sua mente e seu corpo estão separados, não é? Eles não estão lutando um contra o outro? 
Houve muitos santos e homens sábios na história humana, mas nenhum deles resolveu de 
forma decisiva o problema do conflito de mente e corpo. 



27 
 

Não foi São Paulo que disse que havia duas leis em guerra dentro dele? Os seres humanos 
sempre têm seguido a lei do mal, ao invés da lei do bem. Por esta razão, São Paulo lamentou 
em miséria. Até mesmo um homem como Paulo falou desta forma. Ele disse, “Quem me 
livrará do domínio do pecado? Somente o amor em Jesus Cristo.” (187-41)  
 
Portanto, inúmeros santos na terra buscaram formas para subjugar o corpo e encontrar o 
verdadeiro e completo caminho humano desejado pela mente. Embora eles lutaram para isto 
com tudo o que podiam, a história passou sem que eles fossem capazes de produzir uma 
resposta clara, como teoremas científicos ou matemáticos. Nesta história, você está aqui 
comigo, ouvindo estas palavras.  
 
Então qual é o caminho da vida humana e a tarefa que repousa diante de você? Esta é a 
questão. Quando os seres humanos estão lutando entre caminhos divergentes, qual rota eles 
deveriam seguir? Pessoas do passado diziam que a mente humana muda de manhã até a noite, 
enquanto a natureza não muda por todas as idades. Entretanto, a mente humana não muda 
assim. A pessoa muda, não a mente. Quando a pessoa muda, a mente segue de forma relutante. 
A partir disto, uma pessoa conclui que a mente está mudando. Embora a mente sempre se 
coloque no lado do bem, parece que a mente também era má e mutável, quando de fato é a 
pessoa que muda. É errado dizer que a mente muda.  
 
Uma pessoa se coloca como o ponto de cruzamento entre o caminho da mente e o caminho do 
corpo. Mas este mundo está cheio com todos os atrativos do corpo sobre a mente, e não 
fornece um ambiente no qual viver de acordo com os desejos da mente. Assim este mundo 
deve ser um mundo mal ao invés de um mundo bom. Que tipo de mundo é este? (Um mundo 
mal.) Uma serpente pecadora amarrou uma âncora em suas costas a fim de tirá-lo de seu 
caminho. Você pode perdoar um inimigo que está prendendo você assim? Você não pode 
perdoá-lo. Se você segue o corpo, você esquecerá o verdadeiro caminho da vida e acabará se 
comportando como uma besta. Este é o caminho da vida humana atualmente. Assim, por todos 
os meios, devemos seguir cuidadosamente a mente e passar por cima da linha fronteira, 
defendendo a nós mesmos contra o ataque do mal. Existem muitos sistemas éticos e religiões, 
mas eles fracassaram em apresentar orientação clara que mostre para as pessoas como seguir 
na direção da mente. (38-310)  
 
3. A Restauração do Corpo  
 
1) O Corpo e o Espírito como Resultado da Queda  
 
O corpo é o palco de atuação de Satanás. Ele é a base do mal, a raiz do mal e o palácio de 
Satanás. A carne é o inimigo porque é o elemento de Satanás. O corpo direciona sua vida e 
fica com você durante sua vida terrena. (52-304, 38-271, 47-271, 10-96, 35-91)  
 
O espírito persegue o que pertence a Deus. A consciência é a fortaleza de Deus. Sendo que o 
sangue do inimigo está no corpo, a mente está sendo regida por Satanás. A mente acompanha 
você eternamente como um guia para a vida. (52-304, 47-271, 10-94, 35-91)  
 
2) A Propensão da Carne Decaída  
 
A carne está sempre relutante para seguir o caminho do espírito. A mente e o corpo nos 
estimulam a seguir nossos desejos físicos e servir somente a nós mesmos. Além disso, o corpo 
quer subir cada vez mais elevado, e se torna arrogante.  
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Quanto mais ele é alimentado, mais ele quer comer; quanto mais ele descansa, mais ele quer 
descansar. E também, o corpo não gosta do que é rude e áspero, mas gosta do que é abundante, 
elegante e suave. Além disso, ele não gosta de se curvar e se sacrificar. (52-304, 52-305, 18-
314, 65-73, 38-271, 18-68)  
 
3) A Proporção de Poder entre a Mente e o Corpo  
 
Quando a mente e o corpo do homem decaído lutam um contra o outro, a proporção de suas 
forças tem sido bastante igual, cerca de dez para oito. O corpo está conectado ao mundo 
inteiro, mas a mente está conectada a um único caminho. Embora o corpo decaído tenha sido 
ocupado pelo ambiente, a mente tem seguido um único trajeto. Quando você tenta fazer 
alguma coisa má, o medo vem para sua mente. No entanto, se você segue em frente com isto, 
todo o seu mérito acumulado desmoronará. A mente intervém no início da ação, mas 
finalmente ela passa a ser regida pelo corpo. Assim, embora a proporção de força seja dez para 
oito em favor da mente, a mente acaba sendo empurrada para trás pelo corpo. (18-66)  
 
Este mundo é uma expansão da semente que foi semeada no indivíduo; assim, ele é uma 
extensão de mim mesmo. Estamos vivendo atualmente nesse ambiente social. Estamos 
vivendo dentro dessa fronteira. Esta é a vida humana. A questão é quão grande é minha 
própria área. Alguns seguirão este caminho, e outros seguirão o caminho oposto. Você está 
trilhando um caminho que tem sido trilhado por seus antepassados. Seguir o corpo significa ir 
na direção do mal; seguir a mente significa ir na direção do bem.  
 
Se a busca da mente ocupa ao menos sessenta por cento de um indivíduo, a tribo desse 
indivíduo dominará o mundo. O que a religião tem feito até agora? Há somente uma coisa a 
ser conquistada. Não é a família, a nação ou o mundo. É meu próprio “eu.” Assim, a religião 
esteve tentando conquistar o “eu.” Você deve saber isto. Meu ser está sempre colocado no 
ponto de cruzamento entre bem e mal.  
 
Então, como você deve proceder? Se o que você busca está dividido cinquenta e cinquenta 
para a mente e o corpo, isto não é admissível. Essa pessoa irá somente para o nível médio do 
mundo espiritual, uma zona de cessar fogo. Se a porção do corpo é sessenta por cento sobre a 
mente, então a pessoa irá para o inferno. Que tipo de lugar é o inferno? É um lugar de 
sombras. Que tipo de lugar é o Céu? É um lugar brilhante. Esse tipo de pessoa inevitavelmente 
irá para o lugar sombrio. Quanto mais baixo você vai, mais escuro fica. (37-121)  
 
4. A Restauração do Corpo  
 
1) A Atitude para a Restauração do Corpo  
 
Jamais siga o corpo, e nunca vá a um lugar maligno. Sentimentos humanos e normas humanas 
facilmente levam para Satanás e o mal, por isso devemos negá-los. Você deve seguir para uma 
oficina de reparos. Lá você deve ser rapidamente desmontado. Neste processo, você deve 
negar todos os pensamentos, poder, conceitos e posição que tinha antes. Você não tem escolha, 
embora isto faça você infeliz. Sem isto, você não pode ser reparado.  
 
Você será solicitado a abafar o corpo, se sacrificar, ser humilde, e suprimir a arrogância. Você 
será solicitado a desistir de seus anseios, seu desejo sexual e sua ganância material. Você deve 
seguir o caminho de jejum e tribulação.  
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Devemos orar e trabalhar duro para o benefício da vontade de Deus. Se fazemos todo esforço 
com um único coração, então o poder da mente virá para nós como uma coisa natural. 
Atualmente, as pessoas falam sobre autoestima e moralidade, contudo, isto não é suficiente. A 
religião nos auxilia a ser vitoriosos sobre nossos desejos físicos. Portanto, meu lema por toda a 
minha vida espiritual é “Obter domínio sobre mim mesmo antes de desejar dominar o 
universo.” Quão difícil é isto! (38-271, 39-355, 70-68, 23-166, 52-305, 39-285, 10-66, 52-305, 
101-37)  
 
2) O Método para Dominar o Corpo  
 
Agora, como podemos conquistar este corpo? Qual é o método para torná-lo unido com a 
mente? Falando de forma simples, há somente duas maneiras. Qual é o primeiro método? O 
primeiro método é conquistar o corpo pela força para desmantelar seu poder; isto é, cortando 
seus desejos e sentimentos.  
 
Este é o motivo pelo qual jejum e oração são recomendados. Quando você jejua e ora, o corpo 
perde vitalidade. Então a mente fica feliz porque ela pode dominar o corpo. Outro ponto deste
método é sacrifício e serviço. Isto é morrer para si mesmo. Estas são todas as ações que o 
corpo detesta. Assim, verdadeira religião começa com a negação de todo o relacionamento
com o corpo. Esta é a conclusão. Vocês entendem? Senhoras e senhores, olhem para as 
Escrituras de todas as religiões. Qualquer uma delas nos diz para comer e viver de forma
confortável? Nenhuma delas faz isso. A religião nos diz para desejar bênçãos para os outros, 
mesmo no ponto de morte. Isto é impossível com o corpo. Essas coisas são formas de trazer 
forçosamente a submissão e captura do corpo.  
 
Qual é o segundo método de dominar o corpo? A mente e o corpo lutam porque são 
semelhantes em força. O segundo método é reforçar a mente. Vocês entendem isto? Vocês 
devem dar força para a mente. Existem somente estes dois métodos. Assim, você deve fazer 
todos os tipos de condições espirituais. Condições espirituais abrirão o portão de sua mente. 
Quando está aberta, um forte poder surge e domina o corpo. Você não conhece isto ainda. 
 
Quando o poder da mente se torna três vezes mais forte do que o corpo, então dominar a corpo 
não se torna nenhum problema. O corpo pode até ser deixado sozinho, porque é incapaz de 
causar problemas. Por isso você deve comprimir poder na mente e levar o corpo de uma vez. 
Este é o motivo pelo qual você faz condições espirituais.  
 
Você deve ter ouvido sobre ser aberto espiritualmente. Quando isto acontece, grande poder é 
produzido a partir da mente. Até agora, a mente tem sido sempre golpeada pelo corpo porque 
ela era fraca. Então, e se injetamos força na mente e aumentamos seu poder duas ou três 
vezes? Então ela pode facilmente assumir a condução sobre o corpo. Ela pode arrastá-lo. Tal 
como os pneus do carro estão cheios de ar, o que acontecerá se a mente recebe poder? Ela se 
tornará forte, certo? Então você estará tanto com a mente, que o simples pensamento sobre o 
que o corpo quer, ofenderá você. Uma pessoa aberta espiritualmente receber grande poder na 
mente, e seu corpo segue a mente quase sem nenhum esforço.  
 
A fonte do poder da mente é amor, assim, se o poder explosivo da mente está conectado com 
Deus, então eu posso unificar enormes áreas; eu posso alcançar os mais profundos desejos da 
humanidade, e possuir o Reino do Céu, para viver em unidade eternamente. O segredo para 
isto é amor. Amor é um elevador e a chave absoluta para a unificação.  
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O poder do amor deve ser restaurado para a mente. Portanto, quando é religioso, você 
experimenta alegria. Pessoas loucas riem sozinhas, certo? Até mesmo pessoas loucas riem, e 
por isso quando você se torna louco sobre o amor de Deus, quanto você vai rir? Você rirá tanto 
que seus lábios vão enrolar em sua boca. Você fica feliz se fecha seus olhos, se abre seus 
olhos, ou vive por dezenas de milhares de anos.  
 
Se existe essa pessoa, o que acontecerá? Se esse poder do amor vem para você, o que 
acontecerá? Todas as células estarão concentradas neste amor como se estivessem 
eletrificadas, e elas dançarão em seu abraço. Embora possa parecer uma simples dança, de fato 
todo o mundo seguirá a batida.  
 
A fim de gerar esse poder, você deve fazer condições espirituais. Através disto, se você vai 
além dos limites da Queda e se torna um total negativo, um perfeito positivo virá para você, 
mesmo se você pedir para ele não vir. Apartado destas duas formas, não há nenhuma maneira
para controlar o corpo. Deus está utilizando estas estratégias para concluir o domínio do corpo. 
(70-67, 18-328, 65-73, 38-271, 18-327, 35-60)  
 
O Reino do Céu vem somente quando a luta entre a mente e o corpo cessa. Vamos tentar ser 
uma pessoa que pode conduzir o corpo de acordo com a vontade. A luta ocorre porque o poder 
da mente e do corpo é cinco para cinco. Assim, fortaleça a mente com uma alta pressão e 
eleve-a dez vezes, aumentando assim a relação cinquenta para cinco. Então o corpo sucumbirá 
à mente, como uma criança para um adulto. É como uma criança da escola elementar ser 
comparada com um campeão de luta livre. Como um choque elétrico, com este poder você 
receberá uma força que você vai sentir suas células queimando.  
 
Se você prossegue com a convicção que a mente e o corpo podem se tornar uma unidade 
dentro de três anos, Deus virá para você e trabalhará dentro de você. Nosso espírito deve estar 
em um estágio no qual Deus pode operar. (23-166, 39-200, 47-27, 65-74, 69-280, 38-304)  
 
3) Deus Vem Quando Subjugamos o Corpo  
 
Se seu corpo adquire o hábito de não seguir Satanás, você compreenderá que é um ser 
totalmente novo e que está se movendo na direção do Céu. Deus trabalhará por você, e você 
sentirá enorme poder fluindo a partir de seu espírito. Devemos chamar este poder de cósmico? 
Ele é um poder para unificar e dominar o todo. Então não haveria nada comparável a você. 
Deus operará dentro de nós e desejará habitar em nós. Então podemos sentir com exatidão que 
estamos vivendo com Deus. Até chegarmos neste ponto, não podemos chamar a nós mesmos 
de filhos de Deus. Quando tudo isto é realizado, o corpo se torna um templo sagrado. Quando 
você chega perto de um cheiro ruim, você ficará com dor de cabeça; quando você tenta ir para 
um lugar ruim, seus pés começarão a doer. O corpo sentirá a situação primeiro e nos 
informará.  
 
Originalmente, os seres humanos não estão destinados a dominar somente a terra, mas também 
o mundo espiritual. O Princípio Divino fala realmente que Deus vem quando a mente e o 
corpo estão unidos. (52-305, 52-306, 35-59, 10-97, 69-280)  
 
Devemos compreender novamente que estamos da forma errada, e nos tornamos filhos e 
parceiros objetos do ser absoluto unindo nossas mentes e corpos para que possamos viver 
eternamente no mundo da felicidade. Isto é o que eu desejo para vocês. Este é o verdadeiro 
caminho para a vida humana. (39-357)  
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Seção 3. A Forma de uma Pessoa Verdadeira  
 
1. A Forma de um Homem de Caráter  
 
1) Quem é um Homem de Caráter?  
 
Quem é um homem de caráter? É alguém que vive para o propósito de comer? Ou é alguém 
que tem talentos artísticos ou poéticos para que possa apreciar plenamente a beleza do mundo 
e sussurrar para as montanhas e campos e cantar para a água no riacho? Quem está mais perto 
de um homem de valor original? Aquele que vive por comida está perto de um animal, e 
aquele que pode desfrutar a natureza e que tem ricos sentimentos poéticos está mais perto de 
um anjo. Há dois tipos de pessoas: um é animalesco e outro é idealista. (85-143)  
 
Quem é chamado um homem de caráter? Ele é alguém que pode se colocar na posição central 
da sociedade. Quando há um homem de caráter na vila, ele pode desempenhar o papel central 
na vida material e espiritual das pessoas da vila. Somente através disto ele pode ser um objeto 
de respeito. É a mesma coisa com a nação. Uma nação também está se centrando em um 
homem de caráter como seu representante. A organização atual é formada quando as pessoas 
criam relacionamentos mútuos centrando nele. Da mesma forma, o mundo também requer um 
homem de caráter como o centro.  
 
Um homem de caráter é pouco diferente de pessoas comuns em termos da aparência externa, 
mas ele é muito diferente delas em seus pensamentos e espírito. Portanto, o que determina um 
homem de caráter não é o aspecto externo, mas o aspecto interno. Devemos discutir caráter e 
personalidade baseado no lado espiritual do homem. A fim de expandir a área espiritual, 
devemos entender o mundo da mente. A mente tem a capacidade de se expandir infinitamente. 
A partir disto, podemos ver que o desejo humano se origina da mente, e não do corpo. A 
mente é infindável, operando e gerando desejos infinitos. Nossa personalidade não está 
confinada a determinada sociedade, país ou mundo. Além disso, ela segue na direção do mais 
elevado padrão absoluto, o qual pode transcender até mesmo o passado, o presente e o futuro. 
Considerando a tendência da mente de buscar o absoluto, podemos ver que o mundo da mente 
está conectado com o infinito. (29-125)  
 
Quando chamamos alguém de homem de caráter, não estamos nos referindo à sua aparência, 
educação, carreira ou posição. Chamamos de homem de caráter baseado em sua forma de 
viver pelo princípio. Extravagância externa não cria um homem de caráter. Um homem de 
caráter é aquele que vive de acordo com a vontade de Deus, com o coração imutável. (19-285)  
 
A personalidade vertical e a consciência devem estar reunidas com a personalidade horizontal 
e física. A personalidade vertical deve se colocar perpendicular à linha horizontal, e a 
personalidade física deve se colocar em um ângulo reto de noventa graus com a linha vertical. 
Somente então todos os ângulos permanecem em noventa graus para formar uma esfera. Desta 
forma, se o ponto central é atingido, então não importa quantas linhas você desenhe, todas as 
forças afetam toda a esfera, porque as linhas estão desenhadas através do centro. Quanto este 
ponto é atingido, então tudo ressoará. O todo saberá. (176-138)  
 
A personalidade humana tem ossos? Você já viu os ossos da personalidade? Uma 
personalidade significa a forma de uma pessoa. Existe um aspecto visível; entretanto, existe 
uma base oculta que é responsável pelo aspecto visível. Você deve saber que a estrutura 
visível existe por causa dessa base. (177-315)  
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2) O Centro da Personalidade é o Coração  
 
O que mais precisamos? É um brilho de amor. O amor de Deus é como a corda guia da rede de 
pesca. O amor de Deus deve colocar uma âncora em mim. Qual é o centro da personalidade? 
Não é a verdade, mas o coração. Este é o onde cantamos a primavera de toda a nossa vida. (33-
68)  
 
Você deve perseguir o amor, mesmo que isto signifique morrer. O que é o centro da 
personalidade de Deus, que você está buscando em sua vida? Não é a verdade. O centro é o 
shimjung. Você deve entrar no lugar onde pode alcançar o extremo do shimjung. Neste lugar, a 
dor de sua própria morte não vem para você. Mesmo na morte, você pode esquecer sua dor e 
dormir no abraço do Pai. Você deve ser assim. Se alguém morre assim, ele leva o melhor dom 
para a próxima vida. (33-84)  
 
O que é personalidade? Não são palavras, mas shimjung; shimjung é o modelo eterno e o
padrão. Este é o motivo pelo qual proclamamos o Deus de shimjung. Este é o padrão final de 
personalidade de Deus. Deus é amor. Então eu proponho explorarmos o grande caminho do 
Céu através da personalidade que se espalha a partir do shimjung, que é a fonte original de 
amor. Nisto, ninguém pode superar o Reverendo Moon. (84-123)  
 
No mundo das buscas espirituais, qual é o padrão para uma personalidade perfeita? É amor. 
Personalidade é aperfeiçoada através do amor infinito e absoluto de Deus. (33-79)  
 
3) O Método para Aperfeiçoar a Personalidade  
 
(Você disse que devemos construir nossa personalidade através da unidade da mente e corpo. 
Por favor, diga-nos qual é o maior problema ao fazer isso.)  
 
Vá em frente e morra! Ou finja morrer! Seja pisoteado. Quando você está em uma posição 
elevada, não há nenhuma forma de unir mente e corpo, por isso você deve ser pisado. Deus 
tem pisado em mim por quarenta anos para eu não ficar acima de mim mesmo. Quando você 
está oprimido, aquilo que quer subir fica esmagado e traz de volta a unidade Vocês entendem 
isto? (Sim.) Você deve ser amaldiçoado, pisoteado, e maltratado, tal como o vagabundo 
Bamboo Hat Kim. Através disto, você deve descobrir o ser que pode assumir com gratidão 
todas estas tribulações.  
 
Pessoas comuns pensam que a mente e o corpo podem estar unidos quando elas estão vivendo 
confortavelmente em um bom lugar, mas esse é o caminho para o inferno. Jesus disse que 
aquele que buscar perder a sua vida, a ganhará. É o oposto. Através da lógica da ironia, aquele 
que tenta viver, morrerá. Jesus disse que os membros de sua família são inimigos, e que você 
deve amá-los mais do que qualquer outro. Isto significa que você deve ir para o lugar mais 
oposto do mundo. (144-257)  
 
4) O Estilo de Vida de um Homem de Caráter  
 
As pessoas mudam suas mentes dia e noite porque elas não têm um centro absoluto. Não 
podemos chamá-las de homens de caráter. Um homem de caráter é aquele que tenta manter 
sua promessa toda a sua vida e tem um elevado nível de justiça. Você não deve dar desculpas 
depois que as coisas estão decididas. Você deve dizer que o que prometeu nunca muda, 
mesmo se a lei do universo mudar. (23-100)  
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Um homem de caráter mantém suas promessas. Se eu digo que a promessa que eu fiz foi 
forçada sobre mim por você, e portanto, eu não quero mantê-la, então eu não sou um homem 
de caráter. Lei é um conjunto de promessas feitas em um padrão público. Assim, todas as 
pessoas que vivem dentro de sua jurisdição devem mantê-la. Se alguém não pode mantê-la, 
então ela deve ser punida pela regulamentação pública. Esta é a responsabilidade dos 
guardiões da lei. Não importa quem iniciou isto, uma promessa deve ser mantida. Você será 
um perdedor se não mantém suas promessas. Ao fazer uma promessa, todos devem chegar a 
um acordo baseados no padrão comum. (31-13)  
 
O amor de Deus é a fonte original do universo e abrange o mundo. Se esse amor tivesse 
alcançado cada e toda pessoa, não haveria uma realidade onde não houvesse amor em todo 
lugar, seja subindo, descendo ou caindo? Onde o valor da personalidade reside então? Ele não 
está na eloquência ou na boa aparência. Visto a partir de qualquer ângulo, um homem de 
caráter não tem falhas. Tudo que está relacionado com ele espalha fragrância. Isto não deveria 
ser assim? Quando você vê as coisas com um entendimento shimjung que tudo que Deus criou 
é um ramo de Deus, então tudo se torna seu amigo. (33-89)  
 
2. A Forma do Santo  
 
1) A Igreja de Unificação Advoga Tornar-se um Santo  
 
O que a Igreja de Unificação está tentando fazer? Ela não está tentando fazer grandes homens, 
mas santos. Um grande homem tem inimigos; um santo não. Um grande homem ama somente 
sua nação, enquanto um santo ama toda a humanidade. Um grande homem não pode ir até 
Deus quando Ele o acusa de não amar toda a humanidade, mas um santo pode ir diretamente 
até Deus. O que a Igreja de Unificação está tentando fazer? Estamos tentando criar grandes 
homens ou santos? (Santos.) (38-263)  
 
2) Os Ensinamentos dos Santos  
 
Quem é um santo (sung In)? A palavra sung é uma combinação de ouvido, boca e rei. Por isso 
um santo é um rei do ouvido e da boca. (147-282) Que tipo de pessoa é um santo? Um santo é 
alguém que vive para o benefício de todas as pessoas, da natureza e até mesmo de todo o 
universo, trabalhando duro eternamente, dia e noite. Há alguma objeção para isto? Ninguém 
pode negar esta definição. (133-18)  
 
Qual é o padrão de um santo? O que determina santidade é o coração de doar-se mesmo em 
pedaços para o benefício de algo maior: o mundo, céu e terra, Deus e todas as coisas. (20-182)  
 
Um santo não é nacional, mas global. Além disso, ele é global não apenas centrando nos seres 
humanos, mas em Deus. Sem Deus, ninguém pode ser um santo. (38-262)  
 
Até agora, o caminho do santo tem sido a origem espiritual da cultura mundial, que se 
desenvolveu por toda a história. Cultura sempre se desenvolveu baseada na religião. (39-257)  
 
O que você deve fazer a fim de ser uma figura mundial renomada? Você não pode viver pela 
ética humana; nem pode apenas viver centrando no ser humano. O ser humano não pode ir 
além do nível de seu país. Somente o céu pode ir além do país. Sem uma filosofia cósmica, 
você não pode ir além de seu país. Você deve saber isto. Por esta razão, todos que entraram na 
lista de santos são líderes religiosos. (38-260)  
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Os santos apresentaram Deus. Aqueles que se juntaram as fileiras dos santos adoravam a Deus 
ou não? Há alguém que se tornou um santo sem Deus? Santos não somente ensinaram a ética 
humana; eles também ensinaram a forma celeste. (33-291, 39-316)  
 
O que os santos ensinaram? Necessariamente, eles ensinaram sobre Deus. (34-196)  
 
Santos ensinaram principalmente sobre o Céu. Eles ensinaram sobre a vontade do Céu ao 
invés das normas humanas. Em outras palavras, eles demonstraram o caminho para os seres 
humanos baseado na vontade celeste. Os ensinamentos daqueles que disseram que devemos 
viver de acordo com a vontade celeste se tornarão ensinamentos globais. Os santos alcançaram 
a santidade se tornando uma pessoa global e cósmica respeitada por todas as pessoas. (39-257) 
 
Santos devem ensinar sobre vida verdadeira, caráter verdadeiro, e então amor verdadeiro Além 
disso, eles devem ensinar o verdadeiro caráter de Deus. (103-15)  
 
3) Visão Atual em Relação aos Ensinamentos dos Santos  
 
Todos vocês gostam de religião? Vocês gostam de santos? (Sim.) Você gosta de santos, mas 
você não gosta de seus fundamentos. Santos se tornaram santos através de um caminho 
religioso, certo? Mas pessoas comuns não gostam de religião, embora elas enxerguem a 
conexão. Isto é uma contradição.  
 
Há muitos criminosos na faculdade que ainda se consideram a elite. Você pode ficar ofendido 
por mim, mas eu quero atacar você. Ouça, embora você possa se sentir ferido pelo ataque. Se 
estudamos história, vemos que muitas constituições são criadas baseadas na forma dos santos. 
O mesmo se aplica com a constituição coreana. Ela foi criada pelo resumo dos ensinamentos
dos santos, baseados na ética. Sua essência vem dos ensinamentos dos santos. Ideias mundiais 
são formadas baseadas nisto. Assim, a filosofia de um santo chega cada vez mais perto ao 
fluxo principal da história.  
 
Pessoas que já estão dentro dos ensinamentos dos santos ainda não gostam de religião. 
Pastores e monges são populares atualmente? Vocês gostam deles ou não? (Não gostamos 
deles.) Então vocês gostam do Reverendo Moon da Igreja de Unificação? (Gostamos dele.) 
Mas vocês não acabaram de dizer que não gostam deste tipo de pessoa? Temos que esperar e 
ver. Você não pode dizer imediatamente que gosta de mim. Há um ditado que diz que a mente 
humana muda de manhã até a noite, enquanto as cores da montanha são as mesmas por todas 
as eras. Eu não quero confiar em vocês agora, embora tenham me dito que me amam. Isto não 
é estranho e curioso? Se os seres humanos gostam das formas dos santos, e contudo, não 
gostam do que eles estabeleceram, então os seres humanos estão com problemas. (50-108)  
 
4) A Diferença entre um Grande Homem e um Santo  
 
Há muitas grandes pessoas no mundo. A Coreia também tem muitas grandes pessoas. Quem 
são elas? Elas são pessoas como o Almirante Lee. Ele é admirado como um herói que pode 
despertar o espírito nacional nos coreanos. Contudo, sua influência está limitada a Coreia. 
Como ele é percebido pelos japoneses? (Como um inimigo) Quando ele morreu, o povo 
japonês deve ter ficado feliz, certo? Um grande homem não pode ir além das fronteiras 
nacionais. Dentro das fronteiras de uma nação, pode haver um grande homem, mas não um 
santo.  
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Qual é a diferença entre um grande homem e um santo? Quando você oferece sua vida para o 
benefício de seu país, você receberá a honra de um patriota e um grande homem, mas não a 
honra de um santo. Quem é um santo? Ele transcende as barreiras nacionais. Ele não vive para 
sua própria nação ou tribo, mas para toda a humanidade. Ele oferece sua vida para toda a 
humanidade, transcendendo nação, religião e raça, e ele trilha o caminho de morte em um 
relacionamento com a humanidade em nível mundial. (38-350)  
 
5) Os Quatro Grandes Santos  
 
Através da Queda, os antepassados humanos perderam a terra, o ser humano e Deus. Por isso, 
o que permanece no final? É uma batalha para encontrar Deus. Os quatro grandes santos do 
mundo lutaram para encontrar Deus. Quem são os quatro santos? (Buda, Confúcio, Jesus, e
Sócrates.) Quem é o próximo? (Maomé.) Alguns contam Maomé ao invés de Sócrates, certo? 
Quando consideramos Sócrates, se tornam cinco santos. Mas a questão é quem é contado 
como parte dos quatro santos. Sócrates ensinou sobre Deus? (Não) Quando chega a questão de 
vida e morte, o conhecimento não tem nenhum valor. Conhecimento não tem nenhum poder 
para resolver o problema de vida e morte. Por isso, aqueles que reivindicam a verdade através 
do conhecimento não podem pertencer ao grupo de santos.  
 
Confúcio disse vagamente que aquele que pratica o bem é recompensado pelo Céu, e aquele 
que não pratica o bem será punido pelo Céu. A ideia de Céu é muito vaga. Não há nada 
concreto sobre Deus. Ele ensinou sobre o Céu, mas de uma forma muito ambígua, por isso o 
Confucionismo é uma religião de meio caminho. Ela não é ativa o suficiente.  
 
A seguir, o Budismo é muito lento e tedioso. O Budismo ensinou sobre Céu, mas seu conteúdo 
é tão difícil e esotérico porque ele não entende o assunto claramente. Ele confunde Deus e a 
lei. Ele diz que a lei é Deus, e que Deus é a lei. Mas este não é o caso.  
 
O Budismo é uma religião de lógica. Se for a fundo, acaba negando a existência de Deus. Ele
não pode criar qualquer relação com os seres humanos porque é tão primitivo e tedioso.  
 
O Islamismo é uma síntese de religiões. Enquanto segue o Velho Testamento, ele também 
defende o Alcorão. O Alcorão contém elementos bíblicos. Esta é uma religião arcangélica. Por 
esta razão, o Islamismo coopera com o comunismo. Esta religião servirá a missão profética de 
atear fogo para a mudança mundial. Naturalmente, ela tem determinados conteúdos, mas estes 
são emprestados do Velho Testamento. Emprestar de outras religiões não traz reconhecimento. 
 
O que Jesus trouxe de progresso? Você pode dizer que eu gosto de Jesus porque sigo o 
Cristianismo. Mas eu não acreditava e gostava de Jesus desde o início. Eu busquei encontrar o 
princípio do universo e o santo que tivesse o conteúdo certo. Se o Cristianismo é uma religião 
em nível mundial, Deus atribuirá a eles a missão dos Últimos Dias para dominar o mundo 
inteiro. Podemos ver isto claramente a partir do fato que o Cristianismo está dominando o 
mundo democrático atualmente.  
 
Então o que Jesus ensinou? Ele ensinou concretamente que Deus é o Pai. Isto é excelente. Este 
é o ensinamento que pode conectar a afeição humana com o amor celeste e o decreto do Céu. 
Jesus é o único que ensinou isto em toda a história humana. A seguir, Jesus disse, “Eu sou o 
noivo, e vocês são as noivas.” Isso significa que todos os seus objetos se tornam suas noivas. 
Não há nenhum relacionamento que seja mais íntimo do que esse de esposo e esposa. 
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Além disso, Jesus disse, “Vocês são irmãos e irmãs.” Há algum relacionamento mais íntimo 
do que este? Você deve saber isto. Ele estava falando sobre uma família que está baseada na 
vontade de Deus e uma família baseada na vontade humana. Esta é uma conclusão que leva 
tudo em consideração. Isto é ensinado somente no Cristianismo.  
 
6) O Santo dos Santos  
 
Eu devo dizer mais uma palavra? Quem é o santo dos santos? O caminho celeste inclui afeição 
celeste e o decreto do Céu. Além disso, existe a ética humana e afeição humana. Afeição e 
ética humana, e afeição e decreto celeste devem se tornar uma unidade através dos seres 
humanos. Somente então Deus se alegrará; e somente quando Deus se alegra, os seres 
humanos podem se alegrar. Em outras palavras, a felicidade humana depende da felicidade de 
Deus. Os pais devem ser felizes a fim de que seus filhos sejam felizes. Isto está certo? Tal 
como os pais devem ser felizes para o lar estar em paz, Deus deve ser feliz a fim de que a 
humanidade seja feliz. Entretanto, sendo que o dia da alegria de Deus não chegou, a alegria 
também ainda não chegou ao mundo humano.  
 
Então quem é o santo dos santos? Deus e o homem devem criar um relacionamento de pai e 
filho em um lugar onde a afeição humana e a afeição celeste, e as normas humanas e os 
decretos celestes se tornem uma unidade. O santo dos santos é aquele que tenha deixado para 
trás um ensinamento de coração como isto. Essa pessoa será o mais elevado de todos os 
santos. Isto não é assim? Esta é uma teoria e um resultado claros. (39-41)  
 
Que tipo de pessoa é o santo dos santos? Um santo é aquele que tem vivido para o benefício de 
Deus. Buda, Maomé e Jesus reconheciam Deus. Eles viveram com Deus como o centro de 
suas vidas. Eles também viveram pela humanidade, tal como eles amaram Deus. Um santo é 
aquele que vive para o benefício da humanidade e Deus. Isso está certo? (Certo.) Por que Jesus 
orou por seus inimigos na cruz? Porque Deus os amava, Jesus teve que amá-los, embora eles 
fossem inimigos. A fim de praticar este amor, ele os amou mesmo no momento de sua morte. 
Este é o motivo pelo qual ele é o santo mais elevado. (95-190)  
 
7) Um Santo é Ameaçado em Toda a Sua Vida  
 
Os santos ensinaram o verdadeiro caminho para as pessoas viverem. Embora eles mostraram o 
mundo que virá para as pessoas de seu tempo, as pessoas não entenderam isto. Por quê? É 
porque havia uma grande distância. Assim, os regentes de seu tempo os perseguiram, 
expulsaram e assassinaram. Mas os santos não prejudicaram seus países. Embora eles 
quisessem resgatar seus países do caos e levá-los para a esperança, as pessoas não entenderam 
isso e os expulsaram. Mas com o tempo, a verdade de seus ensinamentos foi aceita porque 
demonstrou o caminho para todas as pessoas. Através disto, as realidades culturais em âmbito 
mundial têm sido formadas. (39-256)  
 
Que tipo de pessoa é um santo? Ele é uma figura internacional ao invés de uma figura 
nacional. Não há nenhum santo que não tenha recebido perseguição em seu próprio país. Buda
nasceu como um príncipe, e contudo, ele jogou fora essa posição a fim de encontrar a verdade. 
O Budismo começou na Índia, e mesmo assim não há muitos Budistas na Índia.  
 
Não há nenhum santo que foi tratado como um santo em seu próprio país. Nenhum país tem 
sido capaz de reconhecer e servir um santo. Ao invés, as nações sempre perseguiram seus 
santos. (39-255)  
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Embora os santos sejam ameaçados durante seu tempo de vida, seus méritos são elevados 
depois de sua morte por causa da indenização, e eles são altamente respeitados. O mal sempre 
golpeia primeiro e perde, e o bem é golpeado e ganha no final. (140-263)  
 
8) Santos são Objetos de Reverência  
 
Por que os santos devem ser reverenciados pela posteridade? É porque todas as histórias de
luta pelo bem estão concentradas em seus corações. A fim de alcançar um propósito do bem, 
devemos fazer esforços através dos fundamentos deles. Do contrário, não podemos nos 
conectar com o caminho que conduz para o propósito. Embora sejam descendentes decaídos, 
muitas pessoas estimam os santos e buscam seguir suas pegadas, pois o coração humano está 
conectado com o coração celeste. Esta é uma busca natural do valor original. (17-268)  
 
Quem permanecerá na história? Pessoas que morreram para o benefício de um indivíduo não 
podem ser reverenciadas pelas pessoas e lembradas na história. Aqueles que morreram por 
uma família serão lembrados por muitos indivíduos. Entretanto, aqueles que morreram por sua 
nação através de uma religião, serão reverenciados por todas as famílias. Além disso, aqueles 
que morreram para o benefício do mundo em nome da religião serão reverenciados pelas 
nações que perseguem esta religião. (27-173)  
 
Nenhum santo tem sido bem recebido em sua idade histórica. Somente centenas ou milhares 
de anos depois de sua morte, quando seus ossos se transformaram em cinzas, ele se torna um 
objeto histórico de reverência. Esse tem sido o caminho dos santos até o momento. (127-33)  
 
3. A Forma de Filhos e Filhas Sagrados  
 
1) O Significado de Filhos e Filhas Sagrados  
 
Há santos na história. Quem são os santos? Eles são os fundadores das religiões. Entretanto, há 
pessoas em um nível ainda mais elevado do que de um santo. A Igreja de Unificação os chama 
de filhos e filhas sagrados de Deus. As igrejas cristãs também falam sobre filhos e filhas 
sagrados.  
 
Então, quem são os filhos e filhas sagrados? Até mesmo os santos não compreendem 
claramente Deus. Eles não entendem em detalhes que Deus é uma personalidade que 
representa o ideal da vida cotidiana. Quem, então, são os filhos e filhas sagrados? Deus é a 
cabeça de todas as soberanias e o centro do todo. Onde quer que Ele esteja, há a lei do Reino e 
a lei do palácio. A lei do palácio tem que ser obedecida. Sem ela, uma pessoa não pode viver 
como um príncipe com o rei. Filhos e filhas sagrados são aqueles que desejam viver 
eternamente com o rei, enquanto mantêm a lei, e até mesmo transcendendo-a. O rei não pode 
viver sem o filho; nem o filho pode viver sem o rei, seu pai. Eles querem viver juntos 
eternamente. Essa pessoa é chamada de filho ou filha sagrado. (148-259)  
 
Você sabe o que significa ser filhos e filhas sagrados? Eles são diferentes dos santos. Há 
quatro grandes santos, mas é muito mais difícil ser filhos e filhas sagrados. Eles são aqueles 
que mantêm a lei do palácio celeste. Deus é o rei que vive no palácio celeste. A fim de ser Seu 
filho, você deve conhecer a lei do palácio. O que você quer saber? Você quer conhecer a 
forma de ser filhos celestes, filhos e filhas sagrados, patriotas, ou filhos filiais? (Filhos 
celestes.) Vocês são muito gulosos! (Risadas.)  
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O que significa dizer que Jesus é o filho unigênito? Ele é o único filho porque ele se coloca 
como um representante a quem Deus não pode evitar amar quando se trata de lidar com a lei 
do amor, a qual é mais preciosa para Deus. Filhos e filhas sagrados são aqueles que sabem 
como manter não somente as leis humanas, mas também as leis do palácio celeste. O caminho 
de patriotas se conecta diretamente com o caminho de filhos filiais; o caminho de santos se 
conecta diretamente com o caminho de patriotas; o caminho de filhos e filhas sagrados se 
conecta diretamente com o caminho de santos. A essência flui em uma linha perpendicular. 
Esta é a única maneira. (175-214)  
 
2) As Palavras “Filhos e Filhas Sagrados” são Palavras de Grande Benção  
 
Um santo é uma pessoa sagrada que pode se colocar diante de Deus. Do meio dos santos, os 
filhos e filhas sagrados devem vir. Tem que haver aqueles que podem ser pessoas do Reino de 
Deus, e entre esses, deve haver aqueles que podem ser filhos de Deus. Filhos e filhas sagrados 
estão acima dos santos. Este fundamento histórico não pode ser entendido sem conhecer o 
mundo espiritual e a providência de Deus. Não importa quanto conhecimento uma pessoa 
possa ter, ela não pode alcançar seu destino sem entender a providência de Deus.  
 
Ao seguir a estrada do amor, o que vem depois de ser um santo? Santos são pessoas de Deus, 
que podem ir até Deus, mas quando essas pessoas se tornam numerosas, filhos e filhas 
sagrados devem surgir. As palavras “filhos e filhas sagrados,” que significam que eu sou filho 
de Deus, são palavras de grande bênção na história do mundo decaído. Elas podem ser 
consideradas um evangelho. (136-206)  
 
Assim, existem filhos filiais, patriotas e santos. O que vem a seguir? Apenas porque uma 
pessoa é um santo, não significa que ela se tornará um filho sagrado. Devemos nos tornar 
filhos e filhas sagrados. Por mais que um santo ame intensamente as pessoas, ele tem que 
entender a lei do palácio celeste a fim de se tornar um filho ou filha sagrado. Ele deve seguir a 
lei do palácio e encontrar outra lei que pode se manter em ritmo com ela.  
 
3) Tornar-se Filhos e Filhas Sagrados  
 
Santos estão em um nível global, enquanto os patriotas não possam ir além das barreiras 
nacionais. Os santos têm um coração amoroso, de tal forma que eles desejam que o mundo se 
torne melhor, e estão dispostos a assumir responsabilidade por todas as coisas ruins do mundo; 
com este coração, eles se sacrificam através de toda a sua vida. Pensamentos de filhos filiais, 
patriotas e santos estão centrados no mundo e na terra.  
 
Quando você está centrado em Deus, que é o centro do universo, então você vai querer abraçar 
céu e terra com amor, e desejará que todos os seres no universo se tornem dignos para receber 
o amor de Deus.  
 
Sendo que eu amo Deus a partir desta posição, eu transcendo a história e me preocupo com o 
mundo espiritual. Se alguém pode transcender tempo e espaço, e se preocupa com os assuntos 
do mundo espiritual, da terra e de Deus com amor, ele seria o tipo de pessoa que Deus deseja. 
Nossa Igreja de Unificação dá o nome de filhos e filhas sagrados para este tipo de pessoa.  
 
Então, o que você quer se tornar? Filhos filiais, patriotas ou santos? (Santos.) Todos os tipos 
de pessoas querem ser santos. Aqueles que querem se tornar filhos e filhas sagrados, levantem 
suas mãos. Isto é fácil ou difícil? (Difícil.) 
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Como vocês chamam aqueles que amam e servem os pais em casa? (Filhos filiais.) E quanto 
àqueles que amam o país? (Patriotas.) E quanto àqueles que amam o mundo? (Santos.) O que é 
que estou ensinando? Isto é para se tornar filhos e filhas sagrados que amam Deus, o mundo e 
o universo. O que vocês querem se tornar? (Filhos e filhas sagrados.) Então vocês devem ter o 
amor que é como o amor de Deus. (129-99)  
 
Ao nos tornar filhos e filhas sagrados, o que devemos saber primeiro. Devemos ser mestres? 
Este é Deus. Por isso, ore para Deus. Você deve agir de acordo com o desejo de Deus, e não 
pelo seu próprio. Você deve saber que Deus é o mestre. A seguir, qual é o propósito? O 
propósito é o pensamento de Deus; devemos agir de acordo com o pensamento de Deus. Esta é 
a vontade de Deus. Devemos viver de acordo com a vontade de Deus e o pensamento de Deus. 
Este é o propósito. Vocês entendem? Deve haver o mestre e o propósito. Isto é importante. 
(161-141)  
 
4. A Forma para se Tornar um Filho de Piedade Filial  
 
1) O que é um Filho de Piedade Filial?  
 
O que é um filho de piedade filial? Ele é aquele que sempre pensa sobre o que os pais gostam,
e tenta realizar isto. Ele almeja pela realidade de shimjung onde todos os seus cinco sentidos 
funcionam com seus pais como o centro. Ele quer dar conta das coisas ruins para o benefício 
de seus pais, mantendo somente coisas boas, tornando-as melhores. (161-132)  
 
2) A Razão pela Qual Piedade Filial é Importante  
 
O mundo aprecia a piedade filial. Piedade filial é o estágio de formação, vocês entendem? O 
que é um filho de piedade filial? Ele deve ser capaz de servir seus pais e avôs. Ele deve seguir 
através de três gerações. A seguir, o que é um patriota? É a mesma coisa. Um patriota serve a 
soberania como os pais e serve Deus como os avôs. (96-31)  
 
É edificante dizer que devemos nos tornar filhos e filhas filiais. Sempre ouvimos que há um 
conflito de gerações entre pais e filhos, mas existe um conflito entre duas gerações com 
relação ao amor? Por que estamos sendo orientados a praticar piedade filial? Isto significa 
participar no caminho de amor de seus pais. O decreto celeste segue o caminho de amor de 
seus pais. Sendo que este caminho não é apenas trilhado por seus pais, mas está conectado 
com o decreto celeste invisível, ser uma unidade com os pais significa herdar o shimjung de 
ambos os aspectos; isto é, a história vertical do decreto celeste e a história horizontal. Este é o 
significado de piedade filial. Mas vocês não compreenderam isto até agora. Hoje, as pessoas 
pensam, “Qual a utilidade de ser leal aos pais?” Eles pensam assim na América. Eles dizem, 
“Quando nossos pais nos geraram, isso não era para o nosso próprio benefício?” Mas eles não 
conhecem o princípio. Em toda a história, o padrão vertical deve ser erigido primeiro a fim de 
que o padrão horizontal seja estabelecido. Quando se constrói um edifício, é preciso lançar
primeiro as estruturas verticais. A menos que as estruturas horizontais sejam colocadas depois 
das verticais, este edifício vai cair. Da mesma forma, o fato que os seres humanos existem 
significa que eles estão alinhados com o padrão vertical. (136-203)  
 
3) Como nos Tornamos Filhos de Piedade Filial?  
 
Devemos estar alinhados com a direção do coração de nossos pais. Qual é o segredo de ser 
filhos de piedade filial? Os padrões interno e externo devem concordar. (12-174)  
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Um filho de piedade filial é valioso porque ele serve seus pais com um amor imutável, desde o 
tempo da infância até o tempo da velhice. Tal pessoa é chamada de filho de piedade filial. 
(168-163)  
 
A fim de ser um filho de piedade filial, você deve sempre estar alinhado com a direção do 
coração de seus pais. Aquele que segue o caminho de piedade filial nunca age separado de 
seus pais. Ele segue seus pais em qualquer lugar, seja no Leste ou no Oeste. Quando os pais de 
repente querem voltar, eles devem retornar sem dissidência.  
 
Quando os pais dizem para ele ir e voltar dez vezes, ele deve fazer isso e ainda segui-los. Se 
ele protesta, “Que tipo de pais são vocês, mudando suas mentes como loucos? Pai e mãe, eu 
não gosto disto,” então ele não pode continuar no caminho de piedade filial por todo o 
caminho até o fim. Quando os pais fazem ações loucas, o filho deve também fazer a mesma 
coisa. Ele deve ser capaz de agir loucamente quando os pais ordenam para fazer isso. Agir de 
forma louca é indesejável, mas isto é feito sob o conhecimento dos pais.  
 
Então por que os pais realizam ações loucas? É porque essa é a melhor maneira para colher o 
melhor filho de piedade filial entre muitos. Quando há cem filhos leais, os pais agirão de 
forma louca a fim de encontrar o melhor deles. Eles vão virar cem vezes e mudar suas mentes 
cem vezes. Eles podem mudar até mesmo mil vezes. Mas se um filho toma isso com capricho 
e obedece com confiança e de forma absoluta aos pais com sua vida, ele pode ser o rei entre os 
filhos de piedade filial. Em outras palavras, ele pode reger sobre os filhos de piedade filial. 
Vocês não pensam assim? Então ele deve ser capaz de fazer coisas loucas como sua missão 
destinada. Se ele diz, “Oh, isto não se ajusta a mim, eu não sei,” então o caminho de piedade 
filial está bloqueado para ele. Por isso, deve haver o caminho de piedade filial em um nível 
global que possa romper através do obstáculo mais desafiador. Então, que tipo de pessoa é 
Deus? Ele é os pais da humanidade, o rei dos reis, e o centro de tudo. A fim de se tornar Seu 
filho, um filho leal em uma família deve se tornar uma unidade em um nível global. Isto não é 
assim? (62-32)  
 
4) Devemos Ser Capazes de Experimentar o Shimjung e a Situação de Nossos 
Pais  
 
Devemos seguir o caminho de filhos de piedade filial. Se Deus está sério sobre a situação do 
mundo, há alguém que pode experimentar este coração e lutar para se tornar filho de Deus, 
esquecendo de si mesmo e esquecendo de dormir com ainda mais seriedade? Esta é a questão 
que vem à tona. (62-35)  
 
O que é um filho de piedade filial? Ele é aquele que assume responsabilidade pela tristeza dos 
pais e vai para lugares difíceis a fim de solucionar isto, e assim, trazer alegria aos pais. Quando 
os pais trabalham dez horas, o filho trabalha quinze. Então os pais sentirão alegria que 
corresponde aos cinco. Um filho filial é aquele que considera como complementar o que está 
faltando. Ele serve os pais e age neste sentido. (24-261)  
 
Não é este o caso na vila? Quando você recebe um prêmio por piedade filial, é por causa de 
seu doutorado? Isso é parte da condição de piedade filial? Não, isto não é. A questão é quanto 
você tem amado seus pais com toda a sua mente e corpo. Quando você serve absolutamente 
seus pais dia e noite com um coração imutável, como se estivesse servindo o país e Deus, você 
será chamado de filho de piedade filial. (147-232)  
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5) Devemos Ser Capazes de Carregar os Fardos de Nossos Pais  
 
Se os pais querem fazer dez coisas diferentes, um filho de piedade filial deve assumir 
responsabilidade pelo mais importante destas coisas e realizá-la. Se há dez filhos, quem é o 
mais leal? Aquele que assume o trabalho mais difícil como seu próprio e demonstra amor 
pelos pais será o mais lembrado pelos pais. Assim, está claro que aquele que carrega a tarefa 
de piedade filial através do caminho mais difícil, ao invés daquele que segue o caminho mais 
fácil, realmente realizará a piedade filial. (62-23)  
 
Quando um filho entende profundamente a tristeza de seus pais, ele desejará sinceramente a 
resolução de sua tristeza, indo além de seu ambiente de vida. Se alguém se preocupa sobre a 
tristeza dos pais mais do que as suas próprias, então ele pode ser chamado de filho leal. Mas se 
alguém espera que seus pais se preocupem sobre seus problemas enquanto os pais têm seus 
próprios sofrimentos, então ele ainda não está unido com seus pais.  
 
De acordo com o princípio da piedade filial, aquele que esquece da situação dos pais não pode 
criar um relacionamento com os pais em um momento crucial. Se um filho insiste que sua 
tristeza seja reconhecida e resolvida, colocando de lado a tristeza de seus pais, ele será um 
filho traiçoeiro.  
 
Isto é o que experimentamos em nossa vida diária. Qual é o valor de um filho de piedade 
filial? Piedade filial começa quando um filho se preocupa sobre as dificuldades de seus pais 
mais do que as suas próprias, somando as deles com as suas próprias, e aceitando isto como 
um curso de vida. Por outro lado, uma ruptura ocorre no relacionamento quando o filho 
despreza as dificuldades de seus pais. O caminho de impiedade filial começa aí. Quando você 
considera as dificuldades de seus irmãos como menos importantes do que as suas próprias, o 
relacionamento de irmandade se torna distante. (62-178)  
 
6) As Palavras "Filho de Piedade Filial" são Acompanhadas por Miséria  
 
O caminho do filho de verdadeira piedade filial não é fácil. Piedade filial e patriotismo são de 
fato palavras de miséria. Piedade filial não pode ser praticada com uma atitude autocentrada.
Onde você tem que estar a fim de se tornar um filho de piedade filial? Você deve se colocar na 
rota de morte e maior tribulação. (62-37)  
 
Onde a raiz da piedade filial é estabelecida? Ela é estabelecida em um lugar mais miserável. 
Um lugar miserável é um lugar de morte. A raiz está estabelecida no lugar mais miserável de 
morte. Isto está certo ou errado? Suponha que há um filho de piedade filial. Filhos de piedade 
filial devem existir em cada idade. Entre eles, quem pode ser escolhido como o melhor? É 
melhor praticar piedade filial na juventude ao invés de na velhice. Há grande variedade entre 
os filhos de piedade filial: eles são ricos, pobres, alguns são trabalhadores braçais, mendigos, e 
assim por diante. Uma pessoa viva não pode ser um verdadeiro filho de piedade filial. Por 
quê? É porque algumas pessoas morreram pela piedade filial. Quando alguém que ainda está 
vivo recebe um prêmio por piedade filial, ele será acusado por aqueles filhos de piedade filial 
que ofereceram suas vidas. Assim, um filho de verdadeira piedade filial aparece depois da 
morte. Entre aqueles que morreram, alguns morreram praticando piedade filial. Alguns podem 
ter morrido no caminho de conseguir remédio para seus pais. Quando eles foram obter o 
remédio, alguns trouxeram seu próprio dinheiro, e alguns emprestaram dinheiro. Quanto mais 
difícil era, maior o valor, certo? 
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Quanto àqueles que morreram no caminho para conseguir o remédio, se um tinha seu próprio 
dinheiro, e o outro teve que trabalhar por alguns meses a fim de conseguir o dinheiro, quem 
será elevado como o modelo de filho de piedade filial? (O último.) É o último, certo? Todos 
sabem disso. Restauração é possível porque você sabe disso. Quanto mais complicado, difícil e 
miserável é, melhor ele será.  
 
Agora, qual é melhor: morrer no caminho para conseguir remédio ou morrer depois de 
oferecer o remédio para os seus pais? É melhor morrer depois de oferecê-lo.  
 
A partir disso, podemos ver que quanto mais difícil é, mais elevado o nível do filho de piedade 
filial. Não há nenhuma objeção sobre isto, certo? (49-280)  
 
Em uma família, um filho de piedade filial está em uma situação miserável. Ele não pode 
comer o quanto ele quer, por exemplo. Quando há comida deliciosa, ele deve segurá-la e 
derramar lágrimas, pensando, “Meus pais estão perto dos 80 anos de idade. Quanto tempo 
mais eles viverão? Quanto mais eles podem comer? Os dias restantes de suas vidas são apenas 
uma fração dos meus.” Com esse coração, você deve diligentemente servir seus pais.  
 
Um filho de piedade filial é alguém que chora, incapaz de comer. Quando você começa a 
chorar no meio da refeição, as pessoas chamarão você de louco. Você realmente parecerá um 
louco em alguns aspectos. As pessoas pensarão, “Se ele gosta de comida, porque ele não a 
come? Por que ele está agindo assim? Quão miserável é isto! Quem gostaria de chorar?” Mas 
um filho filial não pode viver como ele gosta.  
 
Quando um filho filial vê boas cenas, ele deseja compartilhar isto com seus pais. Se uma boa 
temporada vem, ele também pensa sobre seus pais. Quando este desejo é expresso em 
lágrimas, isso parece miserável. Lágrimas em si mesmas são dolorosas, mas esta não é uma
posição de infelicidade. Não é assim? Uma vida de lágrimas não é uma vida ruim.  
 
Se existe um grupo de pessoas que não pode comer boa comida ou vestir boas roupas por 
causa de coisas nacionais e públicas, embora eles pareçam miseráveis, há lágrimas eternas de 
consolação para eles. Eles estão cercados por canções eternas de glória. Além disso, o reino 
eterno de esperança está preparado para eles. Então, como podemos dizer que eles são 
miseráveis? Embora eles pareçam miseráveis, eles estão colocados em um lugar de glória com 
o direito à vitória. (51-326)  
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Capítulo 3. Juventude Desejável  
 
Seção 1. Juventude Sung Hwa  
 
1. O que é Juventude?  
 
Seus avôs estão com cerca de 60 a 80 anos de idade. Aqueles entre as idades de 40 e 60 anos 
são pessoas de meia idade. Aqueles entre as idades de 20 e 40 são os “jovens.” (96 - 238)  
 
Qual é o período mais importante para as pessoas? Não é durante a adolescência. O período 
mais importante é quando passamos através do período da juventude para a meia idade. Em 
outras palavras, o período mais importante é entre as idades de 20 a 40 anos. Desde a idade de 
20 anos até alcançarem os 30 anos, as pessoas formam o fundamento para começar a funcionar 
como seres humanos. Durante este período, as pessoas devem estabelecer um firme 
fundamento para a sua aposentadoria. Elas também precisam estabelecer um fundamento em 
seu ambiente para que possam seguir em frente com um objetivo claro. Aqueles que são 
incapazes de formar este fundamento somente podem se tornar pessoas insignificantes ou 
comuns quando chegam na idade de 40 anos. (22-314)  
 
Será que Deus está ocupado agora? Então, por que Deus está ocupado agora? É porque os 
seres humanos não podem viver nesta terra por um longo tempo. Não podemos viver nesta 
terra para sempre. Logo passará o período de seus 30 anos e vocês chegarão aos seus 40 anos.  
 
Quando olhamos para a vida inteira de uma pessoa, qual é o período quando ele ou ela podem 
demonstrar melhor sua capacidade? É entre as idades de 20 anos a 40 ou 50 anos. Durante 
estes 20 a 30 anos é o período de crescimento. Depois da idade de 40 anos, você começará a 
declinar a partir desse padrão. Aqueles de vocês que passaram da idade dos 40 anos, olhem 
para seu corpo físico e pensem por um momento. Kwang Ryol Yu, você está com 43 anos, 
certo? (Sim.) Você não se sente diferente de antes? (Eu me sinto cansando.) Cansado, uh! Há
um longo tempo atrás, não importa quão cansado eu estivesse, eu era capaz de me recuperar 
depois de dormir algumas horas. Mas quando fiquei mais velho, é preciso mais tempo para me 
recuperar da fadiga. Mesmo aqueles que trabalhavam 10 horas por dia algum tempo atrás 
experimentarão uma diminuição no número de horas diárias de trabalho, ano a ano. Você vai 
sentir que suas horas de trabalho estão diminuindo em uma hora a cada 3 anos. Se você pensa 
assim, depois de 30 anos, suas horas de trabalho diminuirão em 10 horas. Se suas horas de 
trabalho diminuem uma hora a cada 3 anos, então elas diminuirão em 3 horas em 10 anos, e 10 
horas depois de 30 anos. Portanto, se você trabalhava 10 horas quando era jovem, depois de 20 
anos você não será capaz de trabalhar. No tempo quando você chegar aos 70 anos, você não 
será mais incapaz de trabalhar. Nessa idade, você somente será capaz de cuidar das coisas. Em 
outras palavras, você não será capaz de fazer trabalhos pioneiros ou algo novo e construtivo.  
 
A partir deste ponto de vista, quando você pensa sobre quanto você pode trabalhar pela 
providência, você deve saber que sentirá pesar para sempre. (33-185)  
 
Quando a primavera chega e olhamos para toda a natureza e vemos flores desabrochando e 
novas folhas surgindo, concluímos que a primavera sempre chega depois de terminar o 
inverno. Também sabemos que depois da primavera, o verão chegará. Portanto, sabemos que 
os dias da primavera são a preparação para o verão. As quatro estações nos fazem pensam 
desta maneira, mas também podemos pensar a mesma coisa sobre os seres humanos. 
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Quando olhamos para os jovens, experimentamos algo como um sentimento de primavera a 
partir deles. Sabemos que uma pessoa jovem seguirá para a meia idade depois de sua 
juventude. Também sabemos que uma pessoa concluirá sua vida seguindo para a idade idosa. 
Quando olhamos para nossa vida a partir de um único período da idade, aprendemos que 
iremos para o próximo período de idade depois de determinado período. (66-85)  
 
2. O Caminho da Juventude Sung Hwa  
 
1) O Caminho que a Juventude Sung Hwa Deve Seguir  
 
À noite, eu sempre esperava ansiosamente pela chegada da manhã, e quando amanhecia, eu 
não queria que o entardecer chegasse. Quando o entardecer chegava, eu não queria que a noite 
viesse. Eu desbravei a Igreja de Unificação de hoje sem rejeitar o caminho de pioneiros, 
precursores e peregrinos.  
 
Você deve saber que aqueles tempos eram cheios de dificuldades e aventuras. Uma parede de 
tristeza interrompia meu caminho de novo e de novo, mas eu saltava sobre essa parede toda 
vez. Nem mesmo inúmeras circunstâncias tristes pôde interromper meu caminho. Elas agora se 
tornaram a fonte e o poder celeste de nossa vida.  
 
Portanto, quanto mais recebemos oposição, mais emergimos com nossos olhos colocados no 
mundo. O povo coreano não compreendeu ainda, mas no futuro, eles serão bem vindos pelo 
mundo inteiro. Atualmente, os 30 milhões de pessoas que são membros da raça coreana estão 
inconscientes disto, mas o tempo pelo qual estamos esperando ansiosamente virá tanto em 
nome como na realidade. Portanto, devemos marchar para o mundo, mantendo o ritmo juntos. 
Devemos nos dedicar para lutar e edificar um estágio celeste livre quando ninguém pode 
obstruir onde quer que você vá. Mesmo se declinamos, devemos pensar que é a vida 
significativa do homem declinar de forma bela. Você deve saber que essa é a forma que o 
jovem Unificacionista deve seguir. (2-165)  
 
Em qual direção os jovens devem seguir a partir de agora? Que tipo de pessoa todos devem ser 
em nossa sociedade? Devemos seguir em frente como verdadeiros seres humanos. Você deve 
se tornar uma pessoa que pode dizer, “Eu seguirei facilmente o caminho que os 30 milhões de 
coreanos não puderam seguir.” Este tipo de pessoa criará o dia que temos esperado se tornar 
realidade. Portanto, ao nos tornar uma pessoa que pode completamente ir além do padrão 
nacional, devemos criar uma vila celeste com um ambiente celeste. Se podemos formar um 
fundamento baseado nas condições de cumprir com vitória a vontade de Deus; então todas as 
nações no mundo reconhecerão isto. (25-90)  
 
Nosso caminho é o caminho que devemos seguir. Portanto, ele não pode ser evitado. Eu 
endireitei e abreviei o caminho para que vocês possam encontrar seu caminho até o Pai com 
menos esforço e dor. O Reverendo Moon está conduzindo este caminho como um líder, por 
isso vocês devem apenas segui-lo. (20-323)  
 
Não importa quão jovem você seja, se você está vivendo para o hoje, você é inútil. O dia virá 
quando você cairá como uma folha seca e sem vida.  
 
Você nunca será capaz de se tornar o tronco de uma árvore. Entretanto, uma pessoa que vive 
para o futuro se tornará o tronco e a raiz. Aqueles que vivem para o hoje podem somente se 
tornar uma folha. Vocês entendem o que quero dizer?  
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Você deve saber que se você vive para o futuro, você pode se tornar o galho, o tronco e a raiz, 
mas se vive para o hoje, você pode somente se tornar uma folha. O que você escolherá? Você 
se tornará galho ou se tornará a raiz? (A raiz!) A fim de se tornar a raiz, o que você deve fazer? 
Esse é o caminho de esperança. O que você deve fazer para se tornar a raiz? Quando avalia 
uma pessoa, você deve avaliá-la baseado em que tipo de pessoa ela será no futuro, e não no 
que ela é agora. Que tipo de pensamento essa pessoa tem agora? Isso é o que é importante. 
(117-327)  
 
2) A Experiência do Reverendo Moon durante a Juventude  
 
Endireitar o mundo não é um trabalho fácil. Eu estou treinando vocês. Estou treinando 
especialmente os jovens porque eles mesmos desejam isto. O local de treinamento não é um 
lugar de prazer. Esse é um lugar difícil, um lugar onde você derrama suor. É um solo coberto 
de sangue. A fim de cumprir a missão em âmbito mundial, não importa que tipo de 
determinação você faça, sempre pode haver inúmeras situações difíceis em seu caminho. Você 
não deve recuar nesse momento. Você deve seguir na direção disso e romper através de 
qualquer tipo de situação difícil seguindo em qualquer direção – norte, sul, leste, oeste, para 
cima, para baixo, para frente e para trás.  
 
O Reverendo Moon tem feito de tudo. Eu até mesmo fui um mendigo. Eu fiz até o que os 
mendigos fazem. Eu até fui um campeão de escavar minas em um túnel. Se eu vou para a 
montanha, não há nenhuma grama que eu não conheça. Eu sei qual grama podemos comer. Eu 
sei tudo. Quando você é perseguido por alguém e está se escondendo na montanha, você não 
pode morrer de fome. Você deve comer e ficar vivo. Ficando vivo você pode sempre seguir 
em frente com a esperança de cumprir a vontade. Se você morre, nada pode ser cumprido. Não 
é assim? Não há nenhum exercício que eu não tenha feito.  
 
Portanto, estou dizendo para você: não desperdice sua juventude. O período da juventude 
nunca virá duas vezes. A juventude é muito valiosa. Você deve viver esse período da 
juventude como uma simples pessoa ou como um representante de 10 ou até mesmo 100 
jovens? Se você vai viver como um representante de um, 100 ou 1.000 jovens, você deve ter 
uma motivação oculta; o espírito e a coragem para fazer o que nem mesmo 100 jovens podem 
fazer. Vocês entendem o que quero dizer? Se eu não tivesse valorizado a importância do 
treinamento e não tivesse me preparado naquele tempo, o Reverendo Moon também teria sido 
apenas como uma folha que caiu no outono e que já morreu. Eu teria apenas sido soprado para 
longe sem nem mesmo se tornar um punhado de fertilizante. Não há nada que jovens não 
possam fazer. Você apenas deve fazê-lo. Isto nunca será feito se você não fizer. Alguma coisa 
é impossível para um ser humano? Você apenas deve fazê-lo. Qualquer tipo de trabalho. Se 
você não o faz, isto nunca será feito.  
 
O período da adolescência é muito belo. O Reverendo Moon era um homem cheiroso durante 
seus anos escolares. Isto não era porque eu usava perfume! Era o cheiro de suor e 
apodrecimento. Meu cabelo era inclinado para baixo. Na escola, eu não tinha nada para dizer. 
Sem ser capaz de realizar meu trabalho, o que havia para dizer? Eu não tinha nenhum tempo? 
Eu vivia assim. (187-137)  
 
3) Torne-se a Base de um Edifício  
 
Se você pretende construir uma casa, não importa o que as outras pessoas digam, você precisa 
de madeira, e então você precisa edificar um alicerce, uma base. 
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O Reverendo Moon é agora como a madeira, por isso agora eu preciso formar uma base, um 
fundamento. A fim de formar um fundamento, onde devemos trabalhar? Devemos trabalhar no 
fundo do solo. Se você vai construir um edifício alto, você deve primeiramente escavar muito 
fundo e muito firme no solo para fazer o trabalho de base. Você não pode edificar uma casa, se 
você pensa, “Vamos apenas construir a casa em um amplo banco de areia sem ter que fazer um 
trabalho muito duro!” Você deve fazer o trabalho de base. Contudo, ainda não fomos capazes 
de finalizar o trabalho de base. Não pensem que terminamos. Ainda estamos trabalhando para 
construir a base.  
 
O que é necessário se você quer construir a base com concreto? Você precisa primeiro 
preparar brita e areia. Se você tem um caminhão de cimento, será preciso cem vezes mais brita 
e areia. Então, onde você pode obter brita e areia? Você deve ir para a beira do rio. Ninguém 
vive na beira do rio. Pedras podem ser encontradas nas montanhas. Você não as encontrará em 
planícies gramadas. Areia e brita são coisas tristemente abandonadas. Então, o que você 
precisará a seguir é água.  
 
Quem é a pessoa que pode se tornar a areia e a brita da Igreja de Unificação? Isso é o que 
devemos fazer. Você se sente triste? Você poderia se sentir triste, dizendo, “De acordo com o 
que o Reverendo Moon disse, somos aqueles que devem se tornar a areia e a brita!” Não há 
nenhuma esperança para isto, mesmo se você se sente triste. O que podemos fazer? Esta é a 
regra básica.  
 
O que estou dizendo é que vou entregar a areia e a brita, e todas as outras coisas para você. 
Vocês concordam? Concordam? (Concordamos.) Então, se derramamos água e cimento sobre 
a areia e a brita, o que acontecerá? Isto se tornará um grande bloco. Se você faz este trabalho 
dia e noite, esquecendo seus pais e seus filhos, seus filhos se tornarão uma unidade com você. 
Baseado nisto, devemos crescer ainda mais. Se isso cresce ainda mais, a massa de pedra 
crescerá ainda mais, e a massa de cimento crescerá mais, a massa de pedra crescerá ainda 
mais, e a massa de areia crescerá ainda mais, e a massa de cimento crescerá ainda mais. Se 
essa massa se torna maior do que 30 milhões de pessoas, então ela se tornará um problema que 
perturbará o mundo inteiro.  
 
Portanto, devemos nos tornar o cimento, a brita, a areia e a água.  
 
Seu sangue, suor e lágrimas serão a água; seu corpo será a areia, e seus ossos será a brita. 
Portanto, você deve endurecer seu fundamento básico. O fundamento que tem sido endurecido 
assim será um fundamento sobre o qual você pode ser muito criativo. Por isso, mesmo se a 
história do período da juventude vai embora, isto não vai entrar em colapso.  
 
Mesmo se a história de dez mil anos flui, ela não vai entrar em colapso. Além disso, não 
importa que tipo de organizações tentem criar um colapso, mesmo se tentarem por milhares ou 
dezenas de milhares de anos, elas nunca serão capazes de criar um colapso. (28-219)  
 
Se uma árvore tenta ficar grande, não é suficiente apenas ter um terreno amplo debaixo dela. A 
fim de que a árvore se torne grande, é preciso uma raiz profunda. Se uma árvore espalha raízes
profundas, então essa árvore se tornará grande. (181-11)  
 
Quantos homens e mulheres jovens na Igreja de Unificação são os parceiros de Deus? Quantos 
homens e mulheres jovens têm o momento certo, o resultado certo, o coração certo e a forma 
de pensar certa? (63-248)  
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4) Trabalhe Intensamente antes de Alcançar a Idade de Trinta Anos  
 
O Reverendo Moon teve que estabelecer um padrão de regra celeste e a filosofia que todos os 
membros da Igreja de Unificação devem seguir através de trabalho intenso até alcançarem a 
idade de 30 anos. Esse é o motivo pelo qual o Reverendo Moon está fazendo vocês 
trabalharem bastante. Vocês entendem? (Sim.) Por que eu faço vocês trabalharem bastante até 
a idade de 30 anos? Harmonia ocorre baseada no número 3. Ela começa a partir do número 3. 
Harmonia não ocorre a partir de dois. Você somente pode formar uma linha reta com dois 
pontos. Se você conecta dois pontos, isto formará uma linha reta, certo? O caminho mais curto 
é a linha reta, mas quando você tem 3 pontos, harmonia ocorre a partir disto. Harmonia ocorre 
a partir de 3 pontos.  
 
Portanto, devemos trabalhar bastante até a idade de 30 anos, ou não? (Devemos.) Isso está 
certo. A idade de 60 é nosso 60º aniversário. Retornamos para o início quando alcançamos os 
61 anos. Se você tem trilhado a estrada escura da vida até a idade de 30 anos, então o outro 
lado dos 60 anos será o estágio final com os raios de sol brilhando sobre você. Esta é a forma 
como vemos a história. A visão histórica oriental está certa. Não é assim? Apenas trabalhe 
bastante até a idade de 30 anos. Você não terá nenhum arrependimento sobre a vida, mesmo se 
você trabalha bastante durante sua vida inteira, não apenas até os 60 anos, mas até morrer, 
como o Reverendo Moon. (187-72)  
 
Então, quando olhamos para nossa vida como um todo, deveríamos dizer, “Vamos brincar 
durante nosso período de adolescência, podemos trabalhar duro quando ficarmos mais velhos.” 
O que vocês acham? (Não.) Por que vocês dizem não? Qual rota deveríamos tomar? Trabalhar 
durante nossa juventude até nossas costas ficarem dobradas é nosso caminho para a felicidade. 
Essa é sua conclusão? (Sim.) Você deve seguir carregando uma carga pesada. Se essa pessoa 
não segue assim, é até mesmo bom golpeá-la para fazê-la seguir em frente. É melhor dizer, 
“Oh, você está tão fraco. Você deve descansar. Outras crianças na vizinhança estão brincando. 
Você deve ir e brincar também. Vocês jovens deveriam brincar assim?” (Preferimos ser 
empurrados.) Se esse tipo de lógica é verdadeira, então é a mesma coisa com qualquer 
organização, qualquer tipo de organização. Deveríamos despertar bem cedo de manhã os 
jovens na organização e fazê-los trabalhar duro até seus ossos derreterem, ou deveríamos fazê-
los dançar pacificamente e cantar como um gafanhoto? (Deveríamos fazê-los trabalhar.) Então
onde está a melhor organização do mundo? Esse lugar apenas fará você trabalhar duro até seus 
ossos derreterem enquanto você ainda é jovem. Ele fará você se manter trabalhando. Vocês 
estão dizendo que a organização que pode fazer isto é a melhor do mundo? Então em que tipo 
de organização estão os membros de nossa igreja? A organização que tem o maior número de 
jovens é a Igreja de Unificação. A Igreja de Unificação faz os jovens trabalharem mais duro, 
mas nós pensamos, “Estamos trabalhando duro até a morte agora, mas tempos felizes virão no 
futuro.” Esta é uma bela organização. Esta é uma organização infeliz? (Ela é uma bela 
organização.) (105-178) 
 
Por toda a sua vida, você será seguido por problemas financeiros. Esse é Satanás. Estes 
problemas sempre seguem você, mas você deve empurrá-los para longe. Ao invés de fazer 
isso, você está sempre sendo empurrado para problemas financeiros. Eu chutarei para longe o 
problema financeiro e viverei em qualquer lugar, mesmo em uma ilha. Eu viverei, mesmo se 
todos vocês morrerem. Eu sei quais cogumelos podem ser consumidos, e quais não podem; eu 
sei quais são as plantas medicinais e quais são venenosas. Além disso, se eu tenho uma vara e 
um fio, posso fazer uma vara de pesca e capturar peixes a qualquer momento. Eu posso viver e 
sobreviver em qualquer lugar. Eu tenho a sabedoria para ser independente todo o tempo. 
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É a filosofia do Reverendo Moon que os membros da Igreja de Unificação devem oficialmente 
seguir através deste treinamento até a idade de 30 anos. Por sete anos, você deve ter 
treinamento financeiro e treinamento no amor. Este é o motivo pelo qual valorizamos o 
testemunho e a restauração material enquanto seguimos através do curso de restauração.  
 
Quando olhamos para estas coisas de forma histórica, a restauração material é o método de 
seguir através da Idade do Velho Testamento. Você deve entender isto. Durante a Idade do 
Velho Testamento, eles entregavam coisas como uma oferta quando executavam um rito 
sacrifical. A fim de seguirmos o caminho de restauração através de indenização, devemos 
oferecer coisas e obter vitória. Após passar por isso, você então é capaz de seguir para a Idade 
do Novo Testamento e testemunhar.  
 
Você deve ser perseguido pelas pessoas e ser treinado. Quando encontro uma pessoa pela 
primeira vez, eu posso dizer: “Oh, esta pessoa é assim e assim,” e isto geralmente está certo. 
Como eu posso fazer isso? Como recebi perseguição de muitas pessoas, eu as estudei muito 
cuidadosamente. Isso é necessário. Você deve ser capaz de responder “Sim” quando é 
questionado, “Vocês, membros da Igreja de Unificação, podem lidar diplomaticamente com 
pessoas em sua vida?” Depois disto é o mundo espiritual. Você deve ter a capacidade de se 
defender contra todos os testes e ataques do mundo espiritual. (117-24, 96-115)  
 
Geralmente, a vida de um jovem é uma vida de dramáticas mudanças. Quando as pessoas 
estão em sua adolescência, elas gostam de coisas estimulantes e sempre mudando. Está tudo 
bem gostar desse tipo de coisas. Está tudo bem se você tem a capacidade de absorver e digerir 
esse ambiente sempre mudando, mas se você não tem essa capacidade e se apenas o desfruta, 
então finalmente você viverá uma vida sem qualquer relação com seu verdadeiro ser.  
 
O período da adolescência é o período cheio de aventura e perigo. Porque o período da 
adolescência é cheio de aventuras e perigos, o caminho que estou ensinando a vocês é 
necessário ser seguido. Você deve acumular experiências através do aprendizado a partir do 
que outras pessoas têm feito ou a partir do caminho que seus antepassados seguiram. Além 
disso, se você não conhece o caminho futuro que tomará a partir de agora, como o treinamento 
para você superar, você precisa deste tempo de juventude como um período para criar sua 
personalidade interna. Portanto, você deve saber que durante sua juventude, mesmo se você 
vive mudanças drásticas, ou mesmo se há tantas coisas que devem ser enfrentadas, você 
definitivamente precisará de treinamento para regular e superar todas as coisas.  
 
5) Treine-se em Muitas Áreas Antes da Idade de 30 Anos  
 
Aqueles que gostam de treinamento que é fácil e detestam o treinamento que é difícil não 
serão capazes de alcançar a personalidade que resultará de seu desenvolvimento. Então, que 
tipo de mentalidade você precisa ter? Você precisa prestar atenção aos assuntos e problemas 
que confrontam você. Quando está sendo treinado, você precisa prestar atenção a todos os 
testes que enfrenta. Você deve se tornar uma pessoa que não somente enfrenta um único 
problema, mas que presta atenção a todas as direções. (67-86)  
 
Devemos treinar os jovens em cada direção. Devemos fazê-los saber como seguir para oeste, 
leste, sul e norte. Se uma pessoa é treinada desta forma, então as pessoas prestarão atenção, 
dizendo, “Oh, essa pessoa é diferente de mim. Essa pessoa diz este tipo de coisas.” Durante a 
adolescência ou juventude, em outras palavras, antes de alcançar a idade de 30 anos, buscamos 
o caminho mais rápido ou a melhor maneira a fim de ser bem sucedido e se estabelecer. 
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Entretanto, podemos dizer que o caminho que estamos seguindo agora é o caminho mais 
rápido. Se você quer seguir para oeste, a estrada levando na direção do oeste pode nem sempre 
ser necessariamente o caminho mais rápido para o sucesso e o estabelecimento. Um caminho 
mais rápido poderia ser encontrado na direção do leste, sul, ou mesmo norte. Portanto, você 
precisa conhecer todas as coisas e todas as direções.  
 
Quando estamos tentando subir, nem sempre é ruim descer enquanto é perseguido pelo 
próximo. Você deve pensar que encontrará seu lugar de estabelecimento, o lugar mais 
necessário para você durante sua vida, e o caminho mais rápido está na rota que desce.  
 
Portanto, a partir de agora até você alcançar 30 anos, você deve tentar tudo e aprender. Por 
exemplo, você pode querer se tornar um precursor ou um líder histórico. Você nunca deve 
pensar que não pode fazer isto, e você não deve esperar até que tenha passado da idade de 30 
anos. Então será muito tarde. A partir da idade de 30 anos, é o estágio da prática. Isto é, os 15 
anos desde a idade de 30 anos até os 45 anos o Reverendo Moon também planejou assim. 
Durante os 15 anos até a idade de 45 anos, você deve se desafiar no estágio da prática. Faça 
um desafio até a idade de 45 anos e edifique a história da Igreja de Unificação dentro desses 
15 anos. Portanto, devemos seguir pelo mundo na idade de 45 anos. Devemos lutar para 
alcançar o período de maturidade no mundo antes de alcançar a idade de 60 anos. 
 
Tudo está ocorrendo de acordo com esse tipo de programa. Este é o motivo pelo qual estou 
tentando fazer os membros da Igreja de Unificação trabalharem duro até a idade de 30 anos. 
Eu sei através da minha experiência. Se você não faz isso, você não se tornará uma pessoa que 
ainda é necessária em sua área. Você simplesmente será mais alguém em sua vizinhança. Você 
não se tornará uma pessoa que pode estar encarregada ou conduzindo uma nação.  
 
Se possuir o mundo em mente, você deve ser treinado em todas as direções antes dos 30 anos. 
Você deve pensar, “Oh, isto é divertido; oh, isto é muito divertido. Eu posso me relacionar 
com isto.” Aqueles que pensam, “Oh, eu não posso fazer isto, por isso não tenho nada a ver 
com isso,” perecerão no caminho. Em seu caminho, se você não pode encontrar a estrada na 
qual quer se estabelecer, você abandonará tudo naquele lugar.  
 
Entretanto, quando você descobre que o caminho que está seguindo não está certo, se está 
treinado em todas as quatro direções, você pode escolher seguir em outra direção ou pode 
apenas girar. Se tem experiência, você pode encontrar seu caminho. Portanto, quando olhamos 
para uma pessoa que tem experiência e outra que não tem, mesmo se elas têm a mesma idade e 
a mesma capacidade, a pessoa que pode se tornar o líder ou a figura central depende de quem 
tem mais experiência. Este é o método. (144-293)  
 
Quando você tem duas barras de ferro endurecido e quer saber qual é mais dura, você 
descobrirá batendo nelas. Você será capaz de descobrir qual é mais dura. Se você faz isso, um 
barulho bem alto ocorrerá. As duas barras de ferro estão sendo testadas. A mais dura vencerá. 
Entretanto, em outro sentido, coisas duras quebram facilmente. Portanto, não é útil apenas se 
tornar duro. Geralmente pensamos que coisas endurecidas são fortes. Naturalmente, coisas 
duras são fortes, mas você também deve saber que dureza inclui ser durável. As coisas devem 
ter poder para resistir.  
 
Devemos nos tornar esse tipo de aço. Você não deseja se tornar esse tipo de pessoa? (Sim.) 
Sim. Você deve. Nosso grupo da Igreja de Unificação deve ser forte e durável. As molas de 
um carro são assim. Em outras palavras, elas também devem ter o poder de compressão.  



50 
 

Vocês sabem que a espada japonesa é bem conhecida em todo o mundo. Há uma famosa 
espada chamada Masamune. A fim de fazer esta espada, ela não é apenas golpeada no fogo e 
esfriada. Quando a espada é golpeada em uma temperatura elevada, frequentemente surgem 
resíduos. Esse resíduo é removido de novo e de novo golpeando-a. A espada é golpeada e 
batida, golpeada e batida, de novo e de novo, uma vez em fogo alto, e então em um fogo mais 
alto. Este trabalho não é feito sem pensar. O processo inclui o coração e o espírito de devoção. 
A espada é golpeada bem cedo de manhã, com devoção. A pessoa fazendo a espada coloca 
todo seu coração e espírito em seu trabalho, pensando, “Esta espada cortará qualquer inimigo 
em pedaços algum dia.” No dia que você usa esta espada com o mesmo tipo de pensamento, 
tudo será cortado em pedaços. Você pensa assim também? (Sim.) Tenho certeza que você já 
viu pessoas fazendo Taek-kwon-do ou karatê colocando um pedaço de madeira em um pedaço 
de papel, e golpeando-os. Quando a madeira é golpeada, ela quebra, mas o papel fica intacto. 
A pessoa que tem dominado a habilidade fará o papel permanecer, mesmo quando ele é 
golpeado. Leva tempo para o papel rasgar. Você deve conter o golpe antes de golpear o papel.
Portanto, você deve finalizar o golpe antes do poder acertar o papel. Isto é lógico e claro. 
Tenho certeza que não há ninguém que não queira se tornar este tipo de pessoa. Se é assim, 
você deve passar muito tempo treinando bastante.  
 
Quando olhamos para um campeão mundial de boxe, buscando descobrir a quantidade de 
tempo que ele gasta treinando, podemos saber quanto tempo essa pessoa ainda seguirá e 
quanto poder a mais ele alcançará no futuro. Quando você faz karatê, você não pode fazer isto 
assim e golpear apenas aqui. Você deve manter sua mão horizontalmente e golpear. Você deve 
pensar que quando uma pessoa é golpeada por uma força simples, essa pessoa também recebe 
essa força simples. Esse é o motivo pelo qual o golpe se torna forte. 
 
Quando você toca um piano, a força deste dedo e daquele dedo batendo na tecla são diferentes. 
Portanto, a base é entendida sobre como aprender a tocar a tecla com a mesma força. Você 
precisa praticar muito a fim de fazer isso. Você deve levar em conta os lugares que deve ser 
forte e os lugares que deve ser fraco, e tudo isso deve funcionar científica e automaticamente. 
Você não pode se tornar um pianista famoso a menos que compreenda claramente como tem 
treinado e praticado. Quando você fala, você não deve ter qualquer padrão de fala. Você tem o 
conceito, “Eu falarei baseado neste padrão. Este discurso tem um início aqui.” Você está 
apenas ouvindo e falando, e assim por diante. Esse tipo de pessoa somente pode se tornar uma 
pessoa em um plano horizontal. (67-213)  
 
3. Estudantes Sung Hwa  
 
1) Sung Hwa é um Grande Nome  
 
Atualmente, os jovens não compreenderam isto. Aqueles que se sacrificam sempre se tornam a 
figura central. A pessoa que mais se sacrifica é o filho filial em uma família. Um patriota se 
torna a figura central de uma nação porque ele ou ela se sacrifica mais. Um sábio que se 
sacrifica mais do que os outros também se torna a figura central dos sábios. Esta é a regra 
celeste. Portanto, eu dei o nome “Sung Hwa” com uma determinação para produzir pessoas 
que podem criar harmonia com tudo seguindo seriamente o caminho da lei celeste. Você 
entende agora o que é juventude sung hwa? É a juventude que pode harmonizar com o Céu, a 
humanidade e todas as coisas. Novos brotos de esperança aparecerão onde quer que estes 
jovens estejam. Esse é o lugar onde a esperança de Deus construirá um ninho. Esse é o lugar 
onde o poder do amor de Deus aumenta. Por favor, conheça este fato surpreendente. (113-326) 
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Se colocamos o caracter chinês dae hak seng (estudante universitário) depois do caracter 
chinês sung hwa, então precisamos utilizar o caracter chinês dae (grande) para dae hak, certo? 
Por que utilizamos o caracter chinês dae significando grande para Dae? Você deve pensar que 
isto é porque é o centro de bênção para céu e terra. Vocês, estudantes do CARP, são as pessoas 
subjetivas que devem conduzir a reforma. Portanto, como estudantes universitários, vocês 
devem restaurar as universidades.  
 
As universidades não podem ser deixadas como estão agora. Elas não podem ser abençoadas 
como estão agora. Tudo será feito se apenas fazemos isto? Bênção também deve ser concedida 
no tempo certo.  
 
O que é então hak (aprender)? Ele significa conhecimento, certo? Aprendemos a fazer o quê? 
Recentemente, estudantes de universidade se tornaram muito simplistas. Quando as estudantes 
são questionadas sobre o motivo de virem para a escola, elas dizem, “Porque eu quero me 
casar com uma boa pessoa” ou “Porque eu quero ser a esposa do filho mais velho de um 
ministro.” Isso não está certo. Todas essas pessoas devem perecer. Para quem estudamos? Não 
importa para quem. Estamos estudando apenas para nós mesmos. Foi para si mesmo que você 
se tornou o primeiro na classe e foi para si mesmo que você se casou. Contudo, quando você 
não está de bom humor, você diz para seu esposo, “Por que os homens são sempre assim?” 
Seus olhos estão inclinados e você sempre quer prevalecer sobre seu esposo. Se seu esposo diz 
uma palavra, seus lábios tremem e você reclama com ele dizendo, “Há alguma coisa que eu 
não sei? Os homens sabem tudo? Eu nasci como uma mulher e minha força é fraca, mas eu 
posso fazer tudo tal como os homens.” Isso não é bom. Se você faz isso, você está somente 
prejudicando a si mesma.  
 
Você deve saber que está estudando a fim de encontrar um verdadeiro homem e se tornar uma 
verdadeira mãe. A fim de se tornar uma mãe, você deve estudar para a nação. Você deve servir 
seu esposo como um verdadeiro esposo, e você deve se tornar uma verdadeira esposa que 
serve um verdadeiro esposo. Se você é incapaz de se tornar esse tipo de verdadeira esposa, 
você não pode servir um verdadeiro esposo e não pode ter um verdadeiro filho. As mulheres 
devem se tornar verdadeiras esposas, e como uma cuidadora de uma família, você deve viver 
junto com seu esposo até sua velhice. Se você está estudando para ter um bom casamento, 
então aqueles que se graduaram da universidade devem viver juntos com seus esposos até a 
velhice, certo? Mas há mais pessoas que vivem um longo tempo com seus esposos ou há mais 
que se divorciam? Podemos responder sem nem mesmo fazer qualquer pesquisa. Analfabetos 
vivem juntos por mais tempo. A partir deste ponto de vista, sung hwa tem um grande 
significado. (25-109)  
 
2) O Padrão que Estudantes Sung Hwa Devem Manter  
 
A razão que o campus da universidade está perecendo agora é porque ele está caindo tal como 
Adão e Eva caíram em sua adolescência. Agora é como o tempo da colheita daqueles dias, 
como a estação do outono. Portanto, a Queda está ocorrendo em todas as partes do mundo 
atualmente. O Reverendo Moon está tentando restaurar tudo isso. Eu estou tentando controlá-
los de acordo com a lei celeste. Vocês entendem? (Sim.) Portanto, os homens não devem 
imediatamente segurar as mãos de jovens mulheres. (25-202)  
 
Como a criança no campus da universidade, não vá apenas para a faculdade e seja empurrado
por aí, ou se torne resistente por que é difícil estar lá. Mesmo que apenas sentando lá, vocês 
devem se tornar um grupo que não pode ser ignorado pelo ambiente. (25-169)  
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Houve uma vez quando foi anunciado no rádio que os jovens deviam ir para casa antes das 10
horas, certo? Se você é um estudante universitário, você deve ser a pessoa central que 
assumirá responsabilidade no futuro e conduzirá a nação. A fim de fazer isso, deve haver um 
padrão. Você pode ir para trás e para frente centrando nisso. Se você se liberta centrando no 
princípio, você está no lado do bem ou no lado do mal? Você estudou isto durante o curso de 
indenização, certo? Este é um pacote de mal. Satanás vem com ele. O Reverendo Moon pensa 
que Satanás é chamado Sa-tan (Satan em coreano) porque significa sa (comprar) e tan
(montar). Este tipo de palavras realísticas são necessárias. Então quem compra isto? Vocês são 
as pessoas que são compradas. Vocês são aqueles que são comprados. Como vocês podem 
levantar suas cabeças e vir aqui de pé? (25-270)  
 
Para os estudantes sung hwa, o lugar para ir depois da graduação já está estabelecido, por isso 
não pense sobre outras coisas. Você não deve utilizar de forma imprudente seus olhos, nariz, 
mãos, corpo e mente. Você deve arriscar sua vida e se colocar na vanguarda segurando um 
farol para a salvação da nação. A partir dalí, uma nova história começa. (25-207)  
 
Entre os intelectuais, os jovens universitários devem se tornar uma unidade e se colocar na 
linha de frente da nação. Se é assim, esta nação será restaurada instantaneamente. Aqueles de 
vocês que são estudantes universitários devem também receber a Bênção no futuro. De acordo 
com a visão do princípio, a direção que você deve seguir deve se tornar clara. Você deve 
seguir este caminho no lugar de seu irmão mais velho ou mais jovem desde muito tempo atrás. 
 
Você entende? Você deve dissolver o han de Jesus (triste ressentimento) profundo em seu 
coração, que ele experimentou durante sua adolescência a partir de seu povo e de sua nação. 
Você deve seguir em frente superando a situação solitária e miserável de Jesus quando ele foi 
perseguido e golpeado, sempre sozinho. Ao fazer isso, você pode se estabelecer e ser 
triunfante no ringue de boxe com Satanás. Esta é a lei para realizar a indenização e resolver o 
han.  
 
Se você se opõe a esta forma, você perecerá. Aqueles de vocês que estão recebendo a oposição 
não perecerão. Se você apenas acredita em mim e segue em frente, você nunca será forçado a 
sair. Apenas supere isso por 3 anos. (25-214)  
 
3) Após a Graduação, o Caminho da Vontade é Mais Importante do que 
Encontrar um Emprego  
 
Todos, vamos pensar sobre a existência do “eu.” Vamos pensar por um momento sobre nós 
mesmos. “Eu” nasci nesta terra, mas de onde veio esta existência? Deve haver muitas razões 
para isto. Vamos sentar e pensar por um momento. De onde veio a existência do “eu”? Como 
eu, estando agora nos 20 anos ou na juventude, tenho vivido do passado até agora? Eu fui ao 
jardim da infância, escola primária, escola secundária, colégio e universidade, mas de onde 
tenho sido conduzido até agora? Quando olho a partir deste ponto neste exato momento, há um 
curso que diz de onde e para onde devemos seguir. Este curso é aquele que devemos seguir por 
todos os meios. (156-256)  
 
Qual é o objetivo geral das pessoas atualmente? Graduados na universidade vão tentar obter 
uma posição em uma empresa ou um banco que paga um bom salário. Esse é seu objetivo 
final. Depois de formar esse fundamento, eles pensam que apenas precisam encontrar uma 
bela mulher e ter filhos. O que você pode se tornar se vive assim? Eles não têm qualquer 
preocupação pela humanidade ou por qualquer desse tipo de coisas. (25-263)  
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O que você fará depois de se graduar da universidade? Você se tornará um homem assalariado 
recebendo esse e aquele dinheiro? Isso é uma coisa muito trivial que nem mesmo tem 
quantidade para fazer o nariz coçar. Você quer se tornar o escravo do dinheiro? Levante sua 
mão se você quer se tornar um homem assalariado? Aqueles que não querem se tornar um 
homem assalariado, levantem suas mãos. O que é isto? Se você diz não para isso e não para 
aquilo, então o que vocês querem fazer? Se você não vai se tornar um homem assalariado, o 
que você vai fazer? Se você não quer se tornar um homem assalariado, você não deveria se 
tornar um chefe? Você deve se tornar o chefe. (25-167)  
 
Quando olho mais de perto para a juventude de hoje, eles costumam dizer, “Trabalho, 
trabalho, tantos e tantos dólares, salário e trabalho. Um trabalho é mais importante do que 
qualquer outra coisa.” Eu nem mesmo posso me relacionar com eles. Você não pode ser 
incluído no grupo da humanidade se você não pode seguir o caminho da vontade por causa de 
uma oportunidade de trabalho. Como você pode ser incluído? Bem, todos vocês, pensem por 
um momento. Você acha que pode ser incluído no grupo da humanidade ou não? (Não.) Você 
se sente bem ou mal? Não há nenhuma utilidade se você se sente mal. Você pode dizer, “Oh, 
isto parece ruim,” mas você realmente deve se sentir mal. (62-205)  
 
Todos vocês são jovens. Agora quase todos que são jovens, especialmente os estudantes 
universitários estão pensando, centrando neles mesmos, como ter sucesso em seu próprio país 
e como alcançar uma vida feliz.  
 
Entretanto, os jovens na Igreja de Unificação não devem ser assim. Mais do que sua própria 
felicidade, você deve pensar no benefício do povo e do mundo baseado na ética e moral de 
uma dimensão mais elevada. Você deve ter uma visão mais ampla sobre felicidade a partir 
dessa dimensão mais elevada, e também deve ser capaz de praticá-la. Tenho certeza que você 
sabe a partir do Princípio que deve ter a consciência para conduzir a missão central. (25-79)  
 
4) A Coreia é o Lugar de Origem do CARP  
 
A Coreia é o lugar de origem do CARP. Entretanto, hoje, a organização do CARP japonês é 
mais famosa em âmbito mundial por causa da mídia de massa.  
 
No início, por causa da oposição dos pais dos estudantes, o CARP teve um tempo muito 
difícil. Entretanto, atualmente ele tem um renome mundial. Agora no Japão, até o Congresso e 
a polícia apoiam este movimento do CARP. Não importa que tipo de problema ocorra, a 
vitória vai ocorrer. Isto é porque temos a ideologia que somente pode nos trazer vitória. De 
uma só vez, 49 organizações de mídia se mobilizaram para informar sobre o CARP.  
 
O boletim do Partido Comunista Japonês incluiu a derrubada do CARP entre seus três 
principais objetivos. Ouvi também uma reportagem que eles publicaram no Jornal do Povo do 
Partido Comunista Chinês e no boletim do Partido Comunista da União Soviética. Entretanto, 
quando pensamos se o CARP na Coreia, seu lugar de origem, pode realmente ter fé para fazer 
se elevar o movimento CARP e seguir em frente, então eu não tenho nada a temer.  
 
Há um ditado, “Mesmo se o filho chefe de uma família é aleijado, é melhor do que não ter 
nenhum.” Uma vez que eu esteja lutando (fazendo atividades do CARP) para a restauração da 
Coreia do Sul, eu precisaria de três a sete mil graduados na universidade. Mas isso não foi 
possível. Portanto, viemos para a luta com graduados da escola secundária na linha de frente. 
(18-12)  
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Agora é o tempo para testemunhar centrando em Abel. Os estudantes universitários sung hwa

devem assumir a missão de se tornar flores que desabrocham no fundamento da dificuldade. 
Esta é minha opinião, olhando a partir do ponto de vista do Princípio. O que vocês acham? 
Vocês aceitam isso? Aqueles que aceitam isso, levantem as mãos. (25-211)  
 
4. Nossa Atitude em relação ao Conhecimento e a Busca do Aprendizado  
 
1) Vida e Conhecimento  
 
Quando pensamos sobre o valor do conhecimento e o valor da vida, estes podem ser iguais? 
Você arriscaria sua vida a fim de se tornar um doutor acadêmico? Você trocaria sua vida por 
uma graduação de doutorado? Então, se você compara uma pessoa vivendo no interior que 
conhece o valor da vida e um doutor que não conhece, quem tem mais valor? (A pessoa que 
conhece o valor da vida.) Portanto, vida e conhecimento não podem ser comparados. (41-176)  
 
Com o quê os sábios entram em contato? Eles não entram em contato com o conhecimento. 
Uma pessoa é chamada de sábio se, centrando em uma vida mais valiosa e significante, ela 
pratica e busca pelo valor transcendental da vida, maior do que a nação, maior do que o 
mundo; o valor universal. Essa pessoa é chamada de sábio se ela morre buscando estabelecer 
uma nação ideal sob uma situação de vida e morte.  
 
Portanto, Sócrates não pode ser incluído no grupo dos sábios.  
 
O que muda a atual tendência de pensamento? A filosofia faz isto. Entretanto, a filosofia não 
tem nada a ver com a vida. Todos vocês devem saber isso.  A filosofia não pode se colocar 
como a própria origem que influencia a vida. A filosofia pode ser a fonte de conhecimento que 
se coloca na posição objetiva em relação à vida. Entretanto, ela não pode determinar o 
contexto da vida. Portanto, podemos concluir que a vida não pode ser salva pela filosofia.  
 
Sábios não são filósofos. Qual era a base para a vida dos sábios? Eles não tinham qualquer 
estratégia de vida. Naturalmente, eles ensinaram conhecimento. Eles ensinavam um único 
aspecto da forma de vida, mas baseado em quê? Eles ensinavam algum tipo de estratégia para 
ocupar o mundo? O que eles ensinavam era diferente. Eles eram todos diferentes.  
 
Quanto mais conhecimento você adquire, mais ele faz você querer possuir. A filosofia 
ocidental de hoje é muito possessiva. Quanto mais você aprende, mais possessivo você se 
tornará. Quanto mais você aprende, mais isto tentará expandir seu território para o mundo indo 
além de si mesmo. Centrando no quê? Centrando no mundo ou em si mesmo? A filosofia diz 
que ela segue o caminho que é para o benefício do mundo. Mas centrando no quê? A filosofia 
está sempre se centrando em você, em você mesmo. A filosofia diz que você é o centro. A 
filosofia não pode resolver os problemas de nossa vida de uma forma fundamental. Portanto, a 
filosofia pode ser incluída no valor objetivo, mas ela não pode ser o fator determinante 
fundamental.  
 
Sendo que os sábios conheciam isto, o que eles perseguiam? Mesmo se eles perseguissem 
conhecimento, eles não o perseguiam apenas horizontalmente. O que sempre esteve no centro 
dos princípios dos sábios? Não é o próprio ser. Vocês entendem? No que a filosofia estava 
centrada? Ela estava centrada em uma pessoa que afirmava o hak (aprendizado). Esse era o 
problema. Sábios também afirmam, mas eles não afirmam centrados em uma pessoa. Essa é a 
diferença.  
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Com a filosofia, a pessoa que defende a própria ideia sempre se torna o problema. Podemos
dizer, por exemplo, o Marxismo. A pessoa que defende o Marxismo desempenha o papel de 
condução. Ele se desenvolveu em âmbito mundial a fim de unir todas as pessoas sob esse 
território de pensamento. Quem está no centro? A humanidade. A tendência filosófica de hoje 
está trabalhando para unir o ambiente centrando na humanidade. (40-330)  
 
A vida humana é mais valiosa do que qualquer outra coisa. Entretanto, se não vivemos como 
os objetos do poder que move e causa impacto em nossas vidas, não seremos capazes de nos 
estabelecer pacificamente neste mundo, que é também o objeto desse poder. Portanto, os seres 
humanos tentam se relacionar com a vida absoluta do ser que é maior do que suas vidas.  
 
Este é um resultado natural. A vontade não é a nossa, e não somos responsáveis por ela. Este é 
o motivo pelo qual as pessoas conferem substantivos tais como o Ser Absoluto ou Deus para 
aquele que conduz a providência de acordo com a vontade.  
 
Todos vocês sabem que quanto mais conhecimento tem uma pessoa que vive nesta idade 
histórica final, maior os fardos que ela terá. Qualquer um sabe que os fardos controlarão a vida 
dessa pessoa e não permitirão que ela seja pioneira na terra abençoada na qual ela pode se 
estabelecer pacificamente. O que é mais exigido neste tempo é um lugar de estabelecimento 
para a vida que vem a partir do Ser Absoluto. Todos precisamos disso. Tudo que devemos 
saber é que todos, transcendendo raça e cultura, leste e oeste, necessitamos disto.  
 
Neste ponto podemos reconhecer que aquilo que estamos buscando é nos relacionar com o Ser 
Absoluto. Quanto mais uma pessoa tem conhecimento e segue através de um treinamento 
mental moral, mais ela sabe que não pode desbravar o lugar de estabelecimento apenas dentro 
de sua área de atuação. (9-306)  
 
As pessoas dizem em voz alta, “Eu vou para esta universidade,” ou “eu fui para essa 
universidade e obtive um doutorado e me tornei isto...” Mas você não poderia nem mesmo 
comer, nem poderia sair para trabalhar, sempre com uma toalha ao redor de sua cabeça. Você 
está dizendo que obteve um doutorado estudando a noite inteira, sem ser capaz de descansar? 
Digamos que você é uma grande pessoa se você recebeu o Prêmio Nobel, mas se você olhar 
mais de perto para si mesmo, há muitas coisas que são miseráveis. É a mesma coisa. Não 
importa se você recebeu o Prêmio Nobel. Essa é uma pequena área de estudo. Você apenas 
escavou um pequeno túnel dentro deste mundo amplo, e porque sabe sobre essa área, você está 
sentado apenas nesse recinto. Quando olha para o mundo inteiro, você é apenas um ser 
extremamente pequeno. Você pode se gabar que conhece alguma coisa, mas você sabe muito 
bem que é apenas um ser extremamente pequeno.  
 
Quando pensamos sobre isso, o conhecimento ou o fato que sabemos algo traz alguma 
felicidade para os seres humanos? Isso traz uma sensação de facilidade? Não, isso não traz. 
Você descobrirá que quanto mais estuda, mais você compreenderá quão pouco sabe.  
 
Apenas tente ir para uma boa escola e se tonar um professor famoso. Você sempre terá uma 
caneta em sua mão, escrevendo algo e sendo solicitado a ser responsável por alguma coisa. 
Pense sobre viver sua vida inteira assim. Comendo tinta… mesmo se você se vangloriar, você 
está simplesmente se vangloriando de seu máximo. Que influência você pode ter no mundo? 
Você não saberá nada do que está acontecendo no mundo. Não haverá espaço em você para 
pensar sobre mudar o mundo. Deus querendo ou não, não haverá nenhum espaço em você para 
pensar sobre isto.  
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Você não sabe nada mais do que uma pessoa que não tem conhecimento porque você está 
mergulhado fundo em um único assunto. Mesmo se tem conhecimento, você vai simplesmente 
terminar sua vida como um verme de livros. Você não adquiriu confiança em si mesmo. 
Quando uma pessoa diz uma palavra que está relacionada com seu tema, você está apenas 
pegando-o e colecionando-o e fazendo pesquisa comparativa de novo. Se você é assim, então 
você está em um ajuste ruim. Você não possui a si mesmo. Mesmo se você se torna um 
professor famoso, o que é isso? É um desperdício colocar toda a sua vida e tudo o que você 
tem nisso. (98-84)  
 
Quando dizemos, “Oh, essa pessoa é boa,” estamos dizendo isso baseado no conhecimento 
dela? Essa pessoa deve ter um bom coração. A fim de ser chamada de uma pessoa boa, essa 
pessoa deve ter uma boa estrutura inata de vida e uma natureza original. Se essa pessoa tem 
conhecimento ou não, ele ou ela deve ter um bom coração. (39-315)  
 
Você tenta se tornar rico ou famoso porque você quer ser o centro, respeitado por todos. Você 
não quer ir para um país distante para ser respeitado, certo?  
 
2) Conhecimento e Coração  
 
O Reverendo Moon nunca pensou em ser alguém que tem conhecimento ou tem isto ou aquilo. 
O coração é o problema. Devemos dominar através do conhecimento? Não adianta dizer, “Eu 
sou o chefe disso e daquilo” com autoridade e poder centrados na mente. Devemos dominar 
através do coração. Sendo que o território do coração está no centro do universo, se você entra 
em contato com o coração, ou se você tenta se tornar uma unidade com o Reverendo Moon, 
então um território no qual você pode participar juntamente com o Reverendo Moon será 
formado e você se colocará na mesma região do Reverendo Moon. Isto será efetivo somente se 
você se coloca 90 graus dentro dessa área. Não funcionará se você sair dessa área. Não 
importa quanto você tente, se o ângulo não se encaixa, isto não funcionará. (171-20)  
 
A história lançou as bases da felicidade externa através do conhecimento. Ela também 
estabeleceu um padrão ordenado na sociedade através da religião, ética e moral. Entretanto, a 
história não pôde fornecer uma ordem na qual os seres humanos pudessem interagir uns com 
os outros baseada no coração. Todos vocês devem entender isto. A história não pôde 
estabelecer uma ordem de coração.  
 
Você diz que Deus existe, mas o que Deus deve fazer agora? Deus tem nos dado o ambiente 
externo e tem restaurado o padrão de bênção que foi externamente garantido aos seres 
humanos. Portanto, agora devemos ser capazes de formar um relacionamento de coração com 
Deus em âmbito mundial. Você deve saber que a pessoa que vem para formar um mundo que 
esteja centrado neste relacionamento de coração é o Senhor da Segunda Vinda. Portanto, até 
agora, o mundo tem experimentado uma revolução do conhecimento e uma revolução de 
organizações sociais. O mundo tem tentado formar uma revolução do coração que transcende 
o padrão da consciência.  
 
A fim de concluir esta revolução do coração, devemos nos tornar verdadeiros filhos e filhas 
dos Verdadeiros Pais antes da Queda, filhos e filhas de Deus a quem perdemos através da 
Queda. A revolução do coração será concluída quando Deus, os Verdadeiros Pais, os 
verdadeiros filhos e filhas, todos a quem perdemos, se reúnam centrando em um único ponto. 
Esses são os Últimos Dias. Você deve entender isto claramente. (9-60)  
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3) Deus Não Recomendou Apenas Ter Conhecimento  
 
O que é a Queda? A Queda traiu Deus e o relacionamento de coração com Ele. A Queda é o 
que aconteceu quando os seres humanos o traíram sem concluir o padrão de consciência 
pretendida por Deus. A Queda ocorreu porque os seres humanos o traíram sem estabelecer o 
ideal de Deus. O ponto original da Queda estava no ponto quando a humanidade perdeu o 
padrão do coração de Deus. Portanto, o Céu esteve a procura da humanidade. Quando Ele 
veio, não disse, “Ame seu corpo. Ame esse e aquele tipo de conhecimento ou aprendizado.” 
Ele disse, “venha e fique com o amor de Deus.” Este é o padrão que Deus estabeleceu como a 
forma do princípio. (10-98)  
 
Desde o dia que Jesus foi incapaz de concluir a vontade, Deus prometeu a Segunda Vinda do 
Messias, o Senhor de todos os Senhores. O que este herói trará quando ele chegar? Ele virá 
com a terra abençoada do coração que os seres humanos, a história, esta idade e todo Céu e 
terra têm aguardado. Este é o motivo pelo qual Deus nos advertiu. Ele não nos advertiu com o 
mesmo tipo de conhecimento. Ele não nos aconselhou a desfrutar tendo poder. Na vida ou na 
morte, Ele nos aconselhou a seguir em frente com a integridade de uma noiva. (9-56)  
 
O que é que Deus precisa? Deus não precisa de dinheiro ou conhecimento. Que tipo de
conhecimento Deus precisa? O que Deus dirá se você vai até Ele e diz, “Eu sou um doutor em 
história natural e tenho muito conhecimento?” Ele dirá, “Oh, você é grande”? Ou Ele dirá, 
“Oh, você é feio”? Não há nada do que você possa se vangloriar diante de Deus. Deus é o rei 
da verdade. Deus é o rei do conhecimento. Se você diz para Ele, “Eu era o presidente desse e 
daquele país,” Ele dirá, “Seu bastardo.” Você tenta demonstrar para Deus a autoridade de um 
presidente centrando em seu poder, mas Deus já tem tudo isso. Então o que é que Deus 
necessita? Não é dinheiro e não é conhecimento. Não é nem mesmo poder. O que Deus 
necessita é amor. (187-44)  
 
Conhecimento não é assim? Se todas as teorias mudam, você vai mudar com elas, certo? Você 
as seguirá. Isso é o que geralmente acontece. Isto nunca muda. Conhecimento, poder, então 
dinheiro e economia. O que é chamado de “economia” é algo que é consumível. Uma unidade 
de economia, ou dinheiro, é sempre algo utilizável. Por que precisamos de dinheiro? É para 
consumir. Você precisa de produtos de consumo que podem substituir todas as coisas. A fim 
de viver, precisamos de produtos de consumo. Onde vão as coisas que consumimos? Elas não 
giram depois de serem consumidas. Há somente um lado. Elas não giram. Qual é o único 
poder que pode rotacionar dentro desse poder? O poder do amor pode rotacionar. Mas o amor 
não pode girar por si mesmo. (180-144)  
 
4) A Fim de se Tornar um Especialista  
 
Vamos tomar o aprendizado. Quando pensamos sobre o aprendizado, a fim de se colocar em 
uma posição de autoridade em um tipo específico de área, você deve estudar e concluir um 
curso de especialização. Mesmo se faz negócios, você não terá sucesso a menos que siga 
através de um curso de especialização nessa área. O mesmo se aplica a um país. Quando um 
país tenta seguir uma estratégia política, então ele deve trazer junto o conhecimento dos 
especialistas nessa área. Todos sabemos que a menos que isto seja feito, será impossível 
conduzir a estratégia política desse país. Quando olhamos a partir deste ponto de vista, não há 
nenhuma necessidade de repetir que precisamos definitivamente de um especialista sobre Deus 
a fim de resolver o problema da providência de restauração de Deus. O mesmo é para a Igreja 
de Unificação. Nossa igreja também precisa definitivamente de um especialista.  
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Então, a fim de nos tornarmos um especialista, que tipo de espírito devemos ter 
primeiramente? Você deve colocar todo seu coração e mente na área de seu objetivo. Você
deve colocar toda sua vida e derramar todo seu espírito nisto. A Bíblia diz, “Ame o Senhor teu 
Deus, com todo o seu coração, toda a sua vontade e toda a sua natureza.” Em outras palavras, 
você deve colocar todo o seu coração e mente quando você ama. Você não pode se tornar um 
especialista de amor a menos que seu coração se torne uma unidade. (29-80)  
 
Não muito tempo atrás, eu ouvi de um estudante que estava na universidade que sempre que os 
professores ouvem que existe algum material útil ou mundialmente famoso em algum lugar,
eles colocarão toda a sua energia para desesperadamente obtê-lo sem nem mesmo pensar sobre 
seu comportamento. Os professores até mesmo utilizarão sua fortuna para obter esse material. 
Essa é a mentalidade dos professores. Se a pessoa até mesmo arrisca sua vida para o propósito 
da pesquisa sobre seu tema, essa pessoa não vai poupar nada. (12-199)  
 
A fim de se tornar um especialista, você precisa ir fundo nessa área. Você precisa fazer isso a 
fim de ensinar as coisas certas. Você não precisa necessariamente estudar, mas se você quer ir 
para o lugar mais profundo, você pode conhecê-lo escavando-o. Então, você pode ser o líder. 
(67-231)  
 
Há famosos jogadores de basquetebol e jogadores de futebol no mundo, mas esses jogadores 
apenas se tornam campeões de seu país. Esses campeões são especialistas. Eles são os 
melhores especialistas. Essas pessoas se tornam especialistas apenas sentando e dizendo, “Eu 
vou ser um especialista”? Elas devem fazer a mesma coisa dezenas de vezes, centenas de 
vezes, milhares de vezes, dezenas de milhares de vezes. Quanto maior é esse número, maior 
esse especialista se torna. (81-135)  
 
5) Você Deve se Controlar Centrando no Valor Absoluto  
 
Muitas pessoas no mundo possuem uma personalidade unilateral ou parcial.  
 
Mesmo aqueles que uma vez andaram ostentando que possuem um Ph. D. não são de muita 
utilidade quando são criticados. Doutores acadêmicos não podem resolver os problemas do 
mundo.  
 
Portanto, centrando em valores absolutos, o Reverendo Moon não se tornou o mestre da ICUS 
(A Conferência Internacional da Unidade da Ciência)? Eu reuni todos os professores e os 
orientei. O Reverendo Moon não é a locomotiva que puxa os ganhadores do Prêmio Nobel? 
Não importa quando eles se vangloriem, eles somente podem ser especialistas em partes de 
uma fábrica. Eles somente podem ser o especialista ou um gerente.  
 
Portanto, você deve ir para a fábrica de montagem, não para a fábrica de partes. Então, o que é 
a Igreja de Unificação? Ela é uma fábrica de partes ou é uma fábrica de montagem que faz 
produtos acabados? (Ela é um lugar que faz produtos acabados.) Sim, ela é um lugar que faz 
produtos acabados. Então, será fácil ou difícil seguir através do processo fabril da Igreja de 
Unificação? (É difícil.) Quão complicado ele é? Não há nada que a Igreja de Unificação não 
faça, certo? Quando o povo americano tenta me rotular, eles dizem que o Reverendo Moon é 
um operador de uma empresa, um pregador do Evangelho, um empresário, um líder religioso, 
um cientista, e assim por diante. Isso não está correto. Como eu posso ser um chefe de fábrica? 
O Reverendo Moon é o chefe da fábrica que monta todas as coisas e faz produtos acabados. 
Vocês se sentem mal sobre isso, certo? (Nós sentimos bem.) Então onde é a origem disso? 
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Onde está a forma básica do que deve ser montado? Eu estou falando sobre o projeto. Onde é a 
fabricação original do produto? Essa será a origem que vem de Deus ou do Reverendo Moon? 
Esse é o problema. Se essa origem vem do Reverendo Moon, isso é artificial. Se era de Deus, 
então pode ser real. Contudo, ela ainda não é completamente real. Ela poderia ser real.  
 
Você pode descobrir se é real ou não comendo-o. Se você comê-lo, então sua mente original 
de milhares de anos atrás abre sua boca e diz, “Me dê mais. Continue colocando mais.” 
Mesmo se você diz que não vai, isto empurrará de novo, dizendo, “Eu quero comer.” A Igreja 
de Unificação é perigosa neste sentido. Este é o problema. O dia que você saboreia isso, 
embora seu pescoço quebre, e mesmo se suas pernas fujam, você arriscará seu pescoço por 
isto. Vocês mais velhos, eu sempre insulto vocês quando estão aqui, mas vocês nunca são 
feridos. Mesmo se eu bater em vocês, vocês dirão que isto é bom, ao invés de ficarem feridos.
Isso é estranho. O que faz as pessoas se comportarem assim? Por quais meios? É porque o 
Reverendo Moon tem muito talento ou porque ele é bom ao falar? Havia um vendedor na 
farmácia que era melhor ao falar do que eu. Então o que é isto? Se você o saboreia, você nunca 
vai desistir. (172-35) 
 
Você vai perder esta batalha do pensamento? Você perderá ou você ganhará? (Não 
perderemos.) Já terminamos de conduzir o experimento. A partir de agora, esses professores 
do mundo que advogam que agora é a idade do Deusismo do Reverendo Moon crescerão.  
 
Até 1988, eu disputarei e criticarei os professores do mundo inteiro nas reuniões centrando no 
valor absoluto. Enviaremos nossos membros e os ensinaremos. Eu direi a eles para ensinarem 
tudo a partir de todas as áreas da ciência social, filosofia e religião. Eu dei este tipo de ordens a 
partir deste ano. A partir de agora, este é o tempo quando devo trabalhar diretamente. Portanto, 
aqueles que são grandes estrelas do mundo acadêmico devem corrigir a direção de seus 
pensamentos. Você entende? Você não deve esquecer que o Reverendo Moon é o campeão ou 
a pessoa condutora que não pode perder a batalha do pensamento. Você entende? (138-60)  
 
Houve muitas grandes pessoas que ouviram os ensinamentos do Reverendo Moon. Tenho 
certeza que há até mesmo Ph.Ds participando aqui. Você está se vangloriando que é um doutor 
de filosofia ou um doutor em física. Mas você deve saber que um doutor é um especialista em 
apenas uma área. Você vem para a Igreja de Unificação, dizendo, “Oh, o Reverendo Moon 
perecerá seguindo assim. Enquanto ele está na prisão, a Igreja de Unificação desaparecerá. 
Quem o seguirá quando ele faz coisas assim?” Mas, eu seguirei mesmo se ninguém mais faz 
isso. Eu seguirei. Depois de tudo, agora estou me colocando em uma posição mais próspera do 
que essas pessoas. Todas elas estão colocadas em um pequeno canto. (132-233)  
 
6) O Que os Jovens Devem Saber  
 
Aquelas pessoas que não nos conhecem, perguntam, “Quem são vocês?” quando elas nos 
encontram. O Reverendo Moon deseja fazer a mesma pergunta sobre as pessoas. Tenho 
certeza que Deus perguntará a mesma questão também. A resposta que Deus gostaria é quando 
você diz, “Eu sou um jovem.” Para um indivíduo, o melhor tempo é o período da juventude.
(11-117)  
 
Podemos ver uma tendência de muitas religiões serem empurradas pela tendência atual de 
pensamento a despeito de ter uma história de centenas ou milhares de anos. O Cristianismo
também tem uma história de vários milhares de anos, mas ele está agora no estágio de precisar 
perseverar mais uma vez para o benefício de seu futuro.  
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Se há algum tipo de curso de corrida que surgiu a partir do âmago, este será um curso 
histórico, um curso desta era, e um curso para o futuro. Portanto, precisamos ter conhecimento 
sobre isso. Atualmente, ouvimos que há essa e aquela nova verdade, mas não seria bom se essa 
fosse a verdade de uma única idade. Vocês jovens devem saber isto claramente.  
 
Essa verdade não será boa se é de uma única idade. Não importa que tipo de “ismo” ou 
pensamento exista, ele simplesmente passará se é apenas para um único período de tempo. O 
que precisamos agora é um novo “ismo” ou um pensamento que possa transcender todas as 
coisas. Esse novo “ismo” ou pensamento deve aparecer na base de uma história de sucesso e 
deve superar a tendência de pensamento de qualquer idade específica. (7-139)  
 
Que tipo de era é a nossa atualmente? Esta é uma idade quando bem e mal se intersectam. 
Neste tempo, fluímos internamente, estando juntos com o bem. O que acontecerá com aqueles 
de nós que estão no meio desta era? Que tipo de mundo surgirá depois que bem e mal se 
cruzam e se encontram? Quando este mundo passar, que tipo de mundo virá? Este é um 
problema que estamos muito ansiosos em conhecer. Atualmente, dizemos que jovens homens 
e mulheres têm vontade, mas eles devem se manter em ritmo uns com os outros e saber onde 
Deus está, e conhecer a esperança de todas as coisas nesta terra. Você deve compreender que 
você mesmo é a esperança, não este mundo conturbado. (6-112)  
 
Os jovens devem conhecer claramente o padrão de bem e mal. Eles devem saber isto 
claramente. (70-73)  
 
Vocês, jovens, estão colocados no ponto de transição de bem e mal; portanto, se você dá um 
passo errado, você cairá em um buraco íngreme e profundo. Pode ser difícil, mas quando você 
escala passo a passo, então você será o rei da vitória que superou para ver a esperança do raiar 
do amanhã e que terá uma visão do plano mais amplo da esperança. Você precisa observar 
cada único passo. Você precisa ser cuidadoso com a estrada coberta de neve. Quando você 
estuda ou quando você lê uma página de um livro, você deve se tornar uma pessoa que pode 
sentir ansiosamente, através de entendimento profundo, todo o conteúdo dessa página. Uma 
única palavra que você capta e entende claramente pode ser o fundamento no qual você pode 
dissolver a infeliz história do país. Você deve se tornar uma pessoa que pode estudar a partir 
deste ponto de vista. Então você estará estudando para a nação.  
 
Mesmo quando lê um livro, você deve pensar que a vontade de Deus da providência poderia 
abrir a porta a partir dali. Aqueles que leem uma página de um livro com esse tipo de 
seriedade definitivamente estarão se preparando para a necessidade de Deus. Deus utilizará 
esse tipo de pessoa. Entretanto, aqueles que são moderados, vagos e pensam que isto é bom e 
aquilo é bom, e que seguem a batida de qualquer velha canção e dançam sem integridade não 
podem se tornar a figura principal dessa nação. Vocês, garotas e garotos não devem dançar 
juntos em nenhum lugar. Vocês devem saber que a forma da Igreja de Unificação tem uma cor 
diferente. Devemos seguir o caminho do bem.  
 
Diante de você está o ponto de divisão de vida e morte, bem e mal, e prosperidade e 
decadência, mas eu ainda não preparei uma linha com âncora para você. Então, quem deve 
segurar a linha? Eu devo puxá-la. Eu tenho que puxá-la, dizendo, “Sua âncora malandra...” 
Devemos dizer, “Linha de âncora do bem, vamos subir cada vez mais.”  
 
Vamos subir até alcançarmos o Céu indo além do indivíduo, da família, da tribo e da nação. 
Vamos subir assim enquanto nos penduramos nisto. Vocês entendem?  
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Baseado neste princípio, especialmente os jovens devem saber claramente qual é o padrão de 
bem e mal. Eles devem se tornar os vitoriosos do amanhã. Depois de cumprir a gloriosa 
restauração de nosso país, virá o dia quando os jovens darão as boas vindas para o dia feliz de 
abertura da nação celeste do mundo. Através disto, vocês devem não somente receber o amor 
de Deus como príncipes e princesas de vitória, vocês também devem se tornar pessoas que, 
representando o mundo inteiro, podem receber endossos tais como “Siga o exemplo desta 
pessoa.” (59-214)  
 
Jovens da Igreja de Unificação! Devemos recuperar o território de nossa terra natal. Você 
acredita na Igreja de Unificação porque precisa recuperar os pais de sua terra natal original. 
Isto é a fim de recuperar nossa família original, nossa tribo, povo, nação e o mundo de nossa 
terra natal. Vocês entendem? A fim de fazer isso, devemos seguir em frente, restaurando as 
coisas que foram perdidas. (21-159)  
 
5. A Atitude que a Juventude Sung Hwa Deve Assumir  
 
1) Estabelecimento do Ser Interno  
 
O que é mais importante para você é sempre estar unido com Deus e os Verdadeiros Pais. Se 
você se separa deles, acidentes ocorrerão de novo e de novo. Quando se separa, você pode 
estar pensando que está fazendo isto para o benefício da vontade; entretanto, se você faz isso, 
você está se tornando um traidor sem nem mesmo saber disto. Tenho certeza que nenhuma 
pessoa pensou desde o início que se tornaria um traidor. Você pode ter pensado que estava 
fazendo algo bom, mas de fato isto se tornou assim.  
 
Portanto, vocês que estão aqui, devem encontrar os três pontos de união. Todos vocês devem 
saber que estes são os pontos cardeais mais importantes a fim de cumprir suas 
responsabilidades. O fundamento que pode se tornar uma unidade internamente com Deus e os 
Verdadeiros Pais é o coração. (24-132)  
 
Aqueles que não podem ser oficialmente reconhecidos por Deus em sua vida interna de igreja 
não podem representar Deus na vida social externa. (22-36)  
 
Como o Reverendo Moon guia a Igreja de Unificação? O que você tem feito por Deus até 
agora? O método é exatamente, “Entre em contato com o fluxo principal da história.” (21-109) 
  
2) Empurre-se Adiante Mais do que Você se Determinou  
 
Uma pessoa que conhece o Princípio fará uma resolução quando ele ou ela alcança a idade de
21 anos (porque três vezes sete é 21) dizendo, “Este ano viverei os 365 dias exatamente como 
planejei.” Vamos dizer que esta pessoa, no Dia de Ano Novo, prometeu e jurou, “Deus de Céu 
e terra! Por favor, olhe por este ninguém. Este ano, sendo que alcancei os 21 anos, eu viverei
os 365 dias exatamente como planejei,” e começar a fazer isso nesse ano. Nessa mesma 
manhã, esta pessoa se negou, se colocando em um estado solene e endurecendo seu estômago. 
Contudo, depois de um único dia, essa mentalidade de resolução já foi perdida. Essa pessoa 
está constantemente esquecendo. Se você fez essa determinação com uma postura solene e 
estômago rígido, a menos que você se coloque mais rígido do que isso e se mantenha 
seriamente, você nunca será capaz de cumprir sua resolução. Essa é a realidade de nossa vida. 
Isso não é assim? (Sim, é assim.) Você deve avançar adiante mais do que você originalmente 
tinha se determinado.  
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Quando você quer fazer um motor girar mais rápido e mais forte, você precisa dar a ele mais e 
mais poder. Se o poder diminui, ele não funcionará. Isso não é assim? Este também é o 
princípio, não é? Portanto, toda manhã, dia e noite, duas semanas, três semanas, quatro
semanas, um mês, dois meses, meio ano, um ano, quanto mais velho você fica, mais você 
precisa ter um espírito mais poderoso do que a forte determinação que você fez lá no início. 
Você pode cumprir o objetivo se seu espírito se torna mais fraco? Se seu espírito se torna mais 
fraco mesmo que em uma pequena quantidade, você será capaz de cumprir seu objetivo ou 
não? Não, você não pode. Você precisa ter a mesma determinação por 365 dias. Se você se 
torna uma pessoa que tem uma determinação mais forte e um poder mais forte do que você 
tinha no início, então depois de 365 dias, você será capaz de dizer, “Oh, o ano que alcancei 21 
anos se tornou memorável, realmente um ano belo e feliz.” Mas uma vez que baixou sua 
determinação, o que acontecerá? Você subirá ou cairá? (Cairemos.) Certamente, você cairá. 
Você cairá com um olho desse jeito e outro olho daquele jeito. Mesmo se você se posicionou 
solenemente com seus olhos e jurou, você não sabe se pode fazer isto ou não. Essa é a vida de 
um ser humano decaído. Isso não é assim? Isso é assim ou não? (Isso está certo.) (57-141)  
 
3) Atitude Externa  
 
Nós, os jovens, devemos nos colocar na frente com uma bandeira clamando para os leigos se 
unirem contra a realidade das igrejas de hoje e contra o denominacionismo. Você deve saber 
que a tendência atual de pensamento está exigindo que façamos isso. Muito tempo atrás, um 
regente, um monarca, um soberano exercia o poder no lugar de Deus. Mesmo assim, eles eram 
o Deus real? É somente eles que podem exercer poder? Não. Isto não é assim. Sendo que todos 
somos filhos e filhas nascidos com a carne e o sangue de Deus, todos somos filhos e filhas do 
Céu. (6-311)  
 
Atualmente, existem muitos jovens homens e mulheres que podem abraçar o povo de nossa 
nação? Há alguém que pode desbravar o caminho do povo e se sentir responsável pela missão 
de trazer o povo mais perto do objetivo? Deve haver esse tipo de pessoa. Entretanto, quando 
essa pessoa descobre que Jesus apelou a Deus para cuidar da realidade do povo que o 
atormentou, derramando lágrimas para defender as pessoas e mantê-las historicamente 
conectadas até hoje, esta pessoa apelará ao Céu para o benefício do seu povo tal como Jesus.  
 
Tanto a tendência histórica de pensamento como a esperança de futuro do povo são assim. Não 
podemos negar que a humanidade está esperando pelo mesmo momento da revelação da lei 
celeste, mas devemos saber que estamos passando por tormentas nesse processo. Portanto, 
você deve ser capaz de ter confiança na jornada da vida que está seguindo. Você não pode 
seguir este caminho sem isso. (7-32)  
 
Pois bem, jovens da Igreja de Unificação. O que estamos tentando fazer na Igreja de 
Unificação? Somos o grupo que diz, “Vamos tornar unidos Deus e os seres humanos.” Não há 
nenhum erro que estamos nesse grupo. Isso é verdade? Podemos dizer, “Deus, por favor, 
venha até nós.” Devemos dizer, “Nós iremos até o Senhor”? O que vamos dizer? (Devemos 
dizer que vamos até o Senhor.) Você deve saber que esta é a diferença entre as igrejas 
estabelecidas em geral e a Igreja de Unificação. (87-13)  
 
Existe algum jovem homem ou mulher que golpeia uma rocha nas montanhas e chora dizendo, 
“Rocha, eu pedi para ver a miséria do povo?” Se não existe este jovem, este país não será 
liberado de sua miséria. (14-155)  
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Os jovens homens e mulheres da Igreja de Unificação devem ter o coração de fazer qualquer 
coisa. (11-10)  
 
Para vocês, se você nasce bom ou mal, se você sabe esse ou aquele fato ou não, isto não é 
importante. A coisa importante é de onde você aprende, a partir de onde você passou a saber, a 
partir de onde você se move, a partir de onde você para e onde você coloca todo o seu zelo. 
Isto determinará todo o seu ser a partir de agora. (25-95)  
 
Precisamos mais dos jovens do que de pessoas mais velhas. Precisamos daqueles jovens que 
estão transbordando energia e poder. (14-170)  
 
Não importa o que você faz, você precisa de um forte fundamento para fazer algo grande. Com 
esse tipo de atitude os jovens de hoje devem estar intoxicados? Você será a locomotiva 
(motor) ou o vagão de passageiros de um trem? Naturalmente, você deve ser o motor. 
Entretanto, a realidade é, estamos presos na parte traseira do vagão de passageiros e seguimos 
com as rodas girando para trás. Se você não tem poder, você precisa apenas girar as rodas e 
passar por cima da colina. Somos aqueles que devem seguir puxando o motor. Devemos nos 
tornar o grupo da Unificação com poder. Devemos ter 100 por cento de unidade para nos 
mover. Você deve ter um impulso dinâmico para romper através das barreiras. Mais do que 
qualquer outra coisa, vocês jovens devem saber de onde e para onde estão seguindo. Vocês 
devem saber que tipo de atitude devem ter atualmente. (14-104)  
 
Qual é o caminho de vida perfeito para nós jovens da Igreja de Unificação? Não importa quão 
duramente uma tempestade sopra quando você está fora da linha de frente, você deve penetrá-
la. Mesmo no caminho da cruz, você deve cerrar os dentes e seguir em frente. Da mesma 
forma, o caminho certo é seguir o caminho que Deus deseja. Aqueles que não experimentaram 
tristeza a partir desse tipo de situação não entenderão através de meras explicações. Se você 
derrama lágrimas e grita, “Pai” nesse tipo de situação, então você entenderá o esforço doloroso 
do Pai que esteve carregando a cruz histórica. Você também entenderá que é por causa do han
(ressentimento) de Deus que somos incapazes de nos tornar verdadeiros filhos e filhas filiais 
diante de Deus. Quando Deus diz, “Oh, era minha esperança encontrar filhos e filhas que 
podem se tornar meus verdadeiros filhos e filhas filiais aqui. Oh, obrigado,” então, nesse lugar, 
pela primeira vez, a posição de filhos e filhas filiais, servos leais e mulheres virtuosas será 
preenchida. (15-319)  
 
6. Orações Proferidas para a Juventude  
 
Pai, por favor, permita-nos decorar nosso tempo com a beleza da juventude. Por favor, olhe 
pelo caminho daquelas pessoas que estão conectadas ao Senhor, e permita que elas cresçam 
centrando no fundamento desse belo ambiente. Por favor, torne-as verdadeiros brotos que 
todas as pessoas de sua tribo, do país e do mundo possam observar. Por favor, torne-as as 
árvores de nova vida que podem abraçar toda a humanidade. Eu sinceramente oro que o 
Senhor nos permita permanecer mesmo depois de darmos novas flores e frutos, e espalharmos 
para toda a humanidade. (33-346)  
 
Juventude é passageira; e a vida está passando com os anos. Mesmo quando todos os outros 
voam para longe, não podemos ser assim. Devemos até mesmo ir contra a história e o 
ambiente social, os quais também são passageiros, e devemos nos tornar o fertilizante e a 
pedra fundamental. Eu sinceramente oro que possamos nos tornar esse tipo de pessoa.  
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Os jovens sung hwa homens e mulheres se reuniram aqui de todas as partes. Tenho certeza, 
Pai, que o Senhor está ansioso para se relacionar com estas pessoas. Sabemos que o Senhor 
sempre deseja estar junto, com nossas batidas de coração batendo com as Suas, centrando no 
coração celeste. Entretanto, somos tão inadequados para nos tornar Seus filhos e filhas que 
podem empurrar para trás os limites e preencher Seu coração.  
 
Quando passamos a pensar sobre quão grande é Sua esperança por nós, devemos olhar para 
nós mesmos e perguntar se somos realmente adequados diante do Senhor. Reconhecendo 
nossos seres insignificantes e indignos, por favor, permita-nos ter o coração para derramar 
lágrimas sem fim diante do Senhor, Pai. Embora sejamos miseráveis, por favor, permita que 
nos tornemos pessoas que podem abraçar eternamente Seu ideal em nossos corações. (25-130)  
 
Por favor, permita-nos compreender que nossa vida passa em uma questão de segundos 
juntamente com o passar do tempo. Por favor, permita-nos não esquecer que podemos nos 
tornar andarilhos na vida.  
 
Quando o sol surge de manhã do oriente, todos os animais desfrutam, refletindo a luz do sol. 
Entretanto, depois de várias horas, passamos a saber que a luz do sol se esconde no ocidente e 
apenas surgem sombras. Da mesma forma, podemos querer nos vangloriar sobre as coisas 
maravilhosas da juventude, mas permita que nos tornemos aqueles jovens que possuem a 
vontade de deixar algo para trás nesta terra a partir de nossa juventude, antes do sol se pôr.  
 
O tempo chegou para que tenhamos capacidade em âmbito mundial em nossos peitos jovens. 
O tempo chegou para nos prepararmos para a vitória com coragem, fogo e espírito por nosso 
novo princípio moral. Uma missão extraordinária permanece – recriar o reino original no qual 
podemos servir o Pai como indivíduos, como famílias, tribos, povos, nações, o mundo, e todo 
o universo.  
 
Nosso corpo físico nasce para fazer esta missão. Por todos os meios, permita-nos considerar 
que nosso corpo nasceu para lutar e vencer, e retornar glória para nosso Pai.  
 
Por favor, permita-nos seguir em frente hoje por este propósito. Atualmente, a terra está 
clamando por nossos verdadeiros seres. Por favor, permita que nos tornemos pessoas que 
podem ouvir essas vozes. Além disso, permita-nos saber que a imagem futura da Coreia e a 
imagem futura do mundo está chamando por nós. Por favor, nos aconselhe em cada passo do 
caminho, e por favor, nos ajude a compreender que o Senhor está conosco. Compartilhando 
todos os resultados com o Senhor, Pai, por favor, permita-nos apreciar a missão e sentir a 
alegria de um pioneiro em nossos corações, cheios de esperança pelo amanhã. Eu 
sinceramente oro que possamos compreender que o Senhor também está esperando 
ansiosamente para ver esse tipo de seres emergindo dentro de nós. (24-91)  
 

Seção 2. Juventude e o Tempo Certo  
 
1. O Tempo Presente  
 
O tempo presente é a idade de fruição para os seis mil anos de história humana. Portanto, este 
é um tempo quando todas as folhas caem. (82-142)  
 
Este é o período mais importante. Se expressamos nosso sentimento de tensão em uma única 
frase, podemos dizer que este é o “tempo de extrema emergência.” (123-75)  
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Que tipo de tempo é agora? Este é o tempo final. Portanto, todas as coisas estão em um estado 
de confusão. Estamos em uma idade semelhante ao ponto de morte, incapazes de controlar a 
nós mesmos. Se existe um Deus, e se Ele tratar com este tempo, o problema é como Ele pode 
restaurar tudo. O problema é como podemos transformar o pensamento autocentrado em 
pensamento centrado no todo. Este é o fator primário ao determinar vida e morte. (126-112)  
 
Agora é o tempo para cruzar o Mar Vermelho. Este é o mesmo tempo para vocês também. 
Vocês perecerão se fizerem como desejam. Este é o tempo para cruzar o Rio Jordão e o Mar 
Vermelho. Vocês entendem? Quando cruzamos o Mar Vermelho, vocês perecerão se fizerem 
como desejam. (135-202) 
 
Agora é o tempo que devemos cumprir esse tipo de mundo. Tal como Moisés, Jacó, Abraão e 
Jesus se armaram, nós também devemos seguir armados. Para quê? Não para o benefício do 
país, mas para o benefício do mundo e para o benefício do Céu, devemos nos armar. (11-29)  
 
2. O Momento Certo  
 
1) Existe um Tempo Oportuno  
 
O tempo certo chegará. Estamos ocupados esperando pelo tempo oportuno, mas devemos 
saber que Deus também está ocupado buscando pelo tempo certo. (11-29)  
 
Há um tempo oportuno para uma pessoa. Se você carece desse tempo, você deve saber que a 
idade passará sem você nem mesmo notar, deixando para trás uma história de han. (78-94)  
 
Nesta terra, mesmo se há uma pessoa com um fundamento perfeito, que tem muito 
conhecimento, muito hábil e capaz para fazer tudo de acordo com sua vontade, se essa pessoa 
carece do momento certo no ambiente certo, então ele ou ela não será capaz de cumprir o que 
desejava. (9-254)"  
 
Portanto, mesmo os chamados “heróis” não podem ter sucesso a menos que tenham nascido na 
era certa. Tempo é tão importante. Se você não tem o ajuste ao tempo certo, então tudo se 
torna um fracasso. (58-238)  
 
Você deve saber o valor do tempo certo. As sementes são semeadas durante a primavera. Se 
você semeia sementes durante o outono, as plantas podem não sobreviver no inverno. (18-185) 
 
2) O Chamado e o Tempo Certo  
 
Quando qualquer pessoa, independente de quem ele ou ela possa ser, é escolhida para algo, ela 
tenta se tornar o verdadeiro herdeiro dessa posição escolhida e busca o maior valor. Esse é o 
desejo dos seres humanos. Entretanto, mesmo se esse desejo estimula nossa esperança, não é 
tão fácil realmente colocá-lo em prática. Todos sabemos que podemos nos tornar bem 
sucedidos se tentamos intensamente, mas isto não significa que seja fácil chegar ao sucesso. 
Ser chamado para a providência de Deus é difícil, mas você deve saber que é mais difícil 
responder esse chamado e conduzir essa missão.  
 
Todos vemos o mesmo amanhecer. Também vemos o mesmo meio-dia e a mesma noite. 
Entretanto, quando olhamos para o espírito dos indivíduos, todos eles são diferentes.  
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Em um dia, há pessoas cujos espíritos são como o meio-dia quando é manhã, e como a noite 
quando é o meio-dia. Elas são atravessadas assim. Em outras palavras, quando tentamos seguir 
a vontade, tudo não segue tão bem. Há pessoas que seguem a vontade a partir de uma posição 
muito diferente. Tudo seguirá de forma errada para estas pessoas. Mesmo se você segue o 
caminho da vontade, sempre ocorrerá confrontação.  
 
Que tipo de pessoas são estas? Essas são as pessoas que começaram por volta do tempo da 
estação do outono ou do inverno, mas não sabem claramente quando elas começaram. Não há 
nenhum forma que elas possam saber disso. Depois do inverno chega o início da primavera, 
mas essas pessoas terão um tempo difícil para reconhecer quando o início da primavera chega 
em suas vidas. Da mesma forma, atualmente, porque nós seres decaídos não podemos nos 
ajustar ao tempo certo, trabalhamos com propósitos contraditórios. Portanto, o que é mais 
importante é como capturamos e nos ajustamos ao tempo certo e seguimos em frente.  
 
Passamos a reconhecer em nossa vida de fé que o que devemos cuidar é como nos ajustar com 
o tempo certo. Este é um problema extremamente interessante. Se você não pode se ajustar ao
tempo certo, então passará um dia, passará um ano, passarão dez anos ou décadas sem 
qualquer resultado, e você simplesmente viverá uma vida com resultados paradoxais. Quando 
pensamos sobre este problema, a fim de encontrar o tempo certo, devemos viver uma vida de 
fé mais profunda. Em outras palavras, uma vida mais profunda de oração é necessária.  
 
3) Encontrar o Tempo Certo na História  
 
A expressão “tempo certo” traz à mente o tempo certo da fortuna celeste, fortuna individual e 
fortuna nacional. Entretanto, o tempo certo chega sem advertir o indivíduo, a família, a tribo, a 
nação e o mundo.  
 
Esse tempo chega, mas ele chega progressivamente. Ontem antecedeu o hoje, e o hoje 
antecede o amanhã. Portanto, você terá um tempo difícil para reconhecer o exato ponto de 
transição. Você terá um tempo difícil para reconhecer se ele chega de manhã, durante o dia, ou 
de noite. É extremamente difícil para você ajustar sua posição objetiva e sua vida ao momento 
quando o tempo certo passa de determinado ponto.  
 
No processo da história, houve muitos períodos da providência: para um indivíduo, uma 
família, uma tribo, uma nação, etc. Houve também o tempo certo para uma tribo ou uma nação 
escolhida. Houve também períodos de tempo de muitas nações ao redor. Alguma vez uma 
nação ou povo reconheceu no momento certo que estava no momento certo e no tempo da 
fortuna celeste? Eles ao menos se ajustaram a esse tempo? Profetas geralmente fazem 
previsões, e o tempo predito sempre chega. Entretanto, esse tempo não chega durante vários 
meses ou dias. Ele chega em um momento, um dia, e passa centrando em um ponto. Portanto, 
é extremamente difícil se ajustar o passo exatamente com o ponto que é como o cume divisor.  
 
Quase tudo que os profetas predisseram ocorreu. Entretanto, devemos saber que houve apenas 
poucos momentos quando eles realmente sabiam o significado do tempo certo naquele período 
e estavam preparados e capazes de encontrá-lo a partir de uma posição objetiva. Depois que o 
tempo passa, você reflete sobre esse tempo, dizendo, “Oh, a primavera veio naquele tempo. 
Foi um tempo de boa fortuna para nossa nação. O tempo assim e assim predito já passou.” 
Esta tem sido sempre a forma de vida para os seres humanos – refletir sobre o tempo depois 
que ele já passou. A história humana tem sido assim.  
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Também há momentos importantes em sua vida. Durante sua vida, um ponto importante de 
tempo que é definitivamente necessário para sua vida chegará centrando em determinado 
período. Centrando em determinado dia, esse momento definitivamente chegará e cruzará 
sobre o pico de uma montanha. (40-142)  
 
Na história humana, o tempo quando podemos entrar em unidade com o sofrimento de Jesus 
na cruz por várias horas ou vários segundos é muito precioso e nunca acontecerá duas vezes. 
Esse é o tempo precioso quando você pode encontrar e receber reconhecimento oficial de 
Deus. Entretanto, a despeito disso, Pedro, Tiago e João falharam em estarem cientes deste 
tempo, deixando um han para sempre. Este han estava conectado ao todo desde o indivíduo, e 
transformou a bênção que Deus queria dar para todas as pessoas de cabeça para baixo, criando 
um grande buraco. Quando pensamos sobre isto, devemos saber quão pesada era a 
responsabilidade dos discípulos nessa posição representativa. (40-154)  
 
4) O Método de se Ajustar ao Tempo Certo  
 
Um dia pode ser dividido em manhã, tarde e noite. Estes parecem semelhantes, mas eles 
mudam a todo momento. Durante o processo de movimento da manhã para o meio-dia, há um 
tempo quando é difícil saber se é manhã ou é meio-dia. Além disso, quando se torna noite a 
partir do meio-dia, há um tempo no meio quando é difícil fazer uma distinção entre dia e noite. 
O mesmo acontece com a noite. Há um ponto de separação onde ela se divide. É fácil para nós 
não percebermos esse momento de mudança. Não é assim? Não sabemos quando ele muda. 
Mesmo quando olhamos para as quatro estações, a primavera muda para o verão em um 
momento, dentro de uma badalada do relógio. Você não sabe quando a primavera se torna 
verão. Este é um problema muito simples, mas muito difícil para alguém saber. Além disso, 
não podemos conhecer o tempo quando o verão se torna outono e quando outono se torna 
inverno.  
 
Podemos dizer a mesma da nossa vida. A vida de um ser humano muda da infância para a 
adolescência, meia idade e velhice. Entretanto, quando passamos da infância para a 
adolescência, não há ninguém que lembre isto e diga, “Oh, eu terminei minha infância e estou 
seguindo para minha adolescência.” Ninguém jamais sentiu este momento tão exatamente 
como um corredor colocado na linha de partida esperando pelo disparo para a segunda corrida. 
 
Portanto, também é difícil conhecer os momentos que passamos em nossas vidas. Rara é a 
pessoa que conhece claramente o tempo certo, pensando, “Este é o tempo certo,” e com um 
“Pronto, pode ir!” cumprimenta a nova idade com felicidade. (58-239)  
 
Aqueles que vivem dia a dia dizendo, “Oh, esse dia é aquele dia e este ano é o mesmo como o 
ano passado,” ou “Eles dizem que a providência está se desenvolvendo, mais isso é aquilo,” se 
tornam uma folha caída. Você deve saber que sendo que esta pessoa não pode se conectar com 
a vida, ele ou ela se tornará uma folha de outono que cai facilmente. Por esta razão, devemos 
pensar mais profundamente sobre o momento certo.  
 
Quando a manhã chega, temos o café da manhã. Mesmo quando tomamos o café da manhã, há 
um momento que começamos a comer, o momento quando comemos e o momento quando 
paramos de comer. Conhecer estes momentos dia após dia é muito difícil. Da mesma forma, o 
momento celeste está passando através de nosso processo de vida, mas estamos sempre 
perdendo ele de novo e de novo.  
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Portanto, quando colocamos nossos corações em algo, não devemos começar de forma 
imprudente. Você deve saber que tipo de tempo é esse momento, e começar a estabelecer um 
objetivo baseado nesse momento. Você deve se dedicar muito mais do que qualquer pessoa no 
mundo inteiro. Há vários bilhões de pessoas vivendo nesta terra, mas você deve se dedicar 
mais do que estas pessoas centrando nesse momento, esse único ponto no tempo. Se você se 
dedica centrando em tudo, quando esse grau de dedicação se torna o núcleo diante destes 
vários bilhões de pessoas, então Deus deve seguir em frente criando um relacionamento com 
você. Você deve saber que este é o curso providencial de Deus.  
 
Se existe uma pessoa entre os membros da Igreja de Unificação que teve a experiência de 
renascimento e se dedica implorando, “Por favor, permita-me sinceramente manter o passo 
com o tempo valorizado por Deus, o mundo e todo o mundo espiritual,” e que também ora 
para a vontade de Deus ser feita na terra através de nossa organização da igreja, então ele ou 
ela será abençoado. Você receberá a bênção especial para participar na providência desse 
tempo.  
 
Mesmo se você é uma pessoa sem nada, se você se prepara e se dedica sem ser solicitado 
claramente, centrando no tempo certo, então você se coloca na posição objetiva em relação à 
figura central que tem a responsabilidade pela missão. Então, mesmo se ninguém sabe sobre 
você, Deus reconhecerá você. Se existe uma pessoa que repete este tipo de trabalho uma vez, 
duas vezes, ou três vezes, então essa pessoa receberá a bênção do tempo. Você deve saber que 
Deus o reconhecerá através do fundamento dessa única geração.  
 
Nós, membros da Igreja de Unificação, temos uma corda de bênção ou fortuna celeste. Nós, as 
figuras centrais, puxamos esta corda juntos. Se nos colocamos em uma posição onde esta 
corda estica com força, então vocês devem pensar quão abençoada é essa posição. Portanto, se 
você é um membro da Igreja de Unificação, você deve arriscar sua vida e ser leal ao caminho 
da Igreja de Unificação. Você deve se dedicar dia a dia, hora a hora, se ajustando ao ritmo e ao 
ângulo do tempo certo. Essa pessoa crescerá juntamente com a fortuna da Igreja de 
Unificação.  
 
Aqueles que seguem a Igreja de Unificação podem se tornar cansados e entrar em colapso. 
Entretanto, mesmo em meio a isso, se existe uma pessoa que tenta amarrar um relacionamento 
com a fortuna do mundo e que se dedica para se ajustar ao tempo certo, essa pessoa 
permanecerá mesmo depois que todos os outros entrarem em colapso.  
 
Há também o tempo certo no caminho da providência. Portanto, estou dizendo para vocês, 
vamos conhecer este tempo. Vamos encontrar esse tempo e nos dedicarmos. Devemos nos 
dedicar no momento certo. Não é útil se nos dedicamos sem qualquer preparação. Quando nos 
dedicamos, devemos dedicar todo nosso ser no momento certo, sabendo que tipo de momento 
é este. Através desse tempo devemos entrar em um relacionamento com Deus. Quando 
pensamos sobre este problema, devemos pensar quão extremamente valioso é ser capaz de se 
colocar em uma posição objetiva em relação a Deus no momento certo, sabendo exatamente a 
importância do tempo certo. (40-152)  
 
Estou dizendo a você, não perca o momento. Não perca o momento e não tenha seu trabalho 
roubado. Há somente duas formas que o Reverendo Moon diz que você pode seguir a fim de 
não perder. Não seja uma pessoa repelente; seja uma pessoa amorosa. Você nunca perderá se 
apenas fizer estas duas coisas. Você apenas deve passar por estas duas. Estas são as únicas 
coisas que você precisa. Essas foram as únicas duas coisas que pude descobrir. (94-143)  
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3. O Enorme Valor deste Tempo  
 
Em que tipo de tempo você pode cumprir seu desejo? Isto se torna possível pela primeira vez 
neste momento. Você entende? Não importa quantas pessoas existam em uma família, em uma 
tribo ou em uma nação, se este não é o tempo que você pode individualmente criar uma 
realização, então não haverá nenhum outro momento como este novamente na história. Se o 
Princípio que ensinamos na Igreja de Unificação está correto, então há somente este momento. 
Você entende o que quero dizer? Este é um tempo sem precedentes na história.  
 
Por exemplo, imagine-se em queda livre apenas uma vez para apanhar um grão de areia que 
foi atirado no meio do Oceano Pacífico. Um trabalho que é ainda mais difícil do que isso está 
ocorrendo diante de seus olhos.  
 
É a mesma coisa. Você está assistindo algo extremamente difícil acontecer. É semelhante a 
colocar as extremidades de duas agulhas, uma no Céu e uma na terra, juntas em uma única 
tentativa. Vocês entendem? Isto nunca aconteceu antes e nunca acntecerá novamente. O 
coração experimentado aqui se torna o ponto original da história de uma nova idade ideal.  
 
Portanto, a partir de agora, felicidade não será mais encontrada em qualquer lugar. Ela não 
será encontrada no futuro distante. O momento quando você pode encontrar seu país e seu 
mundo com seus pais e seus irmãos é o momento mais feliz. Vocês entendem? Esse momento 
é o instante da felicidade definitiva. Se você perder seus pais, seus familiares, e sua tribo, não 
importa quão bem sucedido você se torne, você não pode ter verdadeira felicidade.  
 
Não é a melhor felicidade viver juntamente com seus pais a quem você ama, sua esposa a 
quem você ama, seus filhos a quem você ama, o povo de seu país a quem você ama, a 
humanidade a quem você ama e Deus a quem você ama? Essa é a felicidade definitiva. Esse 
tipo de momento é somente agora. Depois que o Reverendo Moon for embora, este tipo de 
momento nunca existirá novamente. Vocês entendem o que quero dizer? Portanto, juntamente 
com o ponto original histórico, isto se tornará o ponto original da sociedade e o lema da vida 
humana para sempre. Esse ponto original começa a partir daqui. Se você realiza algo agora, 
isto permanecerá como uma característica representativa. O realizador da obra providencial 
aqui e agora aparecerá como o representante dos realizadores que pode dominar a história 
humana. Olhamos assim para isto. Esta história é como um sonho.  
 
Esta história não é como um sonho? Inúmeras gotas de vapor se juntam para formar uma 
nuvem. Algo semelhante a uma gota de vapor nessa nuvem ou algo semelhante a uma 
molécula de hidrogênio entrou em claro contato comigo. Quando os sentimentos de todos os 
seres humanos dentro da idade da história humana estão harmonizados, esse será o melhor 
lugar a partir do qual boa esperança é determinada. Portanto, pense sobre isto por um 
momento. As universidades são um problema? Nada no mundo é um problema. O momento a 
partir do qual esse lugar de boa esperança é determinado começa agora. O ponto original de 
uma cultura radiante que nunca existiu antes começa agora. Se você se torna o realizador da 
obra providencial e um filho e filha filial aqui e agora, então seu nome permanecerá glorioso
na história para sempre. (51-258)  
 
Você nasceu em uma era extraordinária. Você foi chamado para uma oportunidade única na 
vida. Você deve compreender que foi chamado no pico da providência histórica que nunca 
existiu antes ou acontecerá novamente, somente uma vez na história. Este é o tempo quando as 
duas linhas da história se intersectam centrando no curso de vida de sua única geração.  
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Embora ocorreram muitas coisas tristes e muitos altos e baixos nos seis mil anos da história 
humana decaída, elas não puderam subjugar os conflitos dos seres humanos de hoje. Este é o 
motivo pelo qual a restauração histórica pode ocorrer a partir desta ideia. O ressentimento e a 
tristeza de Deus podem ser resolvidos e cumpridos neste ponto. Quando pensamos que isto se 
tornará realmente a origem da solução para as mazelas de toda a humanidade, mais do que 
qualquer coisa, você deve ter orgulho de ter nascido nesta idade. Sua aparência não é nada e 
você mesmo também não é nada. Eu não sei que tipo de fundamento ou boas realizações seus 
antepassados fizeram, mas seguindo as gloriosas realizações de seus antepassados, você deve 
compreender que você mesmo é o representante que pode receber toda a graça que seus 
antepassados queriam receber. (43-335) 
 
Aqueles que encontram o Reverendo Moon da Igreja de Unificação cumprimentarão a idade 
na qual podem respirar a luz da primavera de amor pela primeira vez na história humana. 
(140-306)  
 
É a esperança da história, das nações, do pensamento e da providência, que os pais da 
humanidade apareçam. O tempo que os pais aparecem é um tempo sem precedentes. Este é um 
tempo que chega somente uma vez na história. Como eu posso dizer isto? Este é o pico. Quão 
estreita uma chance será? Se olhamos para isto a partir do mundo eterno, a vida de um ser 
humano é como um fôlego de respiração. Isso não é assim? Eu não sei se é porque você é 
abençoado ou porque você tem sorte, mas como você nasceu nesta era, encontrou este 
momento e se juntou à Igreja de Unificação. A fim de que você chegue neste lugar, inúmeros 
antepassados se dedicaram por você. Tantas pessoas pereceram e morreram perseguindo o 
bem, e a esperança dessas pessoas esteve conectada com a providência de Deus por toda a 
longa história. Porque essas pessoas se colocavam em uma posição semelhante a uma alta 
montanha onde o sol surge, vocês reunidos aqui, estão recebendo a luz do sol a partir de lá.  
 
Se tal coisa como uma conexão de amor viesse a ocorrer durante este tempo na história 
humana, então esta seria a primeira vez. Se houvesse um tempo quando o valor seria dado para 
a vida, esse tempo começaria a partir deste momento. Agora é o tempo único quando podemos 
conhecer a autoridade do país e do mundo com valor. Agora é a origem da história, o ponto 
original da esperança, o início da bênção e a fonte original de vida eterna. Devemos saber que 
este é o tempo quando tudo isto ocorrerá. (51-335)  
 
4. O Presente e um Dia  
 
1) O Presente é Importante  
 
Não estamos agora em um simples período de tempo. Estamos conectados com três períodos 
de tempo. O agora representa a idade do passado e a idade do futuro. A posição na qual 
estamos hoje representa o passado, e o mundo inteiro está incluído no presente. O momento 
presente se torna o momento central para a humanidade. A realidade presente representa todo 
o mundo humano passado e é o ponto central representando o mundo inteiro. (68-225)  
 
Quando olhamos para um momento em nossa vida do dia a dia, esse momento não se conecta 
somente ao presente. Quando tomamos o momento presente e o dividimos, podemos descobrir 
que o passado está conectado com a extremidade do presente. Mesmo quando eu falo, o 
passado está conectado com este momento. Além disso, o que estou pensando também está 
conectado aqui.  
 



71 
 

Quando pensamos assim, onde está o ponto real de origem para o presente? Quando dizemos 
isto, devemos pensar sobre o presente, tanto como aquilo que pode ser indicado por uma única
linha, como também com aquilo que é conceitual e não pode ser indicado por uma única linha. 
Chegamos a compreender o surpreendente e assustador fato que uma linha ou ponto do 
presente pode determinar a direção de nossa vida diária.  
 
Quando olhamos para um dia, existe o ontem e também o amanhã em relacionamento com ele. 
Quando olhamos centrando em um mês, também existe o mês passado e o mês seguinte. 
Quando olhamos para um ano, existe o ano passado e o ano seguinte. Quando olhamos para a 
adolescência, existe a infância antes dela e a meia idade depois dela. Quando olhamos para a 
idade presente, não podemos negar que o passado e o futuro estão conectados com ela. 
Portanto, o presente não pode negar o passado e o futuro. (68-204)  
 
2) Um Único Dia é Importante  
 
Nenhum ser humano no mundo inteiro está vivendo como ele deseja. Todos eles estão vivendo 
de acordo com uma direção. Um dia que você vive é como este tipo de direção. (O Reverendo
Moon aponta.) Nós conectamos estas direções. Não é assim? Vivemos um ano de acordo com 
este tipo de direção. (O Reverendo Moon aponta.) Portanto, você deve despertar de manhã e 
dizer, “Eu devo seguir assim hoje. Eu devo desenhar uma linha apontando uma direção e 
seguir esse caminho.” Você não acha que deve fazer isso? Mesmo quando você vive um mês, 
você deve desenhar uma linha e viver dizendo, “Eu viverei assim.” Se você não desenha uma 
linha perfeita que seja clara e correta, então você não pode deixar para trás um dia perfeito ou 
um mês perfeito. Se você não pode deixar para trás um mês perfeito, então você não será 
capaz de viver um ano perfeito. Se seu ano inteiro se torna um fracasso, então seu ideal eterno 
será em vão. (168-212)  
 
Portanto, crentes fiéis sempre devem seguir em frente esperando por esse nível que a 
providência de Deus demanda. Quando desperta de manhã, você deve começar o dia pensando 
sobre onde seu coração e seu objetivo de vida estão direcionados. Fazendo isso de manhã, 
então quando você chega em casa de noite e vai para a cama, você deve ser capaz de dizer, 
“Hoje foi bom. Eu fiz tudo hoje. Eu fui capaz de me manter diante da vontade. Hoje eu posso 
ter orgulho de mim mesmo, representando este mês e todo este ano.” Sem seguir através de
uma batalha séria, você não pode se colocar neste tipo de posição. (27-98)  
 
O passado é valioso? O hoje é valioso? Ou é o futuro que é valioso? Não é o passado que é 
valioso, e não é o futuro que é valioso. O hoje é o que é valioso. (45-24)  
 
3) Mantenha o Momento  
 
O problema é o hoje. O problema é o momento único.  
 
Portanto, estenda e expanda esse momento para um dia e vamos ostentar e estabelecer a 
direção dos dias para o nosso lado. Vamos acumular os dias e estabelecer um mês inteiro para 
o nosso lado. Você deve viver dia a dia com um padrão de vitória, acumulando isso em um 
mês. Portanto, mantenha o momento. Estou dizendo para você observar o presente.  
 
Deus não reside distante. Se você não pode recepcionar Deus, que está feliz agora, você não 
será capaz de recepcionar esse Deus feliz pela eternidade. Para aqueles que não podem 
recepcionar o Deus vitorioso, a vitória estará distante para sempre. 
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O problema é o presente. Aqueles que ignoram o presente são aqueles que ignoram o mundo 
eterno do Deus vitorioso. O que chamamos deste momento presente é o ponto onde a 
eternidade é julgada. Estamos colocados em um curso de vida onde esse tipo de momento 
acontece continuamente. Quando conhecemos isso, vivemos com seriedade. Estamos 
realmente arriscando nossas vidas em tudo o que fazemos. (65-247)  
 
Vocês agora estão em uma idade muito jovem. Como vocês vão viver esta juventude e criar o 
fundamento de sua adolescência? Se você pode formar um fundamento de vitória durante este 
momento, então isto se tornará o caminho de piedade filial e o caminho de lealdade que são 
dezenas de vezes maiores. Portanto, mantenha o presente! Você não deve se tornar endividado 
consigo mesmo porque não pôde manter agora o momento. Você se arrependerá diante de 
Deus se pensar que tudo que você faz é difícil ou desagradável. Deus realmente é uma pessoa 
miserável.  
 
Mesmo neste exato momento, estamos colocados em uma posição onde devemos formar uma 
base ou um fundamento de vitória para a restauração mundial para Deus. Você deve seguir 
esse tipo de caminho. Se você segue esse caminho, Deus definitivamente simpatizará com 
você. Portanto, mantenha o momento. Mantenha o agora.  
 
Especialmente desde que você está na idade da adolescência a partir da qual pode criar uma 
história brilhante durante seu tempo de vida, você deve manter o dia com valor. Você deve 
manter o hoje como um filho filial. Esse dia poderia ser o momento determinante quando você 
ultrapassa o mais alto pico de seu tempo de vida.  
 
Portanto, você deve ter este tipo de consciência mesmo quando desperta e quando vai dormir. 
Todos na Igreja de Unificação devem ser assim. Mantenha seu tempo agora. Mantenha o 
momento, mesmo quando você coloca os sapatos, quando você trabalha, quando você 
descansa e quando você vai para a cama. Você deve saber quão valioso é este momento. Quão 
valioso é este momento? (65-247)  
 

Seção 3. A Vida de uma Juventude Desejável  
 
1. A Vontade é Mais Importante do que Sucesso  
 
Inúmeras pessoas vivendo neste mundo estão esperando se tornar bem sucedidas e ter 
território mundial de acordo com seu próprio desejo. Até agora, as pessoas têm lutado para
obter isso. Mesmo neste momento presente, as pessoas estão se movendo para obter estas 
coisas. Mesmo quando olhamos para nós mesmos, não podemos negar estar intoxicados por 
esse tipo de posição. Quando olhamos para esta idade, podemos ver que cada indivíduo está 
esperando por sucesso e vitória, e nós estamos esperando que isso aconteça em uma base 
mundial. (30-73)  
 
Se eu pergunto, “Você quer se tornar famoso em sua vizinhança ou em seu país?” De maneira 
nenhuma você responderia, “Eu quero me tornar famoso em minha vizinhança.” Seu eu 
pergunto, “Você quer se tornar famoso em seu país ou em uma base mundial?” você 
responderia, “Eu quero me tornar famoso em âmbito mundial.” (40-317)  
 
Levantem suas mãos se vocês realmente querem se tornar bem sucedidos. Vocês se juntaram à 
igreja para se tornarem bem sucedidos? Devemos excluir esse tipo de pessoa. Você perdeu sua 
pureza. (145-11)  
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O que você vai fazer? O problema sobre o que deve ser a vida social dos crentes surge. O que 
estou dizendo é que é importante ter um método de pensamento para conduzir a vontade 
definitiva ao invés de colocar importância no sucesso.  
 
O mundo a partir de agora está dependendo dos jovens, Tenho certeza que todos vocês que se 
juntaram à Igreja de Unificação pensam que conhecem muito bem as coisas, mas quando o 
Reverendo Moon pergunta, há muitas coisas que vocês não sabem. Algumas pessoas podem 
dizer, “Por que é necessário que sejamos excepcionais assim?” Mas vocês não são.  
 
2. A Estrada para o Sucesso  
 
1) Entendendo o que Leva ao Sucesso  
 
Todo ser humano se determina a se tornar bem sucedido. Tenho certeza que não existe 
ninguém que não sonhe em ser bem sucedido centrando em um objetivo maior. Todo 
indivíduo segue com um sonho de cumprir seu próprio objetivo, mas as pessoas que realmente 
realizaram esse objetivo são extremamente poucas. (43-20)  
 
Durante o tempo de vida, há pessoas que escalam o pico do sucesso, e há pessoas que não. 
Pense sobre uma montanha, como exemplo. Embora o pico seja elevado, existem aqueles que 
param em determinado lugar, dizendo, “Oh, meu pico é aqui. Eu cheguei aqui com 
dificuldade.” Se essa pessoa seguisse mais um passo, ele ou ela faria desse, um novo topo, mas 
ele ou ela frequentemente apenas para ali e descansa. Mesmo se você entra em colapso, 
mesmo se é um trabalho duro para o seu corpo, você deve passar o ponto do centro e entrar em 
colapso do outro lado. Então você encontrará o país no outro lado. Não importa quão duro seja 
o trabalho, se você não pode seguir além da linha divisória, então você ainda estará sob o 
controle do país deste lado.  
 
O mesmo acontece no mundo satânico e no mundo de Deus. Tenho certeza que há aqueles que 
dizem, “Oh, eu tenho sucesso,” centrando neste tipo de padrão. Alguém pode ter vivido neste 
padrão e outros teriam vivido naquele padrão. Olhando para uma cadeia de montanhas, quando 
alguém é questionado, “Qual é o pico mais elevado?” haverá alguém que responde, “Este é o 
mais alto.” apontando para um pico baixo? Ninguém apontará para um pico baixo e dirá, “Este 
é o pico que quero tentar escalar.” Essa é uma pessoa louca. Esse tipo de pessoa não pode ser 
considerada humana. (63-33)  
 
No curso de nossa vida, se você descansa dizendo que já alcançou o sucesso, então você 
perecerá. Esse sucesso não deve ser um sucesso centrado em si mesmo. Atualmente, os 
membros da Igreja de Unificação não devem parar depois do sucesso individual. Eles devem 
seguir pelo sucesso da Coreia. Além disso, sem parar aí, devemos seguir nos desenvolvendo 
até alcançarmos o sucesso do mundo inteiro. (26-132)  
 
2) A Chave para o Sucesso do Reverendo Moon  
 
Vocês, jovens, querem se tornar bem sucedidos e famosos, certo? De forma gloriosa? Isso não 
é simples. Há um ditado na Coreia que diz que o altar de antepassados feito com grande 
trabalho não cairá facilmente. Há alguma verdade nisto. Quando eu vou para qualquer lugar, a 
filosofia do Reverendo Moon é que nunca retornarei sem fazer alguma coisa boa. Sempre que 
eu ia para algum lugar, eu não voltava até que fosse capaz de deixar para trás um bom 
resultado. (144-301)  
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A fim de se tornar bem sucedido religiosa e economicamente, você não pode realizar seus 
objetivos a menos que primeiramente sofra uma perda. Se um empresário brinca como um 
patife sem trabalhar duro, ele será capaz de ter sucesso? Você deve trabalhar duro. Você deve 
seguir através da dificuldade de mente e corpo. A fim de superar todas as dificuldades e 
sofrimentos internos e externos, você deve dedicar todo o seu corpo. Então você será capaz de 
ter sucesso. Além disso, ao demonstrar que você sofreu uma perda, então você será capaz de 
superar as dificuldades, e o sucesso voltará para você na quantidade igual à sua perda. (26-47)  
 
Qual é a chave para o sucesso? Você deve se tornar uma pessoa que pode conectar todos os 
seus sentimentos e quer ir para qualquer lugar para o benefício do objetivo. Esse tipo de 
pessoa terá sucesso muito rapidamente ou muito lentamente? Ele ou ela terá sucesso muito 
rapidamente, certo? Ele ou ela encontrará o sucesso muito rapidamente. Mesmo se você não o 
encontra, você será capaz de encontrá-lo em seus sonhos. (63-60)  
 
Qual é a chave para o sucesso do Reverendo Moon mesmo em meio à perseguição? Qual tem 
sido essa chave no curso da minha vida? Quando os Estados Unidos se opuseram a mim, eu 
me coloquei na posição igual a Deus e fui em frente no nome de Deus, colocando os Estados 
Unidos em um passo igual comigo. Em nome de Deus! Não é possível penetrar uma parede 
com poder. Dinheiro não pode fazer isso. Não é possível por máquinas. Nem mesmo a 
sabedoria humana pode fazer isso. (166-163)  
 
A fim de ter sucesso, viva para o benefício do todo. (15-289) 
 
Aqueles que seguem em frente continuamente, de forma definitiva terão sucesso. (186-93)  
 
3) A Chave para o Sucesso  
 
Se tudo o que planejamos fracassa e nos tornamos um fracasso, o que você fará? A rota de 
uma pessoa com grande esperança não fracassará. Quanto mais essa pessoa segue em frente, 
mais sucesso haverá. Você deve seguir com este tipo de resolução. Então você certamente terá 
sucesso. A fim de avançar em frente, seja para viver ou morrer, você deve escolher uma.  
 
Vocês devem definitivamente ter sucesso. O que você deve fazer para esse objetivo? Quando 
os outros vencem uma vez, você deve vencer duas vezes. Quando os outros dormem uma hora, 
você deve dormir meia hora. Quando os outros comem um bolinho de arroz, você deve comer 
somente meio. Você deve lutar com este tipo de forte vontade. A chave para o sucesso não é 
encontrada em nenhum outro lugar.  
 
Isto depende de quanto tempo você dedica, quanto você trabalha e quantos recursos você 
investe. É uma batalha de tempo, uma batalha de espírito e uma batalha de esforço. É tal como 
um estudante se preparando para um exame. Aqueles que fracassam no exame são aqueles que 
dormiram mais, comeram mais ou fizeram algo mais confortável do que os outros. (19-143)  
 
Quando procuramos uma chave para o sucesso, ou o fundamento ou motivação necessário para 
a vitória, agora tenho certeza que você sabe quão valiosa é a perseverança. Há um provérbio 
no oriente que diz, “Aquele que persevera é aquele que vence.” (76-221)  
 
Você deve saber quão importante é suportar. Quão valioso é a resistência? Resistência é a 
motivação de um novo início e também pode ser a motivação de uma nova criação.  
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Deus também está suportando. Deus está resistindo. Deus suportou quando Adão e Eva 
estavam para morrer e Ele também suportou quando Jesus foi preso e pregado na cruz. Deus 
fingiu não saber quando de fato Ele sabia. Mesmo quando Ele sabia, Ele fingiu não saber. Isto
foi muito difícil para Deus. Você também faz o mesmo. Se uma pessoa sabe tudo sobre você, 
mas finge não saber, quão embaraçoso isso será? Quando você vê essa pessoa, você vai querer 
fugir e se esconder sob seus pés, mas você se rende porque não tem para onde ir. Portanto, é 
razoável concluir que quanto mais você suporta, isto se tornará a motivação para possuir mais. 
Vocês entendem o que quero dizer?  
 
A mesma coisa pode ser dita em uma família. Não importa o que seus irmãos e irmãs digam, 
se você suporta e resiste, seus pais ou qualquer outra pessoa abençoará você, dizendo, 
“Observe-o no futuro.” Portanto, vamos criar uma regra aqui e agora. É bom suportar para si 
mesmo e é bom abrir sua boca pelos outros. Se uma pessoa está em uma posição difícil, eu 
abrirei minha boca e a consolarei, e quando essa pessoa é caluniada, finja que você não sabe, 
mesmo se você sabe, e então abra sua boca e a apóie. Se você procura a chave para a vitória ou 
um fundamento ou motivação necessário para se tornar vitorioso, você descobrirá quão valiosa 
é a perseverança.  
 
Há um provérbio no oriente que diz, “Aqueles que perseveram são aqueles que vencem.” Você 
entende? Você entende o que quero dizer? (76-220) 
 
Quando você joga cabo de guerra, quem vence? Uma pessoa que puxa de repente com força 
vence, ou uma pessoa com perseverança vence? (A pessoa com perseverança.) Você não deve 
atacar de repente como um tigre e se tornar fraco depois. Você deve se manter firme para 
puxar. Você não deve desistir. Você deve se manter firme até o fim. A Bíblia diz, “Aquele que 
persevera até o fim vai para o inferno?” A pessoa que persevera até o fim perderá? É a mesma 
coisa. Se você vai para o Céu, isso significa que você venceu. Se você vai para o inferno, 
significa que você perdeu. A pessoa que persevera até o fim vence a luta. (64-57)  
 
A fim de se tornar um vitorioso, você precisa de condições. Em outras palavras, você precisa 
de confiança, você precisa de coragem, e terceiro, você precisa de um espírito de luta. (18-12)  
 
4) Existe Sofrimento Antes do Sucesso  
 
Se você quer ter grande sucesso, definitivamente a dificuldade seguirá a proporção desse 
sucesso. (27-181)  
 
È a mesma coisa com o destino de um indivíduo. Se uma pessoa tem sucesso ou não durante 
seu tempo de vida, se uma pessoa deixa para trás algo brilhante e honrável ou uma vida triste e 
sofrida, tudo depende do curso de vida dessa pessoa. Desde o tempo quando essa pessoa 
nasceu, quantas vezes ele ou ela é capaz de se unir com a direção da história e da fortuna
celeste? Além disso, quantas vezes essa pessoa enfrentará dificuldades que chegam diante dela 
com um coração de perseguir o futuro? As respostas para estas questões determinarão a atual 
personalidade como também o futuro dessa pessoa. Isto também determinará se esta pessoa se 
tornará um centro de respeito ou não. Todos almejam sucesso; entretanto, ninguém almeja o 
processo que ele ou ela deve passar a fim de realizar esse sucesso. Quando você olha para o 
passado antes do sucesso, tenho certeza que houve uma série de dias históricos cheios de 
tristeza e ressentimento quando você ficou doente ao fazer isto e queria abandonar tudo. Isto é 
a mesma coisa para seus pais, seus colegas, seus amigos, seus filhos e seu cônjuge. É a mesma 
coisa para qualquer pessoa. (27-273)  
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A fim de cumprir seu objetivo com convicção, você deve seguir através de um processo de 
esforço. Quanto mais elevada é sua esperança, maior a proporção de elementos conflitantes 
que bloquearão seu caminho. Estes elementos se oporão a você ao invés de serem absorvidos 
por você, e vão empurrá-lo para trás ao invés de recepcioná-lo. Quanto maior o objetivo que 
você está buscando, haverá dificuldades esperando por você na proporção disso. (43-20)  
 
Se você tem sucesso instantaneamente, você perecerá instantaneamente. Você também deve 
saber disso. Se você tem sucesso instantaneamente sem qualquer fundamento, você será 
roubado e será surpreendido por um tufão. Portanto, sucesso instantâneo é sem sentido.  
 
Devemos ter grandes ambições e ideias. A fim de que você se torne uma pessoa que pode 
viver para estas ambições e ideias, você não deve ter sucesso instantaneamente. Seu desejo 
dirá para você cumprir todas as coisas em um único dia, mas isso não acontecerá. Você pode 
dizer para aqueles que se opõem a você, “Oh, esses inimigos. Seria melhor se pudéssemos 
jogar fora todos esses que não estão no lado de Deus e melhorar este ambiente por nós 
mesmos. Onde está Deus?” Pode haver pessoas entre vocês que pensam assim, mas essa não é 
a forma correta de pensar.  
 
A fim de que o solo endureça, deve chover. Mas se chover o tempo todo, o que acontecerá? Se 
chover continuamente, nada será feito. O sol é necessário. Entretanto, se tem sol o tempo todo, 
isso não será bom. A fim de que o solo endureça, ele deve seguir através de um longo tempo 
com vento, ficando frio e quente, congelando e esquentando. O solo ficará mais duro enquanto 
o tempo passa. Se você quer explodir o solo que endureceu assim, você precisará de poder que 
seja ainda maior. (19-35)  
 
Em nosso tempo de vida, há muitos picos que devemos superar. Há picos até mesmo em um 
único dia, e também há picos em sua juventude. Precisamos seguir além dos picos quando 
temos uma família e quando assumimos responsabilidade por ela, e devemos superar os picos 
em nossa vida social. Em outras palavras, há picos ao longo do caminho de um indivíduo, uma 
sociedade e uma nação que podem determinar seu destino. A mesma coisa acontece com o 
mundo. Quando olhamos a partir deste ponto de vista, você deve saber que tudo está 
conectado centrando nestes picos. Frequentemente dizemos que isso e aquilo teve sucesso e 
que isso e aquilo fracassou. Que tipo de pessoa você chama de bem sucedida? É uma pessoa 
que superou o pico de seus objetivos. Que tipo de pessoa você chama de fracassada? É uma 
pessoa que não pôde superar esse pico. Durante seu tempo de vida, se você cumpre seu 
objetivo, então você é uma pessoa de sucesso. Se você não pode cumprir isto, você se torna 
um fracasso. (31-7)  
 
5) A Principal Razão para o Fracasso  
 
As pessoas não conhecem o caminho para o sucesso? Sim, todas elas conhecem. Este é o 
motivo pelo qual surge um problema aqui. Por que elas não podem ter sucesso se elas sabem? 
Por que elas não podem? Todas elas conhecem o método para o sucesso. Vocêw sabem, ou 
não sabem? (Sim, sabemos.) Então por que vocês não podem ter sucesso? É porque vocês não 
podem se controlar. Devemos saber que este é o estado dos seres humanos. (97-13)  
 
Se as pessoas planejam e tentam realizar seus objetivos através de suas próprias habilidades, 
então elas acabam fracassando. Podemos saber isto observando o processo da história até hoje. 
A história que foi tecida centrada nos seres humanos sempre acabou em fracasso. (42-298)  
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3. A Estrada para se Tornar Grande  
 
1) Todas as Pessoas Esperam se Tornar Grandes  
 
Quando um indivíduo é perguntado que tipo de pessoa quer se tornar, ele responderá que quer 
se tornar grande. Se você quer se tornar uma pessoa grande, quão grande pessoa você quer ser? 
Você se tornará o presidente da Coreia? Quando olhamos para as pessoas na Coreia, todas elas 
querem se tornar o presidente. Mesmo se você se tornar o primeiro na Coreia, você não deve 
acabar ali. Voce deve se tornar o primeiro no mundo. Então, o que você deve fazer depois de 
se tornar o primeiro no mundo? Se existe um lugar mais elevado e uma pessoa mais elevada 
do que o mundo, então você vai querer ir até lá e segurar a mão dessa pessoa. (41-323)  
 
2) A Fim de se Tornar uma Pessoa Histórica  
 
O que é uma grande pessoa? A pessoa que sabe como fazer o trabalho mais profundo com 
pensamento mais elevado é grande. Vocês entendem? A pessoa que faz o trabalho que os 
outros não podem fazer é uma grande pessoa. Por que? É porque essa pessoa faz seu trabalho 
mantendo sua posição vertical com Deus. (175-234)  
 
3) Você Deve Ser Capaz de Manter Sua Determinação  
 
Se você olhar, verá que há uma forma normal de vida para uma pessoa normal e uma forma 
especial de vida para um sábio ou uma grande pessoa. Se eu pergunto para você que tipo de 
pessoa você quer ser, você pode responder, “Eu quero me tornar um grande líder,” mas isso 
não é algo que pode ser feito de uma vez. A fim de se tornar um grande líder, você deve 
digerir muitas coisas no processo, e você deve seguir em frente sacrificando muitas coisas.  
 
Você pode se tornar um grande líder se pode utilizar as coisas sacrificadas para propósitos 
maiores. Quando você diz que uma pessoa é uma grande pessoa, sob que tipo de padrão essa
pessoa luta a fim de se tornar grande? As pessoas que se tornaram grandes foram aquela que 
arriscaram suas vidas. Você arriscará sua vida somente uma vez? Você deve seguir através do 
processo de arriscar sua vida de novo e de novo. (67-88)  
 
Sábios ou heróis na história foram aqueles que mantiveram a determinação e a resolução que 
fizeram quando eram muito pequenos até que eles morreram, e que viveram dentro desse 
objetivo. É muito simples. O Reverendo Moon está vivendo assim também. Mesmo quando 
estou adormecido, estou direcionado para meu objetivo. Mesmo quando desperto de manhã e 
abro meus olhos ou quando me associo com uma pessoa, eu sigo junto com essa pessoa a fim 
de encontrar algo bom para o propósito de cumprir meu objetivo. Se você vive sua vida assim, 
então seu ambiente de vida se tornará naturalmente uma base para seu futuro. Todos vocês 
estão vivendo assim? Se os jovens cheiram o bom perfume de uma flor, eles seguem esse 
caminho; se outro cheiro vem, eles seguem esse outro caminho. Se você acha que deve seguir 
na direção certa, apenas siga essa única direção com todo o seu poder. Você deve determinar 
se pode digerir e absorver isto ou se será absorvido por isto. Você deve seguir na luta assim. 
(15-129)  
 
Quando olhamos para a história, quase todos aqueles que cumpriram algo grande não foram os 
Ph. Ds. Eles foram todas as pessoas que tinham um forte espírito de luta. Aqueles que fizeram 
coisas que pareciam imprudentes para os outros se tornaram pessoas históricas. Em outras 
palavras, até agora, a história tem sido tecida pelos campeões com espírito de luta. (18-12)  
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4) A Busca pela Forma de Sofrer Voluntariamente  
 
A vida de uma pessoa não é boa. Além disso, uma pessoa não vive para sua vida sozinha. 
Homens e mulheres vivem juntos. Quando comparamos homem e mulher, eles são 
completamente diferentes. Eles são como pólos opostos. Quando um homem e uma mulher 
que são completamente diferentes na natureza vivem juntos, isto será difícil para ambos. Eles 
devem tentar corresponder um ao outro centrando na linha central, com um subindo enquanto 
o outro desce.  
 
Portanto, você precisa ser treinado quando é jovem. Se você quer se tornar uma grande pessoa, 
siga voluntariamente buscando por um caminho de grande dificuldade. Tente caminhar 40 
quilômetros durante a noite para experimentar dificuldades. A fim de trabalhar 
voluntariamente para o benefício dos outros, caminhe 40 quilômetros durante a noite, 
arrastando seu corpo cansado. Vá para um local de trabalho, uma fazenda por exemplo, e se 
sacrifique pelos outros. Isso não acontecerá se você dorme tranquilamente. (144-299)  
 
Quando uma pessoa tenta seguir um caminho especial, o elemento ou fator que determina essa 
coisa especial geralmente não é algo que as pessoas gostam. Esse é um caminho difícil com 
barreiras que você precisa superar e com questões indesejáveis bloqueando seu caminho. 
Entretanto, você não deve tentar virar e retornar apenas porque ele está bloqueado. Se você 
puder alcançar seu objetivo nesse caminho, então ninguém seguiria esse caminho.  
 
Se houvesse mil pessoas, todas elas escolheriam seguir esse caminho. Porque ninguém pode 
seguir esse caminho, esse é o caminho que uma pessoa especial deve seguir. Uma pessoa 
especial não deve virar e retornar. Ao contrário, essa pessoa deve seguir em frente, penetrando
essa parede. Você deve penetrar e seguir o caminho mais curto. A fim de fazer isso, você deve 
superar dificuldades que sejam cem vezes mais difíceis. Você descobrirá coisas que pessoas 
normais nem se quer podem imaginar. Portanto, a menos que você se torne uma pessoa que 
pode superar e romper as barreiras, você não será capaz de seguir este caminho.  
 
5) Fortaleça seu Terceiro Poder  
 
Se existe uma única grande pessoa que tenta seguir em frente na direção de um grande 
objetivo, quanto maior o objetivo e quanto maior é a pessoa, maiores serão os incidentes 
esperando por ele ou ela que envolvem todo o país ou o mundo. Esses incidentes aparecerão 
para você não de uma forma acolhedora, mas como uma condição que se opõe e contradiz 
você. Quanto maiores forem os fatores de oposição, maior é a chance que eles podem se tornar 
fatores de desapontamento e fracasso. Portanto, quando esses incidentes ocorrem, a pessoa que 
recebe esse incidente também deve aparecer como um núcleo de poder concentrado em uma
determinação maior e mais forte. A menos que você confronte o ambiente dessa forma, você 
nunca será capaz de resolver os incidentes.  
 
Portanto, aqueles que se colocam nesse ambiente e fazem uma determinação devem ser 
extremamente sérios. A fim de superar estes problemas, você sempre deve ter uma forte 
convicção. A chave importante para resolver este problema é saber como encontrar a força 
interna que pode superar a aproximação de dificuldades externas.  
 
No curso de suas vidas, os seres humanos tentaram superar toda vez que encontraram estes 
tipos de problemas; entretanto, eles falham toda vez. Este foi o padrão das vidas dos seres 
humanos.  
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Deus sabe disto, por isso, o que Ele vai querer de nós? Deus vai querer que nos determinemos 
e juremos novamente seguir em frente. No futuro, também enfrentaremos o pico de 
dificuldades, mas a fim de nos prepararmos para isso, devemos fazer uma determinação
novamente. A fim de vencer sobre o ambiente externo e cumprir um grande objetivo, devemos 
investir um poder mais forte e um impulso maior do que a dificuldade que se aproxima. Isto é 
mais importante do que qualquer outra coisa. Este é um problema importante sobre o qual não 
somente Deus se preocupa, mas algo que nós mesmos também devemos resolver.  
 
As pessoas exigirão poder mais forte quando encontramos estes problemas. Porque as pessoas 
precisam de um elemento de impulso mais forte, elas buscam por um terceiro poder. É 
inevitável que, quanto maior a pessoa, mais ele ou ela exigirá um terceiro poder.  
 
6) É uma Grande Coisa Cumprir Sem Conhecer  
 
O Reverendo Moon não gosta de propaganda. Eu nunca me vanglorio sobre o que fiz, onde 
quer que eu vá. Eu tento esconder isto tanto quanto posso. Um grande trabalho não deve ser 
feito abertamente. Faça dois terços do trabalho sem que as pessoas saibam, e quando você faz 
o terço final, então você terá realizado um grande trabalho.  
 
Portanto, antes de um grande evento aparecer na história – seja algum tipo de pensamento ou 
qualquer tipo de trabalho – dois terços dele já foi realizado por trás das cenas. Quando ele 
aparece diante da multidão e se torna conhecido pelas pessoas, ele aparece com um 
fundamento e resultado que pode ser oficialmente aprovado pelo público. (141-121)  
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Capítulo 4 Vida Exemplar  
 
Seção 1. Redescobrindo a Vida  
 
1. Como Conduzir a Vida  
 
Se os seres humanos devem conduzir bem suas vidas, eles devem criar um programa. Você 
não deve viver uma vida sem direção e sem propósito. Você pode não saber, mas a 
providência de restauração de hoje não está sendo realizada sem um propósito.  
 
O caminho que tenho trilhado por 40 anos até hoje tem sido completamente intencional e em 
conformidade com um programa. Tal como construir uma casa requer um plano, eu tenho um 
projeto. Eu não posso dizer para mim mesmo, “Está feito,” embora tudo possa coincidir 
exatamente com o projeto. Isto tem que ser reconhecido por Céu e terra. (141-180)  
 
Tem que haver discriminação. Se uma pessoa tem vivido uma vida boa ou má, isto será 
definitivamente determinado depois que ele ou ela morrer. A decisão será tomada quando se 
sabe se a pessoa viveu bem ou não. Se uma pessoa é observada por ter conduzido uma vida 
boa, isto significa que a pessoa é boa. Se não, isto significa que a pessoa é má.  
 
Se isto é assim, então o que devemos fazer a fim de ser reconhecidos como tendo vivido uma 
vida de bondade? Qual é o padrão para uma vida boa ou má? Durante nosso tempo de vida, 
fazemos coisas que determinam a qualidade de nossas vidas. Toda pessoa quer viver uma vida 
boa. Ninguém quer viver uma vida má.  
 
Frequentemente é dito que uma pessoa vive uma vida boa baseado essencialmente em coisas 
externas. Normalmente, uma pessoa que está bem externamente diz que tem uma vida boa. Se 
uma pessoa possui uma casa, tem algum dinheiro, vive com um cônjuge e filhos e parece não 
ter nenhum obstáculo para realizar suas intenções, dizem que ele ou ela vive uma vida boa. 
Isto é geralmente assim.  
 
Mas, embora possamos viver nossas vidas ouvindo quão boas sejam nossas circunstâncias, 
quando chegamos a nos perguntar, “Eu já estou vivendo uma vida verdadeira e boa?” não são 
muitos de nós que podem dizer com confiança, “Eu estou vivendo assim realmente.” 
Independente de sexo e idade, todos desejam conduzir uma vida verdadeira. Entretanto, nem 
tantos vivem realmente uma vida verdadeira.  
 
Vivemos em um ambiente onde não é possível viver sinceramente, embora possamos querer 
isto. A grande maioria das pessoas tem uma conclusão de arrependimento sobre suas vidas e 
passa a lamentar sobre o tempo desperdiçado. Essa é nossa forma de vida atualmente. (43-242) 
 
Atualmente, vocês, a juventude da Igreja de Unificação dizem, “Somos pessoas históricas com 
resultados históricos.” Isto é realmente assim? Isso é um problema. Isso é realmente assim? Se 
você pergunta para alguém, “O que você está fazendo?” essa pessoa provavelmente 
responderá, “Estou vivendo.” Se você pergunta, “Como você está vivendo?” a resposta 
provavelmente será, “Estou vivendo desta forma.” Se perguntamos para um grande número de 
indivíduos, a grande maioria provavelmente responderá, “Eu apenas estou comendo e 
passando bem.” As respostas para as questões, “Como é sua vida? Você está bem ou não?" são 
dadas por uma grande maioria de pessoas baseadas em fatos como possuir uma casa ou um 
pedaço de chão ou ter boas condições de vida.  
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Estamos nos dando bem em nossas vidas. Como a maioria das pessoas está vivendo 
atualmente? Elas estão se dando bem. Elas estão vivendo para o propósito apenas de viver. 
Mas a vida não deve ser conduzida apenas desta forma. Vocês entendem? Como uma pessoa 
que tem um padrão um passo mais elevado conduz sua vida? Essa pessoa come 
compartilhando o alimento e vive com deliberação. Alguns gastam suas vidas somente 
comendo e bebendo enquanto outros a gastam com consideração. Vocês entendem? (151-70) 
 
É fácil para aquele que está derrotado na vida se tornar um perdedor em sua vida de fé. Nas 
circunstâncias da vida, Deus e Satanás estão conduzindo uma batalha para me privar. (183-
198)  
 
Onde Satanás está separado de Deus? Isto não é feito no mundo espiritual. Onde isto é feito? 
Na vida. Dentro de mim mesmo, em minha consciência e em minha mente física. O aspecto 
interno dentro de nós, a consciência, representa o lado de Deus e a mente física representa o 
lado de Satanás.  
 
Quando você coloca suas mãos uma contra a outra, sua forma é muito parecida. Mas uma 
delas é o lado esquerdo e a outra é o lado direito. Quando olhamos para isto desta forma, a 
mesma coisa parece diferente. Portanto, devemos distinguir o lado direito do lado esquerdo, e 
saber claramente qual segue primeiro e qual segue depois. (24-215)  
 
Recentemente, tenho visto que o Princípio segue seu caminho enquanto vocês agem da sua 
forma e a Igreja opera da sua forma. Eu sinto que é assim. Se você aprendeu o Princípio, você 
deve se colocar de acordo com ele, mas você e a Igreja não estão se colocando de acordo com 
o Princípio. Vocês estão apartados dele. Vocês enfrentarão problemas dessa forma. Existe um 
ditado, “Uma hora pode destruir o que levou uma era para construir.” Se continuamos a viver 
dessa forma, tudo acabará em fracasso. (109-308)  
 
2. A Forma de Vida que Devemos Adotar  
 
O que estive enfatizando para você? O caminho obscuro que você esteve vivendo no passado 
deve mudar para uma forma de vida concreta. (18-178) 
 
Certamente devemos nos informar sobre a forma de vida a ser conduzida como um indivíduo e 
também como uma família. (24-29)  
 
O que permanecerá no final? Não haverá qualquer das filosofias ou perspectivas sobre a vida 
formuladas por seres humanos. Esta será uma forma de vida referente a Deus. Deus deve ser a 
principal visão de vida; esta deve ser uma visão de mundo que une Deus e humanos. Este não 
é um lugar onde os humanos possuem um grau de entendimento vago sobre Deus, mas ao 
invés, um lugar onde o homem nunca pode se afastar, não importa o quê. Por quê? Sendo que 
Deus e os humanos se afastaram do lugar de onde isto realmente não deveria ter sido possível, 
eles devem alcançar um lugar mais elevado do que esse. Devemos seguir em frente e 
reivindicar um estágio de vida em âmbito mundial, onde Deus e o homem sejam uma unidade. 
(65-127)  
 
Atualmente onde vocês têm se colocado na Igreja de Unificação? Os membros da Igreja de 
Unificação devem agir juntamente comigo, sempre e em qualquer lugar que possam ir. Até 
agora, eu não tenho gerenciado a mim mesmo. Eu tenho vivido com Deus e caminhado na 
mesma direção com Ele e no passo Dele, investindo completamente minha vida.  



83 
 

Agora, a combinação (de Deus, você e eu) deve se tornar uma unidade. Devemos agir em 
conjunto. Sendo que esta é uma questão decisiva de vida e morte, os três devem se unir em um 
ponto onde estejam juntos. Em outras palavras, a realidade de ressurreição da vida nesse 
mesmo ponto. Este é o ponto de conexão onde o Pai e eu nos tornei um, e onde você e eu nos 
tornamos um e unidos. Neste ponto a unificação de um único coração ocorre. Portanto, você 
deve conduzir uma vida de unidade com a vontade. (31-321)  
 
Para você, é uma questão de como conduzir sua vida enquanto se torna um em coração com as 
três partes da vontade de Deus, sua vontade e a vontade de seus futuros filhos espirituais; o 
lugar onde o tempo se torna um, uma pessoa se torna uma, e a direção se torna uma, por dia ou 
por mês. É uma questão de como trazer um ano inteiro para esse padrão. (24-133, 28-80)  
 
Você deve se verificar. Já me tornei uma unidade com a causa, o objetivo e o sujeito? Quando 
encontro a mim mesmo não sendo uma unidade com a causa e o objetivo, e não sendo capaz 
de se colocar em uma posição de objeto diante de um sujeito, eu devo continuamente manter 
em mente a necessidade de se tornar um com a causa, o objetivo e o sujeito. Depois de 
estabelecer o relacionamento sujeito e objeto e a direção, então o propósito deve estar claro. 
Você já esteve pensando desta forma até agora? (66-257, 108-83)  
 
Que tipo de vida Deus quer? Não é uma vida autocentrada. Eu digo para você, não é uma vida 
autocentrada. Portanto, vocês, membros da Igreja de Unificação, devem pendurar um mapa do 
mundo ou do globo terrestre na parede de seu quarto e sempre pensar, “Onde Deus iria hoje? 
Eu devo colocar minha mente aqui, mas Deus, que criou céus e terra, poderia estar olhando 
somente para mim?” Você deve pensar sobre isto. (155-248)  
 
Uma vida monótona se torna como um hábito. Uma pessoa que pensa que esta é a forma da 
vida humana não é nada mais do que uma pessoa mundana. Devemos conduzir uma vida que é 
capaz de melhorar as circunstâncias comuns da vida e de trazer um valor mais elevado. 
Somente dessa forma a posição da bondade pode ser determinada no mundo do mal. Uma 
pessoa não pode ser chamada de religiosa, se ele ou ela não é capaz de dominar a vida externa. 
Ela não pode ser chamada de pessoa celeste. Portanto, todos precisam edificar o caráter. Não é 
suficiente apenas fazer atividades. Devemos viver de forma que, depois das atividades, quando 
nos sentamos, somos capazes de manter e combinar as direções de acima e abaixo, esquerda e 
direita. Sem dúvida esta é a forma que uma pessoa ficará, baseada no padrão substancial, em 
um lugar do eixo vertical.(185-182)  
 
3. A Forma de Vida que Devemos nos Tornar Acostumados  
 
1) Vida Centrada em Deus  
 
Toda religião ensina a não olhar ou ouvir nada precipitadamente. Elas também nos ensinam a 
não falar ou tratar alguém precipitadamente. Isto significa que olhar, ouvir, falar, sentir e 
também amar deve ser feito centrado em Deus, e não centrado em mim mesmo. (66-231)  
 
Todo o nosso falar, olhar, sentir e experimentar emocional devem estar conectados a Deus. 
(53-239)  
 
Para quem devemos olhar e ouvir em nossa vida diária? É para o benefício de Deus. Devemos 
fazer isto para o benefício de Deus. Sentir também deve ser feito para o benefício de Deus. 
Embora estamos vivendo na terra, devemos estar conectados com a vida no Céu. (35-284)  
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Antes de comer, você deve pensar, “Pai, primeiro você!” (11-218)  
 
Você não pode apenas comer boa comida e vestir boas roupas. Primeiro, você deve oferecer o 
melhor para Deus. Além disso, quando você caminha, pense que você está caminhando 
juntamente com o Pai à sua direita e a Mãe à sua esquerda. (24-181) 
 
Quando estamos com fome, para quem comemos? (Para Deus.) Realmente? Você tem certeza 
que come para o benefício de Deus ou você está comendo para seu próprio benefício? (Para 
Deus.) Você deve pensar sobre isto. Como você pode comer para o benefício de Deus? “Eu 
preciso construir um templo perfeito para Deus.” Portanto, quando você come, pense que Deus 
está comendo através de você. Pense desta forma, “Porque estou com fome, Deus em mim 
quer comer.” Vocês entendem? Se você faz isso, esse alimento se tornará santo. Ele se tornará 
um precioso alimento. 
 
A seguir, o que você deve pensar quando vai ao banheiro? Você faz isto para seu benefício ou 
para o benefício do todo? Tudo isso é a mesma coisa. Pense que Deus ordenou você a ir, 
porque do contrário, este templo terá problemas.  
 
E quanto a respiração? É a mesma coisa. E a audição? Não pense que você ouve para si 
mesmo. Não pense que você faz qualquer coisa como olhar, tocar, etc, para si mesmo. Mesmo 
quando você encara as pessoas no mundo de Satanás, faça isso como uma pessoa de Deus. 
Mesmo quando você fala, pense que Deus está falando.  
 
Originalmente, de acordo com o Princípio, devemos viver, pensar e amar centrados em nós 
mesmos depois de nos tornarmos completamente unidos. Devemos saber disto claramente. 
Embora possamos viver, pensar e amar centrados em nós mesmos, isto seria como viver, 
pensar e amar centrado em Deus. Este é o Princípio. (92-166)  
 
Se você entende o relacionamento entre sujeito e objeto, então tudo deve ser para o benefício 
do sujeito, ao máximo. Tudo tal como olhar, ouvir e comer deve ser feito para o sujeito. 
 
Quando você come e apenas diz, “Oh, Quão saboroso é isto. Tão delicioso!” isto significa que 
você está comendo para seu próprio benefício. Mas se você come com gratidão, você está 
comendo para o benefício do sujeito. Se você pode compreender que suas circunstâncias não 
são devido a você, então você é capaz de comer assim porque não está comendo sozinho. Você 
está comendo para o sujeito. É a mesma coisa com o dormir. Não é porque você tem seguido 
tão bem que pode dormir em um lugar como este. Você deve ter a atitude que embora o Céu 
possa trazer você ao fim deste mundo e arruinar sua vida, isto é por causa do esforço 
desesperado do Céu para salvá-lo de seu estado miserável. Tudo o que você sempre deve dizer 
para Deus é, “Oh, Deus, eu sou grato por meu destino. Eu sou tão grato.” Esta é a atitude que 
você deve ter.  
 
Esse é o motivo pelo qual não pode haver qualquer descontentamento no lugar onde um objeto 
é devotado ao sujeito, não é? Descontentamento é um ato raro e um fracasso. Portanto, 
nenhum descontentamento é permitido na vida de fé. O que não é permitido? Não podemos 
permitir o descontentamento. Deve haver somente gratidão. Você deve entender isto.  
 
Porque o Céu sempre permanecerá como o sujeito, não pode haver qualquer regime ou vida 
que esteja separada dele. Portanto, sempre relate. Embora possa parecer que você está por si 
mesmo, você nunca está sozinho. 
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Você sentirá a presença do Céu na frente e nas costas, onde quer que você vá. Então qualquer 
coisa que você venha desfrutar, você sentirá isto em seu coração. Como o Pai sente ao ver todo 
este cenário? Como Ele sente quando olha para Seul? Se o mundo e a história são assim, então 
tudo deve se conectar e se relacionar com isto. Você deve compreender claramente estes 
pontos e nunca esquecer que o Céu é o sujeito. Do contrário, não é possível entender a razão 
da fé empírica.  
 
A lei natural foi trazida à existência para manter a ordem adequada. Portanto, devemos nos 
colocar na posição onde o Céu é o sujeito absoluto no relacionamento de sujeito e objeto. 
Aquele que negligencia o sujeito não é capaz de se tornar um objeto. Quando eu sou um objeto 
incondicional para o sujeito absoluto, estamos absolutamente unidos.  
 
Portanto, tudo que vemos, ouvimos e sentimos, e até mesmo amamos em uma família, deve 
ser feito a partir da posição de um sujeito e objeto para o benefício do Céu. Isso é unidade. 
Esse tipo de família nunca perecerá.  
 
O que acontecerá quando um sujeito e um objeto têm um relacionamento recíproco? 
Definitivamente, algo acontecerá, e o resultado virá na proporção de quão bom é esse 
relacionamento recíproco. (58-310)  
 
2) Centrado nos Verdadeiros Pais  
 
Agora, vocês devem viver juntamente com os Verdadeiros Pais. Portanto, os Verdadeiros Pais 
estão na posição de avós, e então existe a posição de seus próprios pais, e vocês estão na 
posição do filho mais velho. Isto é diferente. A conclusão é que três gerações vivem juntas.  
 
Você deve conduzir sua vida sentindo que Deus, os Verdadeiros Pais e seus próprios pais estão 
com você. Alcançamos a era quando não é possível pensar que não existe Deus ou que Deus 
morreu. (131-97)  
 
A Queda aconteceu através de laços de coração. Portanto, não é possível abrir a porta da 
Queda e limpá-la, sem um nível mais elevado de poder do coração do que aquele que ocorreu 
na Queda. Este é o Princípio. Isto ocorre quando você derrama lágrimas e está ansiosamente 
esperando para me ver. Eu repentinamente apareço e ensino você. No caminho para qualquer 
lugar, se você vê bons produtos ou qualquer outra coisa boa, um desejo de levar isso para o Pai 
vem do fundo de seu coração. “Eu não posso simplesmente passar por isto, porque meu 
coração fica doendo. Eu quero trazer isto para o Pai.” Então se você se sente comovido e 
explode em lágrimas sobre quão lamentável é a situação de Deus, eu aparecerei diante de 
você. Se você quisesse me dar um bom terno, eu já aparecerei vestindo até mesmo um melhor. 
Eu perguntarei a você sorrindo, “Qual é a questão?” Essa situação ocorrerá. Eu direi, “Não se 
preocupe! Eu já tenho as melhores coisas.”  
 
Assim, um homem chamado Reverendo Moon é uma pessoa forte – uma pessoa estranha, a 
quem você não conhece. Eu venho de um fundamento estranho, contudo em qualquer país do 
mundo que eu tenha prometido visitar, seu povo espera para me ver. Sem entender por si 
próprios, eles acordam suspirando, “Pai, quando você virá?” Quando você alcança esse estado 
de tocar profundamente o coração, você se abrirá espiritualmente. Se você realmente deseja 
seguir o Pai, ele virá e mostrará para você o Jardim do Éden. Nesse momento, você não sabe 
que isto está ocorrendo espiritualmente. Isto parece tão real. De nenhuma outra forma esse tipo 
de mundo pode se abrir.  
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Você deve encher seus olhos com saudade. Se uma pessoa chora excessivamente, dói
exatamente neste ponto. Essa é a quantidade que você deve ter saudade. Mesmo ao clamar, 
“Pai,” alguns fazem isto como um filho que está sendo levado para a execução, e alguns como 
um filho que está partindo para um país distante. A fim de chamar o Pai Celeste, devemos ter 
um padrão mais elevado do que este. A quantidade que você tem se dedicado para encontrar o 
Pai e formar laços com Deus será sua propriedade. (50-288)  
 
Em todas as coisas, se relacione com os Pais; decida com os Pais, consulte os Pais e encontre 
uma solução com os Pais. (44-175)  
 
3) Uma Vida Centrada na Bondade  
 
Aquele que se une ao centro e à direção desde o início é capaz de conectar o início e o fim. 
Portanto, a primeira vitória pertence ao sujeito. Ao mesmo tempo, Isto também vem de volta 
para aquele que segue o caminho desde o início até o fim. Você deve ter um centro na vida. 
(57-277)  
 
Existe bem e mal mesmo ao ouvir até uma canção. Se você olha, ouve, come, dorme ou faz 
qualquer coisa, existe bem e mal. (26-131)  
 
Se você está dormindo ou acordado, comendo, descansando, olhando ou fazendo qualquer 
coisa, você deve fazer isto centrado no todo. (73-61)  
 
Nunca esqueça que no presente você está colocado no ponto divisório entre bem e mal. 
Portanto, sempre fale bem, e olhe somente para coisas boas com seus olhos. Os olhos das 
mulheres passeiam facilmente, não é? Assim, você deve controlar seus olhos. Você deve 
controlar seus olhos, mãos e todos os cinco sentidos. Onde cada passo meu deve conduzir? Se 
encontro meu amigo ou colega, eu devo ser capaz de dizer palavras para o benefício do 
público para todas as pessoas. Eu devo ajudar a pessoa a dar ao menos um passo na direção do 
bem. Enquanto controlo estas coisas no mundo físico, simultaneamente seguirei em frente, 
segurando a bandeira para o benefício daqueles que já faleceram. Por essa razão, você deve 
estudar e fazer seu trabalho. Então, tudo funcionará naturalmente. (109-307)  
 
4) Vida de Acordo com Um Único Objetivo  
 
O que determina se um indivíduo tem sucesso na vida na terra ou não, ou é capaz de deixar 
para trás realizações do dia a dia ao alcançar seu objetivo? Depois de estabelecer um firme 
objetivo, é muito importante saber como ter uma direção que está de acordo e se ajusta às 
marcas do objetivo.  
 
Embora você comece com um objetivo, se a direção segue errada, isto não terá nada a ver com 
o objetivo. Portanto, quando caminhamos na direção de um objetivo, devemos sempre 
observar cuidadosamente para ver se a direção está de acordo com ele.  
 
Devemos nos colocar alinhados com o objetivo. Sendo que estamos em um relacionamento 
recíproco com o objetivo, devemos nos colocar na posição de ter o objetivo como um 
oponente na linha direta. Para nossas linhas, quando nos movemos em frente passo a passo, se 
não adotamos a posição em linha reta com o objetivo, somos levados a errar o objetivo. 
Apenas um passo errado conduzirá você para longe do objetivo. Você não pode seguir nem 
para a direita e nem para a esquerda.  
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Tome o caminho dourado, e você será capaz de alcançar a conclusão de seu objetivo. Você 
deve trabalhar a partir do ponto de se descobrir capaz de se unir com o objetivo em uma linha 
reta com o bem claramente definido. Se recuamos da linha reta e nos colocamos no 
fundamento de não ser capaz de estar de acordo com a linha reta, devemos saber que já nos 
desviamos do caminho que nos permite cumprir o objetivo.  
 
Se não podemos nos colocar na posição onde o objetivo e a direção estão de acordo, Deus não 
pode ajudar ou compartilhar isto conosco, porque esse lugar tem uma direção comum a partir 
de uma posição comum em relação a um objetivo comum. Se nos desviamos, Deus não pode 
estar conosco.  
 
Por que isto é assim? Porque se a direção segue errada, todo esforço será perdido. Em muitas 
situações a cooperação não trará os resultados desejados, mas ao invés, isto seguirá 
inevitavelmente para qualquer outro lugar. É muito natural que Deus não possa ajudar ou estar 
com você, se você se coloca nessa posição, por isso este será um esforço desperdiçado.  
 
Depois de levantarmos de manhã, todos os nossos sentimentos e movimentos devem estar 
unificados o tempo todo, em uma linha reta unida em um único objetivo. Não podemos negar 
que no momento que perdemos o ponto, não somos capazes de estar conectados com a 
Vontade. (57-232)  
 
Seção 2. Ética, Moralidade e Prosperidade  
 
1. Existe Ordem no Universo  
 
Uma nova ontologia de uma nova religião deve revelar que todos os seres absolutos do 
passado não estavam separados, mas estavam unidos e eram o mesmo como Deus. Ela também 
deve ser capaz de revelar a visão de Deus de cada religião para que elas possam capturar os 
atributos do Criador e entender adequadamente todos os Seus aspectos. Todas as religiões são 
irmãs estabelecidas por um único Deus. Ao mesmo tempo em que uma religião revela os 
atributos de Deus, a nova ontologia deve revelar a causa, o propósito e os princípios de 
criação. Ela deve transmitir o sentimento que o propósito e os sentimentos dominam o 
movimento de todas as coisas no universo.  
 
Além disso, ela deve explicar que as regras que os seres humanos devem seguir estão de 
acordo com as regras do universo, denominada lei natural. Deve ser revelado que existe um 
sistema de ordem vertical, formado pelas regras da criação do sol, a lua e as estrelas do 
universo. Esta lei natural também é vista dentro da família como a ordem vertical formada 
pelos avôs, pais e filhos. A ordem horizontal formada por irmãos e irmãs é estabelecida, e
simultaneamente um correspondente senso de valor, denominado regras, é formado. (122-304) 
 
Quando você sai para trabalhar em uma vila de agricultores, você não estará trabalhando 
apenas para si mesmo. O esposo e a esposa saem e começam a trabalhar depois de relatar as 
tarefas do dia para Deus. Quando eles terminam e retornam, eles comerão somente depois de 
relatar para Deus. Você deve saber quão rígido é o padrão de Deus, o qual regula todas as 
coisas. Existem regras da vida familiar que uma mulher deve manter, e existem regras que um 
homem deve manter. (31-276)  
 
Na sociedade coreana, durante os três anos seguintes após a passagem dos pais de uma pessoa, 
os filhos oferecem refeições para os espíritos de seus pais toda manhã e noite.  
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Além disso, sempre que eles saem ou retornam para casa, eles executam uma saudação na 
direção do altar de seus pais. Não existem essas regras na sociedade coreana? Você deve fazer 
melhor do que isso. O que você faz agora se enquadra exatamente às formalidades do Céu a 
partir do ponto de vista da Vontade? Não, isso não acontece. Longe disso. (31-275)  
 
2. O Homem é Valioso Por Causa da Ética e Moralidade  
 
Existe a expressão, “lei celeste.” Você já ouviu estas palavras? As palavras lei celeste formam 
uma terminologia religiosa. Mesmo se já ouviu sobre moral humana, você já tinha ouvido 
sobre moral celeste? Qual é a origem da lei moral humana? É a lei constitucional coreana? A 
origem da moral humana é a consciência. Atualmente, a maioria das leis é feita a partir da base 
do Direito Romano. Pode-se dizer que o Direito Romano está enraizado na cultura do mundo 
contemporâneo. Entretanto, a moral humana está baseada na consciência, ao invés da lei.  
 
Qual é o fundamento da consciência? É o bem. O padrão da consciência não é nenhum outro 
além do padrão do bem. Quando a consciência se afasta do bem e segue na direção errada, ela 
tenta corrigir o erro. Tentamos criar um sistema social universal de acordo com a consciência 
pura, mas ao mesmo tempo precisamos das leis. Onde a moral humana está enraizada? No 
longo prazo, ela está enraizada na lei celeste. (33-44)  
 
Os seres humanos são valiosos por causa da moral humana. A moral humana forma os 
relacionamentos entre as pessoas. A moral humana não tem utilidade no caso de apenas uma 
pessoa; ela surge quando há duas ou mais pessoas. A ética social surge a partir da família na 
qual homem e mulher se casaram. Ética é a lei-razão dos relacionamentos humanos. (136-208) 
 
Podemos falar sobre moral humana. As leis humanas são formadas através de emoções, não é? 
Nos relacionamentos entre membros da família, centrando no pai e na mãe, os ideais de moral, 
sistemas sociais, ordem e assim por diante estão baseados em aspectos emocionais. Quando 
algo sentido pela emoção se torna muito longo ou de alta dimensão, devemos abaixar nossas 
cabeças diante disso. Você deve saber este ponto. Qual é a motivação para a lei humana? É a 
emoção. A lei humana começa a partir da posição dos pais amando seus filhos. Em 
relacionamentos humanos verdadeiros, segue que os filhos amam seus pais. (64-124)  
 
3. Os Três Princípios Fundamentais e as Cinco Disciplinas Morais nas Relações 
Humanas  
 
Não é somente através do padrão vertical que uma pessoa conhece seu próprio ser. Nem é 
somente através do padrão horizontal. Uma pessoa não é conhecida somente por suas palavras. 
As palavras de uma pessoa devem estar de acordo com as ações. Uma pessoa é conhecida pelo 
fato que ela age de acordo com o que ela diz; de acordo com o fato se existe uma unidade entre 
sua mente e sua obra. As palavras de uma pessoa devem ser as mesmas como suas ações. A 
mente de uma pessoa deve ser a mesma como sua obra.  
 
Isto expressa o relacionamento vertical e horizontal. O Confucionismo quase representa essas 
relações. A razão fundamental de todas as coisas está sempre no Caminho do Céu. Isto 
significa que o que se coloca na frente deve estar na frente; o que se coloca atrás deve estar 
atrás. Isto significa o estado e a razão na qual a forma celeste está se movendo. Este é o 
caminho que a vontade celeste deve seguir. O que é o caminho? Sempre dizemos que a 
benevolência (jen), justiça, propriedade e sabedoria são as bases da natureza humana, e que a 
prática da benevolência e justiça forma o caminho que os seres humanos devem seguir.  



89 
 

Quando as pessoas trilham ao longo do caminho, a pessoa adulta segue na frente, de acordo 
com o pensamento oriental. Isso é porque a pessoa adulta nasceu primeiro no mundo. É assim 
que eles tentam juntar o ambiente. A pessoa que nasce depois deve se colocar atrás. Se algo 
deve ser elevado, se algo deve ser alto, ele deve se manter em ritmo com o que é baixo; o que 
está na frente deve seguir na frente; o que está atrás deve seguir atrás; o que está em cima deve 
se manter em ritmo com a posição. Estas perspectivas não devem ser mutáveis. Elas são 
eternas.  
 
Sempre que uma pessoa recebe algo de um homem mais velho, de acordo com o hábito 
coreano, ela deve receber isto com as duas mãos. Isto significa que somente quando suas mãos 
estão completamente na horizontal, elas receberão o amor da pessoa mais velha. Qualquer 
coisa que ela receba deve seguir através de um estado vertical de 90 graus. Isto simboliza uma 
questão de disciplina.  
 
Pode-se dizer que a mente da pessoa é a mente do Céu. Todas as regras devem ser horizontais, 
sendo que as regras são relativas de acordo com a razão e a consciência. Ambas devem estar 
de acordo uma com a outra. Não são apenas a benevolência, justiça, propriedade e sabedoria 
que devem ser aceitas e o Céu excluído. Eles não conectam estas virtudes com o Céu. O Céu é 
vago, e benevolência, justiça, propriedade e conhecimento são obscuros. As pessoas não 
sabem como conectar estas virtudes com o Céu. Sendo que as pessoas não sabem como fazer 
isso, as formas destes dois mundos não criaram um padrão real na história humana, e as 
formas devem desvanecer. Todos vocês devem conhecer este ponto claramente.  
 
As características duais aparecerão, centrando no Princípio Divino. Como as características 
duais poderiam estar conectadas comigo? Estas são as esferas reais de relacionamentos. Qual 
ideal a vontade humana deseja? Não é conhecimento, nem poder e nem dinheiro, mas os 
resultados reais do amor. Portanto, o amor deve marcar as relações entre soberania e sujeito. 
Todas as relações são relações de amor. O Céu precisa de Seus filhos. Amor marca o 
relacionamento entre o Céu e Seus filhos. Uma pessoa não pode existir por si mesma. (185-
271, 168-252, 171-237)  
 
Até o momento presente, a moralidade humana tem significado que os pais devem amar seus 
filhos e os filhos devem amar seus pais. Deve haver uma distinção entre esposo e esposa. Estas 
virtudes têm sido transformadas até o momento presente como a pedra fundamental dos três 
princípios fundamentais e as cinco disciplinas morais nas relações humanas.  
 
Entretanto, estas parecem ser mutáveis. Atualmente, os costumes e normas tradicionais estão 
sendo naturalmente mudados. Esse espírito está penetrando diariamente em nosso ambiente 
cotidiano e social. Estamos nos Últimos Dias. Se um líder em âmbito mundial, um Messias, 
aparecesse, ele resolveria todos estes problemas. (11-19)  
 
4. O País Oriental da Cortesia  
 
A história coreana se estende por mais de 4.000 anos. Como este país oriental é chamado? Ele 
é chamado o país da cortesia. Cortesia é boa ou má? Quando podemos dizer que o país oriental 
é o país da cortesia, isto significa um homem com cortesia ou uma mulher com cortesia? 
(Significa a mulher.) Sim, está certo. Portanto, as esposas no curso da história coreana que 
gostariam realmente de servir seus esposos são as mulheres que dificilmente poderiam 
gerenciar a limpeza de sua casa como gostariam. (44-104)  
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Seção 3. A Idade do Completo Testamento e a Vida de Atendimento  
 
1. A Idade do Completo Testamento é a Idade de Atendimento  
 
1) O que é a Idade do Completo Testamento?  
 
Deus esteve conduzindo a providência de salvação através de três estágios durante a história 
de 6.000 anos. Através da Idade do Velho Testamento, que foi a idade do servo, e a Idade do 
Novo Testamento, que foi a idade do filho adotado, alcançamos a Idade do Completo 
Testamento. Na Idade do Completo Testamento, devem aparecer filhos que preparem um 
lugar para os pais e os atendam. Até hoje, Deus esteve conduzindo essa história de 
restauração. (16-178)  
 
O que é a Idade do Completo Testamento? Na terra, este é o processo de avançar para um 
mundo ideal centrado em uma família e no amor dos Verdadeiros Pais – um novo mundo 
onde Satanás não pode mais operar. A partir do ponto de vista do Princípio, a Idade do 
Completo Testamento significa uma realidade de pais que cumpriram a responsabilidade. 
Uma promessa é responsabilidade. Uma promessa de responsabilidade deixada incompleta é a 
Queda. O Velho Testamento é uma promessa do passado. O Novo Testamento é uma nova 
promessa, e agora o Completo Testamento é a idade para realizar a promessa. Realizar 
significa que todas as pessoas do mundo cumprem sua responsabilidade. Uma promessa é 
cumprir a responsabilidade. (131-98)  
 
A Idade do Completo Testamento é a idade de perfeição. O que é isto? Abel se torna uma
unidade centrado no amor dos Verdadeiros Pais, e os irmãos se unem com Abel e fazem Caim 
se render. Caim não se rendeu até agora porque não havia pais. Portanto, essa morte trágica 
ocorreu. Caim odiou Abel porque ele não tinha pais, mas quando ele se une com Abel 
centrado nos pais, ele se adaptará. (131-75)  
 
Quando olhamos para a história humana, a Idade do Velho Testamento é a idade de buscar 
por amor, com os seres humanos buscando por Deus. A Idade do Novo Testamento é a idade 
de sacrifício para o benefício de atender os pais da Idade do Completo Testamento. Agora a 
idade do Completo Testamento é a idade de sacrifício para o benefício de atender Deus para o 
propósito da liberação de Deus, centrado nos Verdadeiros Pais. Portanto, a Igreja de 
Unificação mostra hoje uma cruz branca. Os Verdadeiros Pais estão carregando a cruz. 
Porque os seres humanos caíram no nível de perfeição do estágio de crescimento, o 
Verdadeiro Pai teve que seguir novamente através do caminho de indenização por vinte anos. 
(136-307)  
 
Quando você diz que tem o corpo ressuscitado de todos os sacrifícios da Idade do Velho 
Testamento, a ressureição do corpo de Jesus na Idade do Novo Testamento, e a ressurreição 
do coração do Reverendo Moon na Idade do Completo Testamento, todos de Céu e terra 
manterão seus olhos em você e o seguirão em uma fila. Eles seguirão você onde quer que vá, 
por mais difícil e doloroso que o caminho possa ser. (107-216)  
 
2) A Idade do Completo Testamento é a Idade do Amor  
 
Atualmente, consideramos Deus como o Senhor da esperança, fé e amor. Deus, o Senhor da 
esperança, fé e amor, fez os seres humanos passarem através da Idade do Velho Testamento 
da esperança e da Idade do Novo Testamento da fé. 
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De agora em diante, os seres humanos encontrarão a Idade do Completo Testamento do 
Amor. Na Idade do Completo Testamento, ou a idade do Segundo Advento, o que permanece 
como um elemento eterno, imutável e essencial é o amor de Deus, o centro de todos os ideais 
e de todas as coisas. (1-90) 
 
Como a Idade do Completo Testamento é a idade do amor, temos permissão de casar. Até 
agora, a idade do amor não chegou para qualquer religião. Portanto, as religiões mais 
elevadas, não encorajavam as pessoas a se casarem. (96-117)  
 
3) A Idade de Salvação através de Atendimento  
 
A idade decaída é a idade de domínio de Satanás. Este não é um assunto conceitual, mas real, 
e você pode entender isto se olhar espiritualmente para as realidades ambientais. Por que 
Adão caiu? Foi porque ele não alcançou fé, ações e atendimento. Estas eram as três maiores 
condições para Adão. Assim, Adão não pôde seguir através da Idade do Velho Testamento 
das ações, a Idade do Novo Testamento da fé, e a Idade do Completo Testamento do 
atendimento. Por causa da queda de Adão, os seres humanos se colocaram sob o domínio de 
Satanás. Portanto, se tornou necessário que os seres humanos alcancem a posição do Adão 
original por toda a história. Devemos restaurar a posição original de Adão através do 
estabelecimento da condição vitoriosa; isto é, através de estabelecer a condição de 
indenização.  
 
Por que devemos buscar a justiça da fé, a justiça das ações e a justiça do atendimento? É 
porque não podemos separar bem do mal sem justiça. Qual é o padrão de justiça? É sempre 
Deus, por isso devemos acreditar, nos comportar e atender como Deus faz. Por que devemos 
fazer isso? É porque Satanás não pode acusar aqueles que são justos como Deus. Quando 
você lida com seu ambiente da mesma forma que Deus acredita, se comporta e atende, 
Satanás não pode acusar você. Quando esse ambiente onde Deus pode habitar se expande, e o 
ponto padrão de justiça é elevado, Satanás recuará.  
 
Entretanto, isto não significa que a Idade do Velho Testamento das ações e a Idade do Novo 
Testamento da fé passaram e que agora estamos somente na Idade do Completo Testamento 
do atendimento. Na Idade do Velho Testamento das ações, a fé também era necessária. Na 
Idade do Completo Testamento do atendimento, ações e fé também são necessárias. Isto é 
porque o estágio de crescimento é estabelecido baseado no estágio de formação, e o estágio de 
aperfeiçoamento é estabelecido baseado no estágio de crescimento. Eles não podem estar 
separados. A idade de atendimento se refere à idade do Reino do Céu na vida diária. A 
história de restauração visa a realização do ideal de criação de Deus. (161-218)  
 
Para qual propósito nosso Senhor vem para a terra? Ele vem para realizar o Reino do Céu na 
terra. O que é o Reino do Céu? Aqueles que têm lidado para se preparar para o atendimento e 
aqueles que têm lidado para conduzir uma vida de atendimento podem entrar lá. Assim, este é 
o reino onde podemos eternamente ter orgulho de nossa preparação e de nossa prática da vida 
de atendimento para todo o universo. (8-307)  
 
Aprendemos que receberemos salvação através do atendimento hoje. Portanto, você deve 
servir os Verdadeiros Pais, e você deve estabelecer condições que Deus possa lembrar, 
quaisquer que sejam as tristezas e dores que possam ocorrer a você. Você deve estabelecer 
essas condições que vão agradar a Deus, por menores que elas possam ser. (13-310)  
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2. O que é a Vida de Atendimento?  
 
1) Preparação para o Atendimento  
 
O que é a idade da justificação pelo atendimento? Esta é a idade para demonstrar autoridade? 
Alguns de vocês estão confusos entre atendimento e autoridade. Na idade da justificação pelo 
atendimento, você deve ter um centro exato. Existem maneiras de atender Deus, e Deus ficará 
muito zangado se você violá-las. (17-187)  
 
Resistência é de suma importância ao atender a Deus. Para quem você deve resistir? Você 
deve resistir até o fim para o propósito do todo, equipado com a ideologia condutora. Não há 
nenhuma reclamação aqui. Assim, o fundamento do Reino do Céu será expandido. (44-18)  
 
Quando chega o momento para atender Deus, como você demonstra sua piedade filial a Ele? 
Com qual atitude você atende o Pai? Onde você pode encontrar o Pai? Se você vive sozinho 
nas montanhas, você sinceramente quer ver nossos membros e vai se preocupar por algum 
membro, se ele ou ela está doente. Você estará morrendo de vontade de ver os queridos
membros e líderes da igreja. Você experimentará esses anseios. Sem esses anseios, você não 
pode atender o Pai. Você deve sempre experimentar esse coração de anseio. Se você diz, “Já 
são doze horas. Vamos para a cama,” você está dando problemas para Deus. Não há nenhum 
conceito de dia e noite no Reino do Céu. Você não deve se preocupar sobe tempo quando está 
falando com alguém com seus corações conectados. (17-293)  
 
O primeiro mandamento para os seres humanos é amar Deus. Você deve estar morrendo de 
amor por Deus ou deve apenas amar Deus temporariamente? (Devemos estar morrendo de 
amor por Deus.) Levantem suas mãos, aqueles que estão morrendo de amor por Deus! Você 
deve amar Deus mesmo se pode morrer sendo golpeado por um trovão. Se você está 
morrendo de amor por Deus, nada é impossível para você durante sua vida.  
 
Se você está no topo da Montanha Backdoon, você vai querer cultivar a terra cheia de pedras 
para plantar batatas e atender Deus com uma oferta de batatas? Você fará isso ou não? 
(Faremos.) Você deve fazer isso. Se você fizer sua esposa cultivar a terra como uma vaca 
porque não tem uma vaca para isso, você será atingido com um trovão? Você vai parar 
quando Deus diz, “Você deve parar”? Você deve realizar com todo o seu coração e 
sinceridade, não é? (Sim, devemos.) (37-25)  
 
2) A Atitude da Vida de Atendimento  
 
Você deve conduzir uma vida de atendimento. Quando acorda de manhã, você deve dizer sua 
primeira palavra para o Céu, e quando sair de sua casa, você deve mover primeiro sua perna 
direita a fim de atender o Céu. Se vive assim em sua vida diária, você pode conduzir uma vida 
de atendimento. Sua atitude deve estar baseada nos padrões originais. (17-296)  
 
Como você conduz uma vida de atendimento a Deus? Você deve pensar que está unido com 
Deus, e que está unido com os Verdadeiros Pais. Você deve pensar assim, “Tudo pertence a 
Deus e aos Verdadeiros Pais. O que pertence aos Verdadeiros Pais pertence ao Reino dos 
Verdadeiros Pais, e então isto pertence a mim.” Você deve sempre conduzir uma vida de 
atendimento sempre que falar, acordar, dormir, e em qualquer coisa que você faça. Se você 
tem esse conceito em mente, você estará protegido da invasão satânica vinte e quatro horas 
por dia. (161-231)  
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Quando você estava feliz, quão feliz você fez Deus? Você será muito grato por receber uma 
refeição quando está com muita fome. Você deve ser mais grato do que isso ao atender Deus. 
Você deve atender Deus sempre que come suas refeições ou sempre que você está em 
dificuldade. Você deve dar a Deus lembranças inesquecíveis. (17-291)  
 
3. O Reino do Céu é o Lugar Onde Aqueles que Atenderam o Céu com Seus 
Corações Podem Ir  
 
Você sabe que não pode ir para o Reino do Céu sem experimentar o coração, não é? O Reino 
do Céu é o reino original que pode controlar o mundo inteiro. Se você é puxado pelas 
circunstâncias, então não pode entrar no Reino. Este é o Reino onde você pode entrar com a 
conexão de coração, a qual penetra fundo em sua mente. Portanto, uma igreja cristã não é uma 
igreja de circunstâncias; ao invés, é uma igreja de coração. É o propósito da providência de 
Deus estabelecer o fundamento de coração que transcende várias circunstâncias.  
 
O que é a Queda humana? É através da Queda humana que nos tornamos incapazes de nos 
comunicar com Deus em Seu coração. Deus, que tem buscado pelos seres humanos perdidos, 
tem tentado encontrar aquelas pessoas com quem Ele pudesse compartilhar Seu coração. 
Assim, a história é um processo de salvação, e Deus enviou o Messias a fim de encontrar tais 
pessoas.  
 
Você deve buscar o coração de Deus antes de buscar o Reino do Céu, e você deve pensar 
sobre como deve viver antes de buscar o coração de Deus. Antes de qualquer outra coisa, 
você deve ter o coração de atendimento. É a natureza original dos seres humanos sentir 
saudade e inclinar suas cabeças quando encontram um ser nobre. Embora você seja decaído, é 
seu coração original atender o coração nobre do Céu. Você deve saber claramente que não 
possui nenhuma conexão com o Reino do Céu se você não experimentou uma vida de 
atendimento com seu coração. A fim de atender, é necessário preparar para o atendimento. 
Você pode ir para o Reino do Céu se você se preparou para o atendimento e conduziu uma 
vida de atendimento. Aqueles que atenderam com seu coração podem entrar no Reino do Céu. 
Você está destinado a ir para lá através desse processo. (8-290)  
 
Como se parece o Reino do Céu? Ele é o lugar onde você sente orgulho do que você preparou 
e do que realizou através de sua vida de atendimento. Então, quem pode ir para o Reino do 
Céu? Estas são as pessoas que acreditaram no Senhor e buscaram por sua própria felicidade? 
Não, não são elas. Aquelas que se prepararam para atender com seu coração vão para lá.
Embora elas possam morrer durante a preparação enquanto esperam pela vida de atendimento, 
elas irão para lá com alegria. (8-304)  
 
4. Exemplos da Vida de Atendimento  
 
1) Exemplos de Vida  
 
Quando eu ia para algum lugar, vocês costumavam me seguir por mais distante que pudesse 
ser, não é? Um dia um membro carregando bolos de arroz contendo Artemísia veio para a 
sede para dá-los para o Pai. Ele tinha feito os bolos de arroz três meses antes e embrulhou 
com papel branco a fim de manter longe da poeira. Quando ele abriu o presente diante do Pai, 
os bolos de arroz estavam ficando mofados. Embora os bolos de arroz estivessem 
inadequados para comer, eles tinham o valor de centenas de milhões de wons. Isto é porque os 
bolos de arroz foram trazidos para o Pai com todo o seu coração.  
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Um dia, um homem velho que vivia na Ilha Young-do perto de Pusan foi ao mercado 
Jagarchi (Jargarchi é o nome de um peixe) a bordo de um pequeno barco. Ele viu um barco 
grande perto de seu pequeno barco. Ele disse para si mesmo, “Que maravilhoso seria se 
pudéssemos receber o Pai nesse barco,” e ele desejava sinceramente que isto pudesse ser 
realizado logo. Ele tinha lágrimas em seus olhos, com sua mão na cauda de um peixe. O velho 
parecia como algum tipo de tolo, mas ele tinha amor verdadeiro com ele. Às vezes amor 
parece tolo, quando uma pessoa não se preocupa com sua aparência ao amar. Quando você 
realmente ama alguém, você não se importa em ser observado pelos outros, não é? Se você se 
preocupa, seu amor é amor dentro de um círculo limitado. Com amor verdadeiro, você às 
vezes parece tolo ou estupidamente honesto.  
 
Um dia, outro velho trouxe as raízes de campânula que ele tinha arrancado de uma montanha 
remota e as ofereceu ao Pai com lágrimas em seus olhos. Estes são os exemplos de uma vida 
de atendimento. Com essas vidas de atendimento, essas pessoas serão liberadas e seguirão 
para um lugar mais elevado quando forem para o mundo espiritual.  
 
Você não pode imaginar quanto os membros do grupo Ho-Bin Ho fizeram seu melhor para 
atender o Céu com seu coração sincero. Com seu sincero atendimento, eles tinham que liberar 
os 6.000 anos de tristezas e ressentimentos do Céu, dos Verdadeiros Pais da humanidade, a 
quem toda a humanidade tem esperado por toda a história. Eles receberam essa missão, e 
foram ensinados a fazer tudo por Deus. Assim, eles prepararam cafés da manhã, almoço e 
jantar todos os dias para receber o Senhor quando ele chegasse. Sua sinceridade não pode ser
expressa em palavras.  
 
Quantas inclinações eles fizeram? Geralmente eles faziam três mil inclinações, às vezes sete 
mil inclinações por dia. Exigia dez horas para fazer sete mil inclinações, e eles faziam isto 
desde o amanhecer, sem refeições. Entretanto, o grupo Ho-Bin Ho não pôde seguir a 
providência de Deus até o fim, e finalmente falhou.  
 
Assim, o fundamento histórico que Deus tinha preparado desmoronou. Esta era a providência 
de Deus oculta por trás da história. Você não deve esquecer esse atendimento histórico, e você 
deve atender Deus herdando essa sinceridade. O Pai trilhou o caminho de restauração com 
toda a sua sinceridade, e você também deve trilhar o caminho de restauração, pagando 
indenização dezenas de vezes ou centenas de vezes mais do que isso. Você deve atender Deus 
com essa determinação de investir toda sua carne e sangue, células e ossos. Esta deve ser a 
forma de vida dos membros da Igreja de Unificação. (23-301)  
 
2) Você Deve Carregar a Foto dos Verdadeiros Pais  
 
De quem é esta foto? (É a foto do Pai.) O que é isto? (É o cartão de identificação de filiação 
do IFVOC com a foto do Pai nele.) Por que você carrega a foto do Pai com você? É porque 
seus antepassados no mundo espiritual ajudarão você sendo que estamos agora na idade do 
domínio de Deus. Quando os Israelitas saíram do Egito, eles puderam evitar a calamidade da 
matança dos primogênitos com o sangue de um cordeiro pintado nos umbrais. Da mesma 
forma, você pode evitar o mal se você carrega a foto do Pai. O mundo espiritual pode 
reconhecer a foto, mesmo se ela está no seu bolso. Se a foto é muito pequena, é o mesmo 
como se os Israelitas não pintassem o sangue do cordeiro ou parassem de pintar na metade. 
Então, o que você prefere, uma foto grande ou uma pequena? (Uma grande!) Os japoneses 
ficam embaraçados com uma foto grande do Pai.  
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Eles suspeitam e dizem, “O que na terra é Sun Myung Moon?” Entretanto, os membros 
japoneses pensam que o sorriso do Pai é um mistério como o da Mona Lisa. Eles têm 
confiança que a imagem misteriosa do Pai, que parece diferente em centenas de milhares de 
formas, os ajuda espiritualmente. Eles têm realmente essas experiências espirituais. Pessoas 
espirituais conhecem bem o Pai. Elas ficam felizes ao ver a foto do Pai ou não? (Sim.) Elas 
virão para a foto. Assim, seus antepassados estão unidos com você através da foto.  
 
Se você carrega a foto do Pai. Você não terá um acidente, mas se não carrega, você pode ter. 
Isso frequentemente acontecerá a você. Se você coloca a foto em sua cabeceira, você terá um 
sono feliz. Você acredita nisso? (Sim.) Dr. Joseph disse, “Deus opera de formas misteriosas.” 
O Pai é um homem misterioso. Ninguém pode entender plenamente o Pai, por mais profundo 
que ele ou ela possa estudá-lo. Que tipo de homem é o Reverendo Moon? (Ele é um homem 
misterioso.) Esse é o motivo pelo qual Deus acompanha o Reverendo Moon.  
 
Vocês aprenderam que o Pai é o mediador entre o mundo espiritual e este mundo. Quando 
uma mulher olha a foto do Pai, às vezes ela não quer ver seu esposo. Entretanto, isto não 
significa que ela tenha se separado de seu esposo. Ao invés, ela de fato se torna mais próxima 
a ele.  
 
Então é bom carregar a foto do Pai com você ou não? (É bom.) Faça como você gosta. Assim, 
eu ordenei nossos membros a carregarem um cartão de identificação com eles. O povo 
americano tem esse cartão de identificação? O povo americano tem um cartão de identificação
com a foto do presidente nele? Este tipo de cartão de identificação nunca tinha sido visto na 
história. Jesus viu isto? (Não, ele não viu.) (132-190) 
  
Agora, a fama do Reverendo Moon alcançou os quatro cantos da terra. Eu ouvi que muitas 
pessoas colocam a foto do Reverendo Moon na parede de seu quarto e prestam respeito a ela. 
Você colocou a foto do Reverendo Moon na parede de seu quarto, Dr. Se Won Yoon? Você 
faz uma inclinação para ela todos os dias? Você a beija todos os dias? Você deve beijá-la 
apaixonadamente. Não é falta de educação fazer isso. Quando você beija a foto, você está 
fazendo isso em nome de seu pai, sua mãe, e seus antepassados. Então eles têm o direito de 
participar do mesmo lugar que você está. Se você quer estabelecer uma conexão através de 
beijar a foto, Deus não repreenderá você. Você não pensa assim, Dr. Yoon? (Sim.) (171-239)  
 
É bom para você carregar a foto do Pai a partir de agora. Ela protegerá você, qualquer que 
seja a dificuldade que possa encontrar. Na Idade do Velho Testamento, Moisés conduziu os
Israelitas para longe do Faraó do Egito demonstrando três grandes milagres. Naquele tempo, 
todos os primogênitos dos egípcios foram mortos enquanto os Israelitas evitaram a 
calamidade com o sangue nas ombreiras das portas. Assim, o mundo espiritual está 
observando você, e ele pode protegê-lo. (1984. 2. 7, 130-290)  
 

Seção 4. Relacionamentos Humanos com as Palavras e com as Coisas  
 
1. Relacionamentro com Humanos  
 
1) Como se Relacionar com Humanos  
 
Em nossa vida diária, todos têm seu próprio conceito sobre bem e mal. Eu acho que muitas 
vezes você experimenta o seguinte. Quando você encontra uma pessoa pela primeira vez e 
apenas olha para ela, então você compreende se ele ou ela é uma pessoa boa ou não. 
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Se você é uma pessoa religiosa ou espiritual, você compreenderá tudo mais facilmente. 
Quando encontra uma pessoa com sua consciência, você entenderá se ele ou ela é uma pessoa 
boa ou não, mesmo se encontrá-la pela primeira vez. Você pode ter essas experiências em sua 
vida religiosa, especialmente se tem habilidade espiritual.  
 
É a partir de nossos relacionamentos humanos que podemos reconhecer os outros como bons 
ou maus. Isto é melhor do que qualquer outro meio. Todos têm tanto um relacionamento 
interno como também um relacionamento externo. Um relacionamento interno se refere a um 
relacionamento humano e um relacionamento externo se refere a um relacionamento com este 
mundo secular. Os seres humanos têm esses relacionamentos. (27-46)  
 
2) Relacionamentos Humanos Desejáveis  
 
Vamos examinar os seres humanos. Um sorri gentilmente, e outro ri com voz alta. Existem 
muitas formas de risada. (46-285)  
 
Em sua vida religiosa, você deve estabelecer sua posição, onde você se coloca. Você deve 
examinar todos para saber se ele ou ela é bom ou mau para você, ou se ele ou ela é positivo ou 
negativo para você. Você deve determinar a partir das palavras e do comportamento da pessoa 
se ela é positiva ou negativa para você. Em outras palavras, você deve examinar se uma 
pessoa é útil para a providência de Deus e para sua vida religiosa ou não. (40-88)  
 
3) Três Categorias de Pessoas  
 
No mundo decaído podemos classificar os seres humanos em três categorias. Uma categoria 
de humanos pertence ao inferno. Outra categoria pertence ao mundo médio que está 
localizado entre os mundos satânico e celeste. A terceira categoria de humanos pertence ao 
Reino do Céu.  
 
Um ser humano individual tem uma mente e um corpo. A mente não é sempre espiritual; ela 
está geralmente entre o espiritual e o físico. Assim, há três tipos de seres humanos; o físico, o 
consciente e o espiritual, que pertencem ao mundo satânico, mundo médio e mundo celeste, 
respectivamente.  
 
Quando encontra alguém pela primeira vez, às vezes você se sente agradável, e é atraído para 
essa pessoa em um momento. Por que isso é assim? Você é atraído para essa pessoa porque 
ele ou ela é espiritualmente mais elevado. Você sentirá naturalmente agradável ao encontrar 
uma pessoa que tem um fundamento espiritual elevado que seus antepassados tenham 
estabelecido. Isto é porque você se beneficiará ao invés de perder ao se relacionar com essa 
pessoa. Você pode decidir se uma pessoa é boa ou má observando se você se beneficia ou 
perde a partir de seu relacionamento. Em outros casos, você não se sente agradável ou 
desagradável quando encontra uma pessoa. Ainda em outro caso, você sente desagradável ao 
ver uma pessoa. Todos emitem radiação, a qual afeta as pessoas ao seu redor.  
 
Assim, você deve avaliar corretamente as pessoas. Quando pensa que alguém é bom apenas 
olhando para ele ou ela, você já se envolveu em um relacionamento de dar e receber, 
considerando essa pessoa na posição de sujeito enquanto você está na posição de objeto. A 
partir do ponto de vista do princípio, quando um sujeito e um objeto estabelecem um padrão 
recíproco completo, e estão envolvidos em completa ação dar e receber, Deus habita neles.
(50-258)  
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4) Um Ser em Conexão com os Antepassados  
 
Quando você encontra uma pessoa e se sente agradável, você naturalmente quer dar algo e 
receber algo para ele ou ela. Um ferro é atraído por um imã. Da mesma forma, duas pessoas 
estão unidas quando uma conexão invisível está atuando por trás delas. Deus habita nelas 
quando elas possuem uma forte conexão.  
 
A ação dar e receber cria um movimento baseado em um centro, e o movimento se espalha ao 
redor do centro. Quando um centro é estabelecido rapidamente, o movimento durará por um 
longo tempo, mas o movimento terminará facilmente quando exige muito tempo para 
estabelecer um centro.  
 
Quando duas partes estão envolvidas em ação dar e receber, Deus habita nelas. Quando 
alguém sente que é agradável ao ver outra pessoa pela primeira vez, há uma conexão entre 
elas, a conexão entre seus antepassados.  
 
Um de seus avós pode pertencer à família Choi e outro pode pertencer à família Kim. Assim, 
desde os antigos antepassados até os pais do presente, os antepassados de uma pessoa 
pertencem a várias famílias. Entretanto, uma pessoa tem conexões especiais com algumas 
famílias, e podemos dividir nossos antepassados em algumas categorias. Então podemos dizer 
que uma pessoa está mais conectada com a primeira categoria de antepassados, os 
antepassados que pertencem à família Choi, e então com a segunda categoria de antepassados, 
com os antepassados que pertencem à família Kim, e assim por diante. Há dezenas de 
categorias de antepassados de uma pessoa.  
 
Embora eu tenha nascido fisicamente como o filho ou filha de meus pais no presente, eu não 
sou simplesmente um ser horizontal desta era. O sangue de meus avós e avôs como também 
de muitos outros antepassados está misturado em meu sangue. Seis bilhões de células no 
corpo de uma pessoa estão conectadas com os seus antepassados. É importante sabermos de
quais antepassados temos herdado a maioria de nossas características. Seu tio pode pertencer
à família Cho, mas ele não representa simplesmente a família Cho. Se sua mãe pertence à 
família Park, ela tem características da família Park. Assim, o ‘eu” presente nasceu como a 
combinação de todos os meus antepassados.  
 
Quando você encontra uma pessoa, digamos, o Sr. Park, pela primeira vez e sente de alguma
forma agradável, é porque você tem muitos antepassados Park. Por outro lado, se você sente 
desagradável com uma pessoa a quem você encontra pela primeira vez, é porque antepassados 
de ambas as partes estiveram em um relacionamento antagônico. Talvez os antepassados dela 
fizeram mal aos seus antepassados. Assim, os relacionamentos de conflitos de nossos 
antepassados aparecem como repulsa no relacionamento humano atual.  
 
Algumas pessoas nem são agradáveis e nem desagradáveis para você. Elas pertencem a uma 
posição neutra. Você pode influenciá-las e movê-las, se você quiser. Elas serão atraídas para 
você, se você como um sujeito, faz seu melhor para servi-las com toda a sua sinceridade. 
Então, se elas são atraídas para você e se tornam próximas além de determinada linha, você 
será capaz de guiá-las para seguir o mesmo caminho que você segue.  
 
Se você quer testemunhar para uma pessoa com quem sente que é difícil ficar junto, você 
deve resolver o problema de restauração. Você não pode restaurá-la sem nada. Colocando-se 
na posição do bem, você deve pagar o preço por ele ou ela.  



98 
 

Parece que estamos vivendo juntos horizontalmente neste mundo. Entretanto, isto não é 
verdade, visto a partir do ponto de vista espiritual e celeste.  
 
Existem montanhas e vales em nossos relacionamentos humanos tal como no mundo natural. 
Assim, alguns seguem a planície, outros descem o vale e outros escalam as montanhas.  
 
Você pode pensar que todos os seres humanos são a mesma coisa, mas eles não são. Quando 
um gosta disto, o outro gosta daquilo. Todos sentem de sua própria maneira. Todos estes 
sentimentos estão relacionados com o fundamento histórico e as conexões espirituais. (50-
259)  
 
5) Uma Pessoa Boa  
 
O que é uma pessoa boa? Se você tenta encontrar apenas os defeitos dos outros, e se você 
acusa alguém dez vezes por seus dez defeitos, você não é uma pessoa boa. Você deve 
esquecer os defeitos dos outros e valorizar seus pontos bons ao invés de acusar seus defeitos. 
Assim, você pode estar relacionado com os outros na posição do bem, e pode guiá-los para a 
felicidade. Eles seguirão você e estarão proximamente associados com você. Se você apenas 
odeia os defeitos dos outros e os julga como piores do que eles são, você deve saber que não 
pode encontrar o bem na terra.  
 
Então o que é uma pessoa boa? Uma pessoa boa é alguém que ama até mesmo pessoas más; 
uma pessoa que simpatiza com aqueles na tristeza como se ela mesma estivesse em tristeza. 
Se você se torna simpático com os outros e indeniza suas tristezas e dá alegria para eles, você 
pode ser um modelo de uma pessoa boa em qualquer situação.  
 
Como você pode se tornar essa pessoa? Você deve transcender os hábitos e ideias superficiais 
do mundo. Você deve pensar, “Eu nasci a fim de mudar as pessoas más em pessoas boas,” ou 
“Eu nasci para o benefício dos outros.” Se você pensa que essa é a missão de sua vida, você 
será capaz de se livrar de todos os males, quaisquer que sejam os problemas difíceis que 
possam surgir ao seu redor.  
 
Você não deve pensar que não tem nada a ver com os males dos outros. Você deve sofrer por 
eles, e você deve orar com lágrimas pelos outros, e você deve viver com determinação para 
indenizar seus pecados. Então você se tornará a figura central para orientá-los. (34-130)  
 
Devemos saber quem é uma pessoa boa. Uma pessoa boa ama as crianças, os jovens e os 
idosos. No relacionamento com a natureza, ele ou ela ama a primavera, o verão, o outono e o 
inverno. Essa é uma pessoa boa. (72-102)  
 
2. Bons Relacionamentos Humanos  
 
1) Relacionamentos Amorosos  
 
Atualmente, as pessoas são indiferentes umas com as outras. Elas não respeitam umas as 
outras. Independente de idade ou sexo, elas pensam que pode haver problemas em se 
relacionar umas com as outras. Essa pessoa não pode ter um despertar espiritual.  
 
Na providência de Deus de restauração, Ele não precisa somente da República da Coreia; Ele 
precisa de toda a humanidade. Ele tem uma profunda preocupação por toda a humanidade. 
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Este é o objetivo mais importante na providência de Deus. Estamos reunidos aqui para 
cumprir esse objetivo. Você deve saber que precisa ter a mesma preocupação por toda a 
humanidade como Deus tem. Verdadeira preocupação por toda a humanidade deve vir de 
nossas mentes originais. Isto não deve ser superficial. Então podemos estar onde as melhores 
conexões e as melhores relações são estabelecidas. Você deve ter simpatia com os outros que 
estão com problemas e sofrendo, como se você mesmo estivesse em problemas. Se você amar 
os outros além de qualquer outra coisa, você terá uma vida forte, com a qual pode superar o 
inverno mais rigoroso. Uma força de vida crescerá na primavera, e se tornará a base da vida 
no novo mundo. (25-291)  
 
O valor de uma pessoa como ser humano depende de como se relaciona com a vida e o amor, 
os quais integram todas as sensações vindas através dos seus cinco sentidos físicos. Assim, é 
importante estabelecermos relacionamentos humanos e vivermos uma vida social com amor. 
Se você não está em tal posição, você está indo para trás; nem mesmo parado. (32-19)  
 
Da mesma forma que as bolas colidem umas com as outras em uma mesa de bilhar, 
encontramos pessoas e nos engajamos em ação dar e receber com elas. Em um jogo de 
futebol, uma bola é chutada, e ela vai para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, 
para frente e para trás. Temos esses relacionamentos humanos centrados no amor.  
 
O que é religião? É buscar Deus. Então o que devemos fazer depois de encontrar Deus? 
Devemos seguir para o profundo do amor de Deus, não é? Se não fosse a Queda humana, as 
pessoas poderiam ter alcançado este ponto, e a religião não seria necessária. Então quais 
explicações são necessárias para o amor? Podemos naturalmente realizar o amor paternal, o 
amor conjugal, e assim por diante. Não podemos ser separados do amor tal como não 
podemos estar separados do ar.  
 
Você deve seguir em uma direção especial para encontrar ar? Você o encontrará em qualquer 
lugar. Da mesma forma, você pode experimentar amor a partir de seus pais e a partir de seus 
amados onde quer que você esteja. (91-82)  
 
2) O Elemento Fundamental nos Relacionamentos Humanos  
 
Devemos decidir como devemos viver nossas vidas. Devemos nos associar e servir as 
pessoas, boas ou más, jovens e velhos, sem distinção do que gostamos ou não gostamos.  
 
Você deve pensar sobre o que tem feito para os outros antes de julgá-los como bons ou maus. 
A água flui de lugares mais altos para lugares mais baixos. O ar de pressão atmosférica mais 
alta desce para o vácuo mais baixo. Assim, quando você se coloca na posição mais baixa, os 
outros virão até você. Esse é o princípio. (131-33)  
 
Você deve ser cuidadoso quando chega diante das outras pessoas e fala diante delas. Você 
deve levar em consideração a situação interior e exterior delas. (42-300)  
 
Como uma pessoa religiosa, você deve estar unido com Deus, e então deve estar 
emocionalmente e horizontalmente relacionado com todas as coisas e o mundo, centrando no 
amor de Deus. (82-275)  
 
Você não deve se relacionar com pessoas com ambição gananciosa. (33-143)  
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3. Somos Sik-goo (Membros da Família), Não Membros da Igreja  
 
1) O Fundamento da Expressão Sik-goo  
 
Para qual propósito nós, membros da Igreja de Unificação, estamos reunidos aqui hoje? 
Chamamos nossos membros de “Sik-goo,” não é? O que significa sik-goo? Isto não significa 
aqueles que comem refeições. Por sik-goo queremos falar sobre aqueles que possuem as 
conexões de irmãos e irmãs; aqueles que nasceram sob o mesmo coração de pais. Devemos 
ter o relacionamento de irmãos sob os mesmos pais. Então herdamos a vida, os hábitos e a 
tradição dos pais, e temos o estilo de vida que o Céu aprecia. Desta forma os membros da 
família são formados. (155-211)  
 
Quais são as exigências para membros da família? Vocês têm sua posição e situação 
estabelecendo o relacionamento de acima e abaixo, frente e atrás, direita e esquerda. Então 
vocês devem suportar as tribulações de seu irmão como suas próprias, a tribulação de seus 
pais como sua própria, e a tribulação de seu cônjuge como sua própria. Vocês devem 
enfrentar várias dificuldades, pensando, “A dor do outro é minha.”  
 
Se você aceita a tristeza de seu irmão, seu sofrimento será dispersado. Se você aceita a tristeza 
de seus pais, o sofrimento deles será dispersado. Devemos estar intimamente relacionados uns 
com os outros como irmãos se temos a força de vontade para lutar contra os inimigos que 
estão obstruindo nosso caminho providencial. Então, devemos ser protegidos e orientados por 
nossos irmãos. Esta é a forma celeste.  
 
Através da idade de luta no nível individual, da idade de luta no nível familiar, da idade de 
luta nos níveis tribal e nacional, devemos chegar à idade de preparação para a luta no nível 
global.  
 
Nossa vida não é simplesmente nossa vida. Toda a humanidade e todos os membros de nossa 
família devem se harmonizar com nossa vida e marchar em frente conosco. Esse tipo de coisa 
deve acontecer. Então, somos membros da família. 
  
Como membros da família, vivemos por nossos pais acima e por nossos irmãos à esquerda e à 
direita. Vivemos a fim de edificar o reino de esperança e bondade, uma boa nação e um bom 
planeta. Na presença dessas tarefas solenes, os espinhos da luta surgirão necessariamente. 
Quem enfrentará os espinhos? Nossos membros da Igreja de Unificação, denominadamente 
nossos membros da família, farão isto.  
 
Atualmente, nós que costumávamos ser estranhos, estamos reunidos aqui de mãos dadas, 
jovens e velhos, homens e mulheres. Temos a mesma linhagem de sangue com o mesmo 
coração de Deus. Começamos, motivados por Deus e, portanto, devemos alcançar o resultado 
divino. (67-325)  
 
2) Seres com Conexões  
 
As conexões com as quais vocês estão unidos, centrando em Deus, não poderiam ter sido 
estabelecidas em alguns anos. Por trás dessas conexões, há uma história decaída e triste e a 
esperança de Deus pela humanidade. Você não deve esquecer que está reunido aqui com essas 
conexões e com o coração de desejar estar uns com os outros. (49-216)  
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Quais são as conexões com as quais nascemos? Estas são as conexões verticais. Elas não 
foram estabelecidas baseadas em ideologias; ao invés, elas foram estabelecidas baseadas no 
coração de Deus e em Seu ideal de criação. Elas estão firmemente conectadas com a natureza 
humana original. Você deve entender o estado absoluto dessas conexões. (49-206)  
 
Não estamos somente relacionados conosco mesmos, mas também estamos relacionados com 
muitas pessoas espirituais, anjos e Deus. Isto significa que temos grandes protuberâncias em 
nossas cabeças. Essa protuberância é maior do que a terra ou o universo. Portanto, quando as 
pessoas encontram você, elas ficarão com medo e dirão, “Os Moonies chegaram. Acidentes 
acontecerão. É muito perigoso.” (95-129)  
 
Estamos reunidos aqui com várias conexões por trás de nós, todos nós que éramos estranhos 
antes de nos reunirmos aqui como irmãos. Assim, devemos assumir o melhor cuidado de 
nossos membros. (49-209)  
 
3) Os Pontos que os Membros da Família Devem Manter em Mente  
 
Você não deve dizer o tipo de coisas que pode ferir os membros da família ou que perturbe 
suas vidas religiosas. (18-43) 
 
Você critica ou julga os outros membros da família de longe, pensando que não pode estar 
junto com eles. Você não deve fazer essas coisas.(19-138)  
 
Eu não posso tolerar tal coisa como alguém criticando e deliberadamente atacando outros 
membros da família. Onde deveríamos começar a amar? Deveríamos começar a amar uns aos 
outros. Estamos reunidos aqui a partir do norte, sul, leste e oeste sob as mesmas conexões, e 
portanto, deveríamos amar uns aos outros. Nossa Igreja de Unificação tem orgulho dessas 
conexões por trás de seus membros. Sem elas, não temos nada do que nos orgulhar. (49-62)  
 
Não deveria haver brigas na Igreja de Unificação. Vocês estão reunidos aqui para amar uns 
aos outros. Você deve buscar amar ao invés de ser amado. A partir de quem você aprende a 
amar? É a partir do Pai. Quando encontra o Pai, você naturalmente se sente amando o Pai.
Você sente o amor que não pode evitar dar para os outros. Você deve dar esse amor para seus 
irmãos e irmãs. Então Deus dará de volta para você tanto amor quanto você deu para os 
outros, e muitas vezes mais. Isto é porque os pais desejam que seus filhos amem uns aos 
outros.  
 
Se você ama os irmãos e irmãs da mesma forma que você ama Deus, a porta para o Reino do 
Céu será aberta. Você deve seguir juntamente com os irmãos e irmãs tal como você quer 
seguir com o Pai.  
 
A este respeito, são os membros da família, ao invés de Deus ou o Pai, que guiarão você cada 
vez mais alto e mais rapidamente para o Céu. Aquele que tem amor maior do que amor 
paternal ou conjugal pode conduzir as pessoas como o sujeito supremo do amor.  
 
Você deve fazer esforços desesperados para se treinar para ir para o Reino do Céu. Se você 
está na posição Abel, você deve subjugar e conduzir as pessoas no lado Caim. Do contrário, 
seu Reino do Céu é meramente um reino dentro de um poço. Não é o Reino do Céu onde você 
pode livremente se associar com pessoas verticalmente e horizontalmente.  
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Atualmente estamos em uma idade global. Um homem branco, um negro e um amarelo são 
três irmãos. Você pode imaginar se será feliz vivendo juntos. Não há nenhum conflito entre as 
várias raças no Reino do Céu. O Reino do Céu não é o lugar onde somente uma raça pode 
entrar; este é o lugar onde as pessoas tem permissão de entrar dependendo de suas realizações 
de amor – quantas pessoas você tem amado.  
 
É afirmado na Bíblia, “Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos 
de Deus” (Mateus 5:9) Você deve manter a companhia com os filhos de Deus. Se você se 
mantém em companhia com os filhos de Satanás, você sentirá medo e ansiedade. Você deve 
pensar que seus irmãos são valiosos para você. Se você vive para o benefício de seus irmãos, 
você naturalmente irá para o Reino do Céu. Você será bem-vindo em qualquer lugar, e se 
tornará uma figura central.  
 
O caminho para o Reino do Céu é realizar o amor fraternal baseado no amor paternal e no 
amor conjugal. A chave para entrar no Reino do Céu é dar e receber amor para a alegria. Você 
deve manter fundo em sua mente que irmãos e irmãs são mais valiosos do que você. (66-125)  
 
4. A Razão que Devemos Amar Toda a Humanidade  
 
(1) A Razão que Devemos Amar as Pessoas  
 
Arrogância e teimosia são nossos inimigos. Estas são naturezas de Satanás. Ao invés, 
devemos ser modestos e harmoniosos. Existe amor onde existe harmonia, e você deve se 
harmonizar com todos. Se duas pessoas estão unidas, algo maior do que elas têm surgirá. 
Inveja é outra natureza satânica, mas aqui você deve manter em mente que não deve ser 
arrogante e teimoso. (37-132)  
 
O primeiro mandamento é, ‘Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, como toda a 
tua alma e com toda a tua mente.” O segundo mandamento é, “Amarás o teu próximo como a 
ti mesmo.” O primeiro mandamento diz que você deve amar Deus, e o segundo diz que você 
deve amar seu próximo, significando toda a humanidade. É a vontade de Deus que toda a 
humanidade deve viver no mundo do amor. Portanto, Ele não nos acusará se amarmos as 
pessoas mais do que Deus. (136-141)  
 
Por que devemos amar uns aos outros? É porque se não amamos, o amor de Deus não pode 
estar ao redor. O amor entre sujeito e objeto deve vir antes que o amor vertical possa aparecer. 
(34-240)  
 
2) Quanto Devemos Amar as Pessoas?  
 
O que é um santo? Ele é uma pessoa que come bem? Ele é uma pessoa que luta bem? Não, ele 
não é. Um santo deve amar todas as pessoas como seus pais, seus irmãos e irmãs, e seus 
filhos. Os pais sofrem quando seus filhos estão doentes. Um santo sofrerá ao ver a 
humanidade em problemas.  
 
É o caminho de um santo amar toda a humanidade e investir tudo o que tem nas pessoas, 
esquecendo seu orgulho. Este caminho de um santo tem sido herdado como o padrão da moral 
por toda a história, além das eras e das barreiras nacionais. Este é o espírito filantrópico, o 
amor pela humanidade. (186-74)  
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Quanto você amou as pessoas? Você já amou uma pessoa ao risco de sua vida? Quantas 
pessoas você já amou? Seu coração de amor será formado dependendo de quanta ênfase você 
coloca em amar os outros. (73-78)  
 
Você deve trilhar o caminho de fé baseado no amor de Deus se você quer herdar as conexões 
eternas. Então você ostentará o fruto na presença da humanidade. Nossa associação deve ser 
maior do que qualquer outra associação ao amar as pessoas. Nossa associação foi estabelecida 
pela vontade de Deus, ao invés da vontade humana. Portanto, ela dará o fruto do amor na 
presença do mundo.  
 
No inverno as folhas caem. Quando a primavera chega, as árvores se tornam verdes e 
sentimos esperança. Da mesma forma, se você se mantém amando toda a humanidade em 
qualquer situação difícil que possa estar, você se tornará uma esperança e um representante do 
Céu. Quando você ama os outros, você não deve somente amar os jovens; você deve amar 
jovens e velhos, e todos os seres humanos. Você deve amar e respeitar as pessoas idosas mais 
do que os jovens. Especialmente você deve amar e ter simpatia pelos idosos que não podem 
trabalhar e precisam de cuidados. Mas a tendência atual é pelos jovens ignorando os idosos. 
Esse não deve ser o caso. (25-289)  
 
5. Relacionamentos com as Palavras  
 
1) A Importância das Palavras  
 
As palavras são as coisas mais importantes em nossa vida diária e na vida em geral. 
Expressamos nosso pensamento com palavras, e com palavras costumamos transmitir emoção 
e nosso humor para os outros. Damos entusiasmo ou desespero para os outros. Devemos saber 
bem que importante trabalho as palavras estão fazendo. (91-73)  
 
As pessoas usam as palavras para se expressarem. São as palavras que provam a 
personalidade da pessoa, ao invés do que ele ou ela faz. O caracter chinês que significa 
“acreditar” é interessante, não é? Ele consiste de duas partes: uma parte significa “pessoa,” e a 
outra parte significa “palavras.” (66-242)  
 
2) As Palavras com Amor em Seu Interior  
 
Quando falamos centrando no amor, então não importa quão duramente falamos ou o que 
falamos, inevitavelmente vamos prosperar e desenvolver, e o universo se regozijará. (91-91)  
 
3) Palavras e Ação  
 
Pensamento é importante. Todas as atividades humanas e todas as palavras humanas 
começam com o pensamento. Assim, você deve ter o pensamento certo, e quando falar, você 
deve falar a partir desse pensamento. Você não pode intervir; você não pode se colocar nessa 
tradição. Aqui existe o universo e Deus. Você deve falar representando o universo e 
representando a humanidade. (126-20)  
 
Você sabe que neste mundo frequentemente dizemos “essa pessoa é boa com as palavras.” 
Sabemos pelo fato que há aqueles que são bons com as palavras. Mas não é bom se somente 
as palavras são boas. Aqueles que são bons não somente nas palavras, mas também no 
comportamento ou em suas ações são aqueles que passam nos testes da vida.  
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Pensamos dessa forma. Se é melhor ter mais palavras ou mais ações, é uma questão muito 
importante em nossas vidas. Centrando nesta questão, é decidido se determinada pessoa é uma 
pessoa boa ou uma pessoa má. O valor do bem e do mal é determinado. Quando falamos, 
centrando em que devemos falar? No que devemos nos centrar quando agimos? Não é bom se 
as palavras são somente palavras e as ações são somente ações. Devemos nos colocar na 
posição dos filhos e filhas de Deus, e falar e nos comportar como filhos e filhas de Deus. (91-
73)  
 
Quando falamos e agimos, você deve fazer isso de tal forma que tudo possa pertencer a Deus, 
que tudo possa ser completado pelo Céu. Quando você fala com seus amigos, irmãos e 
membros da família, você deve fazer de tal forma que possa mover seus corações. (91-96)  
 
4) O Prejuízo que as Palavras Podem Fazer  
 
Aqueles que têm fé, aqueles que são verdadeiros, aqueles que querem viver de forma 
verdadeira não devem cometer um erro ao falar as palavras. (45-247)  
 
Você pode utilizar palavras instantaneamente, mas se você comete erros ao utilizar uma única 
palavra, essa influência durará por um ano. Em outras palavras, se você faz mal uso de uma 
única palavra por um segundo, você será colocado em uma situação onde terá que pagar o 
preço por um ano. (43-111)  
 
Você não deve utilizar as palavras que não estão em sua mente. Absolutamente não. Você
será acusado pela lei celeste. (91-97)  
 
5) A Postura ao Ouvir  
 
Quando alguém fala, então existe um relacionamento triangular estabelecido entre a pessoa 
que fala, Deus e eu mesmo. Neste relacionamento triangular, existe necessariamente um 
propósito entre Deus, eu mesmo e essa pessoa nos três pontos. A questão é se esses três 
pontos estão de acordo com os pontos do propósito para Deus, eu mesmo e essa pessoa, 
respectivamente. A menos que isto esteja de acordo, esse relacionamento será sacudido e 
destruído, não importa quão intensamente você tente. A menos que esteja de acordo com a 
vontade de Deus, a fortuna celeste se afastará instantaneamente.  
 
Você deve desenvolver um hábito para que possa entender estas coisas sem oração. Você 
deve avaliar essas coisas, centrando em sua primeira impressão. Nesse caso, se Deus não está 
satisfeito com o que essa pessoa tem dito, ocorrerá necessariamente algum fenômeno de 
discordância. Por exemplo, você sentirá raiva na pessoa que você vê pela primeira vez, e 
algumas palavras ruins sairão como um trovão. Você deve alcançar esse estado, mas para 
alcançá-lo, você precisa fazer preparações.  
 
Portanto, você não deve se colocar em uma posição onde sempre critica os outros. Você deve 
examinar que tipo de impressão você dá aos outros no primeiro momento de encontro sem 
dizer uma palavra. Além disso, quando ouve a primeira palavra dessa pessoa, você deve 
perceber como seu coração se move. Você deve examinar essas coisas. Em outras palavras, no 
relacionamento entre sujeito e objeto, você deve examinar se esse relacionamento segue bem 
por você. Ajustando o ângulo desse sentimento, você deve examinar sua posição desenhando 
uma linha que Deus procura, e se você existe como um positivo ou um negativo. Se é um 
positivo, você deve se mover de acordo com esse ponto. (40-82)  
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A coisa importante não é o conteúdo das palavras de uma pessoa. O ponto importante é a 
impressão, os primeiros sentimentos da pessoa que ouve essas palavras. Você sempre deve 
pensar sobre isto por si mesmo. Portanto, quando alguém fala com você, você deve se 
perguntar que tipo de sentimento sua mente e corpo tem por essas palavras antes de pensar 
sobre o conteúdo dessas palavras. Se você fica acostumado a esse tipo de pensamento, então 
não importa o que possa acontecer, você sabe se isto será bom ou mal, positivo ou negativo 
para você. (40-68)  
 
Você deve compreender que no passado Adão e Eva caíram porque não foram capazes de 
distinguir as palavras que ouviram horizontalmente. Assim, vocês devem se tornar pessoas 
aperfeiçoadas que possuem personalidades perfeitas e que podem fazer distinções. Se Adão e 
Eva tivessem sido capazes de distinguir as palavras do Arcanjo com a natureza original dada 
pela natureza e o Céu, eles não teriam caído. (3-162)  
 
6. Relacionamentos com as Coisas  
 
1) O Relacionamento com as Coisas em Nossa Vida Diária  
 
Como distinguimos entre os relacionamentos que temos em nossas vidas cotidianas? 
Primeiro, temos relacionamentos com as coisas; segundo, temos relacionamentos com os 
outros seres humanos; terceiro, temos relacionamentos com as palavras. Em outras palavras, 
utilizamos nossos relacionamentos com as coisas e as palavras em nossos relacionamentos 
com as outras pessoas. Palavras existem para propósitos indiretos, principalmente para o 
terceiro propósito.  
 
Portanto, quando lidamos com as coisas, não devemos fracassar na frente de Deus ou diante 
da lei celeste. Além disso, em nosso relacionamento com as pessoas, não devemos ser 
capturados ou falhar em passar no relacionamento com as coisas, com as outras pessoas e com 
as palavras que você utiliza. Palavras conduzem necessariamente para ações. Estes são os 
relacionamentos que temos em nossas vidas diárias. (40-289)  
 
Todas as coisas com as quais lidamos são materiais para educação. Elas são os objetos com os 
quais podemos ter um relacionamento que pode causar uma resposta indireta, não uma 
resposta direta, no mundo espiritual. Essas são as criações de Deus, sendo que esses seres 
criados se assemelham à natureza de Deus. Indiretamente, elas possuem dentro delas mesmas 
os elementos sung sang. Portanto, elas têm elementos de bondade como suas características 
internas, com os quais podemos estabelecer um relacionamento. Se há pessoas que 
desenvolvem suas vidas criando conexões através dessas características, essas pessoas não se 
tornam obstáculos; elas não se tornam elementos negativos. (40-292)  
 
2) O Verdadeiro Dono de Todas as Coisas  
 
Todas as coisas querem dizer, ‘Eu pertenço a esta pessoa, e o primeiro antepassado dessa 
família me amou desta forma. O segundo antepassado me amou mais do que isso, e o terceiro 
antepassado acrescentou mais amor por mim.” Elas querem isso ou não? Se você quer se 
tornar o verdadeiro dono destas coisas, você deve cuidar de todas as coisas em nome de Deus 
e amá-las. Você não deve somente amá-las; você deve educar seus descendentes para que eles 
possam amá-las ainda mais. As pessoas que fazem isso se tornam os verdadeiros donos de 
todas as coisas.  
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Vamos pensar sobre seu valor. Porque você é uma existência valiosa, as coisas que você tem 
também tem valor como seus objetos. Este é o Princípio de Criação. Quando uma coisa 
aparece como um objeto do sujeito, sujeito e objeto se tornam unidos pelo dar e receber 
mútuo. Então o objeto recebe o valor equivalente ao sujeito. Esse é o ensinamento do 
Princípio. Portanto, aquelas pessoas que não têm bom cuidado com as coisas que pertencem a 
elas não podem durar.  
 
Você deve amar o que você possui. Você deve pensar que tudo que possui é precioso, desde 
uma folha de papel até todas as propriedades de sua casa. E também devemos dizer que você 
também deve economizar essas coisas ao invés de desperdiçá-las.  
 
Não importa quão pequena uma coisa possa ser, se eu a pego, ela passa a ter valor como meu 
objeto. Dessa forma ela é preciosa. Portanto, todas as coisas que uma pessoa famosa usava 
são mantidas como as mais preciosas antiguidades da nação. Não importa quão velhas elas se 
tornem, elas permanecem propriedade nacional, parte do tesouro nacional, certo ou errado? 
Essas coisas tem valor como o objeto das figuras centrais, que têm um valor equivalente com 
toda a nação. Todas as pessoas vêm para adorá-las. As coisas que estão de acordo com o 
pensamento tradicional da nação conduzirão as pessoas no aspecto de emoções e sentimentos. 
O mundo foi formado quando essas coisas se reuniram. Você entende? O verdadeiro dono é 
um representante de Deus. O verdadeiro dono deve ser o verdadeiro dono de coisas 
verdadeiras e materiais verdadeiros. (46-273)  
 
Como membros da Igreja, vocês estão na posição de se tornar os filhos e filhas dos Pais. A 
fim de que você seja capaz de herdar a geração dos pais, você deve amar as coisas que 
pertencem ao Pai, mais do que o Pai fez. Você deve amá-las colocando seu amor individual 
único nelas; você deve amá-las mais do que o Pai as ama. (46-272) 
  
3) Postura Básica no Relacionamento com as Coisas  
 
Em nosso relacionamento com as coisas, como mudamos elas em coisas que pertencem ao 
Céu? Em outras palavras, o que eu devo fazer para me colocar como o sujeito como se Deus 
fosse o sujeito para essas coisas? No relacionamento com as pessoas também, como devemos 
nos relacionar com elas juntamente com Deus, não apenas conosco mesmos? Ao falar com as 
pessoas, como devemos falar palavras celestes? Devemos sempre acompanhar as palavras 
com ações. Esse é o conteúdo importante em nossas vidas cotidianas. Nossa vida de trabalho 
começa quando lidamos com as coisas. Os relacionamentos humanos ocorrem quando 
lidamos com outras pessoas. Em outras palavras, o relacionamento de moralidade se expande, 
e no relacionamento de diálogo, a questão da ação acontece. Essas são as condições dadas que 
estão envolvidas em nossa vida diária.  
 
Portanto, não devemos nos desviar da lei do Princípio de polidez ou cortesia em nossos 
relacionamentos humanos. O relacionamento com as coisas também ocorre no relacionamento 
com as pessoas. Naturalmente, o relacionamento com as coisas ocorre centrando nas pessoas. 
Você deve saber que possui esses relacionamentos com essas posições.  
 
Como um homem ou uma mulher de fé, como você deve lidar com as coisas? Você deve fazer 
isso publicamente por todos os meios. Se uma coisa tem um valor de dez, então você não deve 
considerar a coisa como tal; você deve aumentar o valor. Em outras palavras, quando Deus 
está envolvido no relacionamento com as coisas que você ama, o valor das coisas virá a ter 
valor ilimitado.  
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Se você lida com as coisas com esse coração, você terá realmente sentimentos amorosos por 
essas coisas. Em sua vida e no mundo do coração, você pode ter esse sentimento. Se você faz 
seu trabalho com esse coração, então sentirá valor tridimensional ao invés de apenas vê-lo em
si mesmo. O fato que ao lidar com uma coisa você sente mais valor nessa coisa significa que 
você agora está na posição onde pode ocupar um senso mais elevado de valor espiritual. Você 
deve sentir isso por si mesmo. Então você pode ser grato ao fazer seu trabalho. Não importa 
quão difícil o trabalho possa ser, se você faz esse trabalho sentindo o valor celeste ao fazer 
esse trabalho, você pode aumentar o valor centenas de milhares de vezes. Não importa quão 
difícil o trabalho possa ser, esse trabalho se tornará um objeto de gratidão.  
 
Portanto, quando lidar com as coisas, você não deve lidar com elas sem pensar ou sentir. Você 
deve pensar se essa coisa se torna um positivo ou um negativo para você; em outras palavras, 
se ela traz boa fortuna ou uma má fortuna para você. Portanto, quando você lida com uma 
coisa na posição do valor de dez, então você deve pensar que essa coisa terá o valor de onze 
ou o valor de nove. Se isto traz um menos, então você deve evitar a posição que se tornará um 
menos para você. Você deve pensar e fazer esforços sobre como estabelecer a posição que 
trará mais para você. Desta forma, se você busca, sua mente já sabe sobre qualquer coisa.  
 
Quando lida com uma coisa, você sabe instantaneamente se será positiva ou negativa para 
você. Ao fazer um trabalho, quando minha mente e ambição, ou sujeito e objeto, possuem um 
relacionamento de dar e receber e se tornam unidos, três pontos são definidos. Então a 
realidade da base de quatro posições que concorda com o Princípio de Criação de Deus, ou 
Seu motivo original, se expande. Quando uma coisa manifesta seu valor exato de acordo com 
o resultado do relacionamento de sujeito e objeto, então o resultado do propósito de criação de 
Deus é cumprido. Como um objeto de Deus, isto trará a você um bom resultado.  
 
Quando mantêm esses resultados de bondade ao seu redor, você pode ter uma posição mais 
elevada e mais ampla no processo de sua própria recriação. Quanto mais você se coloca nessa 
posição e quanto mais você vive esse tipo de vida, então não importa com que tipo de coisas 
você possa lidar, você receberá as ondas a partir delas. Você pode lidar com as coisas com 
seriedade com um coração como um diapasão. Então você terá o sentimento se isto é bom ou 
ruim e se trará algo positivo ou negativo. Por isso você deve sempre examinar as coisas.  
 
Se você não sente as ondas, então desconsidere a mente má se colocando em uma posição 
pública e tornando seu coração redondo e liso ao lidar com o trabalho e as coisas. Então faça o 
trabalho através de suas primeiras impressões ou os primeiros sentimentos, que você teve com 
o sentimento absoluto que isto se tornará um preço sem falhas.  
 
Faça o trabalho com esse tipo de sentimento ao invés de fazer as coisas de uma forma sem 
sentido e sem significado. Você deve fazer o trabalho a partir de uma posição verdadeira com 
o mesmo coração que Deus teve ao fazer a criação. Então você necessariamente saberá se 
alguma coisa é boa ou ruim.  
 
Além disso, você deve examinar em sua vida qual percentual de suas avaliações foram 
verdadeiras e corretas. Você sempre deve ser cuidadoso ao saber quanto de percentual de sua 
primeira análise provou ser verdadeira. Se você fica acostumado com esse tipo de atitude de 
vida, então você saberá que sua exatidão aumentará a partir de 5 ou 6 para 10. Sua exatidão 
ficará cada vez mais elevada. Por outro lado, se você faz alguma coisa que faz você se sentir 
mal como resultado, isto é porque sua vontade não estava unida com você.  
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Desta forma, quando você lida com as coisas ao seu redor, você não deve fazer isto de uma 
forma sem significado, mas sempre centrando em princípios.  
 
Você deve saber quão importante é esclarecer e promover seu próprio sentimento. O mesmo 
pode ser dito sobre sua vida de trabalho em relacionamento com as coisas. Como um membro 
de uma empresa na qual trabalha, você deve lidar com a propriedade da empresa como uma 
coisa pública. Se você lida com isto de uma forma rude e descuidada, você se tornará um 
negativo para essa empresa. Se você pensa sobre essas coisas como a propriedade da nação, a 
propriedade de Deus, então você não pode nem mesmo utilizar uma folha de papel com 
desperdício.  
 
Ao lidar com as coisas, você não deve tratá-las sem o devido respeito. Ao invés, você deve 
buscar o valor com o coração de não desperdiçá-las, desde as coisas menores até as maiores. 
Você deve buscar pelas coisas como os objetos condicionais para expandir seu valor ou sua 
virtude de coração. Além disso, você deve fazer o esforço para conectá-las com os 
sentimentos em sua vida. Então você nunca esquecerá, não importa quanto você tente, que 
Deus está sempre com você em sua vida. Quanto mais você lida com essas coisas, mais 
realisticamente você passa a sentir que Deus está com você. Aqueles que vivem a vida dessa 
forma não podem ficar cansados ou exaustos.  
 
Se você apenas trabalha sem pensar, gerando uma perda, você vai se machucar e se afastar.
Portanto, a fim de esclarecer e desenvolver este tipo de atitude de fé, você nunca deve lidar 
com as coisas de forma descuidada, sem o devido respeito. Você deve lidar com elas com 
seriedade. Se você comete erros, então o caminho de sua fé será obstruído, e você não será 
capaz de passar. Você terá estabelecido condições para ser obstruído ao longo do caminho. 
(40-281)  
 
4) O Estado Mental do Pai ao Amar Todas as Coisas  
 
Aqui na América há tantas coisas materiais que as pessoas não têm sentimentos de amar todas 
as coisas. Eu sinto isso. Você deve saber que deve lidar com todas as coisas pensando que elas 
são os objetos que devem receber o amor de Deus. As coisas materiais devem receber o amor 
dos Verdadeiros Pais e dos Verdadeiros Filhos.  
 
Os carros que vocês dirigem são semelhantes às roupas que vocês vestem. Tal como suas 
roupas, seus carros são uma unidade com seu corpo físico. O que é desconfortável em um 
lugar como Nova York é que há poucas pessoas que estão dirigindo carros limpos. A maioria 
das pessoas dirige carros empoeirados com partes amassadas como resultado de acidentes. 
Isso não é bom.  
 
As mulheres fazem sua maquiagem de manhã; homens fazem a barba e dirigem seus carros. 
Da mesma forma, seus carros também deveriam ser limpos. Seu carro deve ter o mesmo 
padrão de limpeza como seu corpo e suas roupas. Portanto, a partir de agora os membros da 
Igreja de Unificação devem ter o coração para chorar se o carro que você dirige tem uma parte 
amassada. Você deve pensar dessa forma. Você deve amá-lo dessa forma. Sendo que você 
não pode amar seu carro, você não pode amar suas coisas também.  
 
O povo americano frequentemente se divorcia. Eles não amam seus próprios filhos e filhas; 
eles se divorciam. Esses problemas estão todos ligados.  
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Vocês entendem quão grato eu estava quando tinha somente uma maçã? Houve essa ocasião. 
Duas vezes por ano, no dia primeiro de janeiro e no dia primeiro de maio, os presos recebiam 
uma única maçã. Mas não tínhamos permissão para escolher qual queríamos. Tínhamos que 
receber o que eles davam, em ordem. Se as maçãs estavam maduras ou estragadas e corroídas 
por muito calor, apenas tínhamos que receber o que nos era dado. Assim, logo que os presos 
recebiam as maçãs, eles geralmente as comiam quase que instantaneamente.  
 
Entretanto, em meu caso, eu criei uma regra de pensar quão bela era a cor da maçã. Eu não 
podia comer esta bela cor. Então eu admirava o sabor. Então, quando eu olhava para ela, eu 
não sentia que devia comê-la. Eu tinha esse tipo de sentimento. Eu tentava sentir dessa forma. 
Contudo, não tínhamos permissão de guardar a maçã e andar ao redor com ela na mão. Por 
isso, eu finalmente a comia, mas quando a comia, eu orava diante de Deus dizendo para mim 
mesmo, “Sou a primeira pessoa no mundo que comeu uma maçã com esse pensamento.” Com 
esse orgulho em meu coração, eu a comia. Eu penso sobre estas coisas, mesmo quando apenas 
comia uma maçã.  
 
Vocês americanos amam seus carros? Vocês amam seus carros ou vão amá-los a partir de 
agora? Se vocês os amam, seus carros não vão quebrar ou ter mau funcionamento. Se você 
ama seu carro e se tornam unidos, então não importa quão rápido você dirige, é possível evitar 
um acidente. Se outros carros estão vindo na sua direção, eles vão se afastar. Esse é o 
caminho. Acredite dessa forma, porque Satanás não pode invadir o que está concluído, unido 
com a forma do princípio. Deus os protege e evita a vinda de Satanás. Esse é o princípio, não 
é? Tal como você coloca suas roupas e olha no espelho para ver seu rosto antes de sair, 
quando você dirige um carro, você olha para o carro e verifica se tem suficiente gasolina e 
água. Então você o coloca em marcha e verifica se não existe nenhum problema, nenhum 
defeito, nenhuma diferença de ontem ao ouvir o som. Depois você começa a dirigir o carro. 
Depois que você começou, depois de 100 milhas, utilize os freios e tenha certeza que não há 
nenhum defeito, tal como você coloca suas roupas em boa ordem. Se você faz isso, então um 
acidente nunca acontecerá. Também é bom examinar a condição do carro ouvindo seu som.  
 
Hoje, vocês decoraram e limparam este sala. Enquanto faziam isso, vocês devem ter pensado 
que deveriam tornar esta sala limpa. É ótimo ser bom ao fazer essas coisas, mas quando você 
limpa o lugar e coloca as coisas em ordem, você deve fazer isso pensando, “Oh! Quão 
maravilhoso será se eu colocar tudo isto em ordem.” Você deve pensar assim. Além disso, se 
você muda suas roupas, você deve dizer, “Oh! Sinto muito.”  
 
Você deve saber claramente que não pode realizar a ideia de unidade com Deus a menos que 
você tenha esse tipo de relacionamento de coração com as coisas, centrando no Princípio. Se 
você passa a saber isso, voce terá isto automaticamente. Mesmo se não dizem para você ter 
bons cuidados com as coisas, você se torna assim. Não importa se você é visto pelos outros ou 
não. É assim como é. (67-155)  
 
7. O Método de uma Missão  
 
1) Nossa Postura Básica em Relação ao Trabalho 
 
Você não deve lidar com seu trabalho diário de forma distraída. Através desses trabalhos, o 
Céu chega mais perto de você, centrando na vida prática no Céu. Por essa razão, você deve 
fazer esforços para o propósito de descobrir seu ser subjetivo que pode digerir esses trabalhos 
e trazer bons resultados.  
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A fim de descobrir isso, você deve se tornar um corpo de ressonância sempre consultando o 
Pai Celeste sobre os primeiros sentimentos que você teve, ou sua intuição. Se você tem o 
padrão de se relacionar com o Céu dia ou noite com um coração aberto, então você 
necessariamente pode receber ondas espirituais. (40-296)  
 
Quando você faz seu trabalho, ele será ruim se você não pode ter sua mente e corpo unidos e 
lidando com o trabalho como um único ser. Se sua mente e seu corpo realmente estão unidos, 
eles formarão a Base de Quatro Posições. O mesmo pode ser dito sobre o trabalho. A base de 
Quatro Posições é o propósito. A menos que minha mente e meu corpo estejam unidos, e a 
menos que eu esteja unido com esse trabalho, o propósito da Base de Quatro Posições não 
pode ser cumprido. Então o trabalho será inútil. Você faz o trabalho apenas porque alguém 
está supervisionando ou observando você? Céu e inferno não se expandem no espaço. Eles se 
expandem de acordo com o Princípio de Criação, centrando no propósito dos três objetos, 
quando sua mente e corpo estão unidos. (40-300)  
 
É assim como você deve trabalhar. Por exemplo, quando as mulheres fazem um trabalho, elas 
podem fazer isto para o benefício de seus esposos, ou para o benefício daqueles que elas 
amam, ou elas podem fazer isto para o benefício das pessoas que elas não gostam. Além 
disso, elas devem fazer seu melhor e colocar toda a sua sinceridade em todas essas coisas. O 
mesmo pode ser dito daqueles que fazem um trabalho para ganhar dinheiro. Se a pessoa faz o 
trabalho apenas para o propósito de ganhar dinheiro ou ganhar algum lucro, sem muita 
sinceridade, então ela necessariamente chegará a um fim.  
 
Ao invés, se a pessoa faz o trabalho como se estivesse fazendo isto para si mesma com toda a 
sinceridade, como se estivesse fazendo roupas para aqueles que ama, então aqueles que 
usarem as roupas dirão, “Este é um bom produto.” Se há algumas pessoas que possuem 
profunda fé, então elas podem facilmente saber se você fez isto com todo o seu coração, se 
você colocou todo o seu coração e sinceridade nesse trabalho. Você deve observar todas as 
coisas dessa forma. (40-285)  
 
Devemos ser gratos enquanto estamos engajados em um trabalho. Além disso, enquanto 
estamos fazendo o trabalho, devemos sentir o coração de Deus que está tentando desenvolver 
nosso mundo de busca pela verdade. Quanto mais expandimos esse tipo de vida, maior ele 
naturalmente se tornará. Se você diz, “Oh! Eu não gosto disto,” em qualquer coisa que você 
está fazendo, isso é ressentimento. Você deve descartar a ideia, “eu não posso fazer isto.” (73-
78)  
 
Você ama seu cônjuge? Mutuamente? Aquelas pessoas abençoadas como esposo e esposa, 
vocês amam um ao outro? Aquelas pessoas que amam seu cônjuge, quando elas fazem seu 
trabalho, seu local de trabalho está na mesma posição como sua segunda vida. São como as 
roupas externas das mulheres.  
 
Portanto, quando você faz o trabalho, você deve ter o sentimento, “Oh! Eu quero ir para meu 
local de trabalho tão logo quanto possível.” Então, quando você chega em seu local de 
trabalho cedo, você deve dizer, “Oh! Eu quero ir para casa rapidamente, logo que terminar 
este trabalho.” Você deve ser assim. Quando você retorna para casa, você deve sentir que quer 
voltar para seu trabalho de novo, e então, quando chegar em seu local de trabalho, você deve 
sentir que quer ir para casa. Aquelas pessoas que fazem isso nunca perecerão. Elas estão 
destinadas a prosperar sem falhas. Espere e veja se isto pode provar ser verdadeiro.  
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O Pai tem ido e voltado da fábrica em Sootack-Li com esse tipo de coração. Estamos 
destinados a prosperar. Isto acontecerá naturalmente dessa forma. Você deve sentir que quer ir 
para seu local de trabalho mesmo à noite, e se você está indo para seu local de trabalho, você 
deve sentir que quer ir para casa.  
 
Alguns de vocês que estão presentes aqui podem ter ido para a fábrica Sootack-Li, mas o Pai 
tem visitado a fábrica três vezes por dia.  
 
As pessoas dizem, “Oh, eu não entendo o Pai. Ele veio aqui ontem. Ele veio aqui apenas uma 
hora atrás, e ele tem que vir de novo. Para qual propósito?” Se você edificar um coração como 
o do Pai, esse é o Princípio. (67-157)  
 
2) A Postura do Pai em Relação ao Trabalho  
 
O Pai não fica cansado qualquer que seja o trabalho que Ele faz. E quanto a você? Você fica 
cansado depois de um ano? Depois de quanto tempo você fica cansado? Você fica cansado em 
10 anos? 20 anos? Depois de quantos anos você fica cansado? Você nunca fica cansado? 
Realmente? Eu não posso acreditar em você. Você reclama. Você deve considerar isto como 
interessante. Você deve pensar, “Sendo que nasci para este propósito, este é meu destino. Eu 
não posso viver sem digerir isto.” Você deve pensar que este é um trabalho interessante. Tudo
que devemos fazer é encontrar alegria e felicidade no trabalho. Você deve encontrar essas 
coisas.  
 
O Pai começou este trabalho mesmo antes de vocês nascerem. Vocês estão com cerca de 30 
anos de idade. Eu estive fazendo muitos trabalhos. Eu acho que tenho muito mais trabalho a 
fazer agora do que naqueles dias. Portanto, eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ter 
orgulho. Eu penso sobre como me investir na luta pelo amanhã. Estou ocupado em fazer desta 
forma. Vocês me acham cansado? Eu ainda não estou cansado. Em quanto mais lugares eu 
vou, mais estímulo eu sinto. Quanto mais poder eu recebo, mais maravilhoso eu me torno. Eu 
quero sentir essas coisas. Por isso, estou longe de estar cansado. Portanto, você terá sucesso se 
tentar. Você terá sucesso mesmo se não quer ter sucesso. Deus terá simpatia por aqueles que 
Ele mais ama. Ele diz, “Essa pessoa pode morrer em um curto espaço de tempo, por isso
tenho que fazer essa pessoa ter sucesso.” Antes de Deus fazer essa pessoa ter sucesso, se ela 
morre e vai para o mundo espiritual? Deus se sentirá mau, não é? Pais são assim. Os pais 
querem fazer o que seus filhos querem e atender suas necessidades. Do contrário, os pais se 
sentirão infelizes.  
 
Deus é seu Pai; você é Seu filho. Contudo, você faz coisas terríveis que fazem você morrer. 
Se os filhos fazem coisas ao risco de suas vidas, dizendo, “Eu faço isto para o benefício de 
meu pai e minha mãe,” sem saber que ele ou ela pode morrer, os pais vão querer salvar essa 
pessoa com todo o seu poder, não é? Os pais querem ir à frente de seus filhos e assumir toda a 
responsabilidade, não é?  
 
Não é bom que os filhos façam coisas para seu próprio benefício, mas se eles fazem isto para 
o benefício dos seus pais, então os pais não podem dormir à noite e querem trabalhar e ajudar 
seus filhos, porque seus filhos estão fazendo essas coisas para o benefício de Deus, para o 
benefício dos pais. Os pais se tornam fortes ao amar, especialmente em seu amor por seus 
filhos. Você deve saber que os pais se tornam fortes em seu coração de amor diante de seus 
filhos. 
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Em meu caso, eu começo a fazer uma coisa, esquecendo de comer e esquecendo de dormir. 
Eu fico intoxicado ao fazer o trabalho. Eu faço o trabalho esquecendo de dia ou noite. Deus 
pensa que no caso de eu morrer, Ele virá para me ajudar. O próprio Deus tem feito este 
cálculo. Ele não pode, mas sempre oferece ajuda. (66-318)  
 
Seção 5. As Práticas de uma Vida Exemplar  
 
1. O Modelo de Vida: Você Deve ser Exemplar na Vida  
 
1)A Refeição Principal  
 
Quando observei recentemente vocês cozinhando, vocês fazem muitas coisas e descartam 
muito. Isto não é bom. Você deve fazer a quantidade de comida que precisa. Se duas pessoas 
vão comer, então você deve fazer comida para duas pessoas, e comer tudo o que fez sem 
deixar qualquer coisa para trás. Você deve fazer esse tipo de preparação ordenada. Em outras 
palavras, há muitos de vocês que desperdiçam alimento. Além disso, você está sempre 
comendo. Você não deve comer em outros momentos. Você pode beber água. Devemos ser 
assim. Devemos economizar as coisas por todos os meios para ajudar nosso próximo e ajudar 
países estrangeiros. Isso é importante.  
 
2) Acompanhamentos  
 
A seguir vamos falar sobre acompanhamentos. Qual é sua refeição principal e quais são seus 
acompanhamentos? Sobremesa pode ser um acompanhamento. Frutas são acompanhamentos. 
Não desperdice alimentos. O povo americano geralmente come muitas frutas como 
acompanhamento e as mantêm na geladeira, e abre a geladeira o tempo todo para comer. Isso 
não é bom. Você deve comer quanto tem que comer, no momento certo. Você deve descartar 
seu hábito de comer em outros momentos além da hora da refeição. Essa forma de vida não é 
boa para a saúde. Isto é ruim para a saúde. Além disso, eu não quero que os membros da 
Igreja de Unificação comam maçãs ou outras coisas enquanto andam na rua. Nem mesmo os 
animais comem enquanto andam. Eles comem seu alimento em um lugar, e então seguem 
para outro lugar. Onde estão os animais que comem seu alimento enquanto andam? Os seres 
humanos são os senhores de toda a criação. As águias comem enquanto voam? Outros 
pássaros comem enquanto voam? Mas quando vim para a sociedade americana, a sociedade 
ocidental, eu vi muitas pessoas comendo em público. Este não é o caso no mundo oriental. 
Isso não é bom. Você deve comer quando deve comer, mas não até a hora da refeição, mesmo 
se está com fome. Este tipo de treinamento também é bom para a saúde. Esta forma de viver, 
estes hábitos de alimentação, são segredos de longevidade.  
 
Você deve comer de manhã, e então, quando sente fome, você come o almoço. Ao anoitecer, 
você deve comer o jantar. Mas em seu caso, você está comendo 24 horas por dia. Quando 
você come, isto parece delicioso, fazendo você se sentir bem? Esse não é um bom costume, e 
não é bom para a saúde. Eu tenho ensinado até este tipo de coisa, vocês entendem? Eu não 
como mesmo se sou servido com acompanhamentos ou frutas. Não me atrevo a comê-los. 
Mesmo se essas coisas são trazidas para mim, eu devo olhar, mas eu não como. Eu estou 
fazendo isso. As bananas se tornam escuras, por isso as pessoas as jogam fora. Mas quando 
vejo isso, eu penso sobre os membros na restauração material, penso sobre os africanos que 
estão morrendo de fome. “Como eu posso comer estas coisas?” Eu penso dessa forma. Esse 
tipo de vida é necessária.  
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Você deve comer as refeições na hora certa. Quando seu estômago está cheio, você sente 
como se não pudesse comer mais. Nesse caso, mesmo se frutas são trazidas, você não deve 
comer. Você deve comê-las na próxima refeição. Quando você sente sede, beba água. Aqui as 
pessoas sempre bebem chá de ginseng. Você deve beber água. Mas se você beber muita água, 
você vai querer ir ao banheiro, e então desperdiça água. Que grande perda para a nação!
Quanto mais água você bebe, mais frequentemente você tem que ir ao banheiro, e você aciona 
muitas vezes por dia a válvula de descarga. Esta é uma grande perda para a nação. Esta é uma 
coisa terrível. Eu sinto muito dizer isto, mas tenho como regra não acionar a descarga, mesmo 
quando urino, tanto quanto possível. Quero dizer que aciono a descarga somente depois que 
urino duas ou três vezes. Eu penso dessa forma. Quando penso sobre as pessoas na África e as 
muitas pessoas pobres, os americanos devem poupar tanto quanto possível. Se cada americano 
economiza um dólar por dia, isto cria 240 milhões de dólares. Esta é uma enorme quantia. 
Vocês entendem o que quero dizer? Um dia a Mãe reclamou para mim, “Por que você não 
aciona a descarga depois de urinar?” Mas eu faço isso somente depois de urinar duas vezes.
Isso não torna o banheiro ruim ou o torna sujo.  
 
Se você faz estas coisas diariamente, quanta água você pode economizar! Pense sobre isto. É 
uma enorme quantidade de água. Você deve pensar dessa forma. Se você não acionar a 
descarga depois de urinar, não se sinta mal sobre isso. Você deve pensar mais 
construtivamente. Você deve pensar que está tudo bem se você urinar de manhã e acionar a 
descarga somente de tarde. Está tudo bem. Ao invés, você pode manter o banheiro limpo 
fazendo sua limpeza mais de uma vez em vários dias. Se os americanos fazem isso, quantos 
recursos eles podem poupar? Ao invés de povos pobres, as pessoas de países ricos do mundo 
devem ser encorajadas a fazer este tipo de coisa.  
 
Eu não apoio a ideia de tomar banho todo dia. Isto nem é bom para a saúde. Eu criei uma 
regra de tomar banho uma vez a cada três dias. Eu tomo banho somente quando não posso 
evitar, quando estive derramando muito suor. Quanta água consumimos tomando banho todos 
os dias? Isto é bom? Isto não é bom. Isto é ruim para a saúde. Você pode dizer, “Oh! O Pai é 
um bárbaro.” Mas está tudo bem. Você pode dizer isso. No Jardim do Éden, Deus e Adão e 
Eva eram todos bárbaros. Eles tinham um banheiro naqueles dias como temos atualmente? 
Eles tinham papel? Eles não tinham nada. Portanto, você deve se sentir grato por todas essas 
coisas, e você deve ser assim em tudo que faz. Você deve poupar este mundo ao fazer isso.  
 
Este tipo de pensamento é bom. Ao pensar desta forma, você pode se tornar o tipo de pessoa 
que pode sempre pensar sobre o mundo. Centrado na vida diária, você deve saber que é 
absolutamente necessário ter este tipo de pensamento ideológico. Você entende? Eu estou 
errado? O que eu disse é aceitável ou não? Se você não gosta disto, você pode sair.  
 
Você deve ser exemplar em todas as coisas; você deve ser um bom modelo em todas as 
coisas. Se você come boa comida e tem uma vida de luxo, você deve poupar as coisas. Você 
deve somente consumir aquelas coisas que você absolutamente necessita. Esse tipo de vida é 
um bom exemplo.  
 
Nos domingos, eu me visto bem publicamente porque não posso evitar fazer isso. Mas em 
outros momentos eu passo o tempo sem um terno tanto quanto possível, e tento utilizar coisas 
simples como blusas. Pense sobre quanto custam as gravatas na sociedade ocidental. Se você
incluir os prendedores de gravata, quanto custará tudo isto?  
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Há aqueles que pensam sobre o mundo e passam toda a vida sem gravata, e há aqueles que 
vivem suas vidas com gravatas sem pensar sobre o mundo. Quando essas pessoas morrem e 
seguem para o mundo espiritual, qual seguirá para mais perto de Deus? Isto é óbvio, vocês 
entendem? Assim, esse tipo de vida é necessário.  
 
Mesmo agora, eu uso estes sapatos velhos que foram colocados em liquidação. Mesmo se 
digo isso, há alguém que diz que o Reverendo Moon é uma pessoa má? Se os membros da 
Igreja de Unificação dizem, “Oh! Pai, você está errado,” a Igreja de Unificação dessas pessoas 
declinará e perecerá. E quanto a você? Você acha que o que estou dizendo é bom ou ruim? É 
uma coisa preciosa viver pensando sobre o mundo.  
 
Portanto, quando você come suas refeições, você deve comer o suficiente na hora da refeição. 
Naturalmente, não estou dando uma ordem para vocês o tempo todo. Quando você tem que 
comer, por todos os meios, coma. Eu não estou dizendo que é pecado comer. Está tudo bem 
que você tem que comer. Mas é bom para a saúde manter esse tipo de hábito. Se você 
acostuma com essa forma de vida, você também se sente confortável.  
 
Quando jejua, você compreende quão lentamente o tempo passa. Por quê? Porque isto 
significa que você gasta muito tempo tendo três refeições por dia. Se você está 
constantemente abrindo a porta do refrigerador e comendo uma maçã, ou bebendo uma coca-
cola, quanto você consome espiritualmente? É necessário se acostumar a comer somente na 
hora das refeições. Se você faz isso, você não ficará doente. Sua vida se tornará mais 
saudável. Se um homem tem esse hábito de comer frequentemente, a mulher deve orientá-lo e 
empurrá-lo para que o homem também viva de uma forma saudável. No caso de uma mulher 
ter um hábito ruim, o homem deve orientá-la para que ambos tenham um padrão saudável de 
vida.  
 
3) Bebidas  
 
A seguir, vamos falar sobre bebidas. Os Estados Unidos tem a maior parte das bebidas do 
mundo. Você deve tomar uma decisão antecipada sobre quantas garrafas de bebida você bebe 
por dia. A partir de agora, quando você beber uma bebida, aqueles que ouviram as palavras do 
Pai deveriam pensar, “Beba depois de pensar sobre o mundo ao menos uma vez.” O Pai diz 
que água é melhor; eu conheço o sabor da água. Água é muito boa. Você deve economizar 
tanto dinheiro quanto possível, quando se trata destas coisas.  
 
Em minha própria casa, há problemas. Se bebidas são deixadas, então, sem saber, alguém as 
leva embora. Isto acontece de manhã, e isso não é bom. Se você não tem nada para fazer, 
então você bebe o tempo todo, e depois vai ao banheiro o tempo todo para urinar. Para qual 
propósito? Por que você é assim? Este é um problema sobre o qual você precisa pensar. O que 
você pensa sobre isto? É um problema se você não pensa sobre isto? Você deve sempre 
pensar que está desperdiçando dinheiro. É necessário que você pense sobre isso.  
 
Aqueles que vivem pensando sobre o mundo, as gerações vindouras, e o futuro serão 
lembrados absolutamente pela nação, pelo mundo e pelo Céu. Eles nunca serão esquecidos. 
Você deve saber disso.  
 
A partir desse ponto de vista, eu dei instruções que vocês devem pensar sobre estas coisas. 
Você deve saber que estou dando as instruções corretas. Se água não é boa para você, então 
você pode escolher uma ou duas bebidas ao invés de água, e beber.  
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4) Melhoria do Ambiente 
 
Você deve melhorar o ambiente no qual vive: dentro e fora de sua casa. Nestes dias eu ouvi 
alguém dizer que quando foi cruzar a East Garden K House perto da ponte e entrou na casa,
ele viu pessoas vivendo como porcos. Por quê? Eu acho que devo ir e dar uma olhada nisso.  
 
Você deve colocar tudo em ordem. Até mesmo suas roupas devem ser penduradas de uma 
forma principalística. Você deve colocar as roupas dos homens no lado direito e as roupas das 
mulheres no lado esquerdo. Vocês entendem? Quando você pendura suas roupas, você deve 
colocar as roupas dos homens em cima e das mulheres abaixo. Essa é a forma do princípio.
Você precisa treinar em todas as coisas. Vocês estão ouvindo estas coisas pela primeira vez,
não é? Voce deve fazer as coisas desta forma. Os Moonies são diferentes. Se você coloca as 
roupas dos homens abaixo e das mulheres por cima, isto é uma violação do Princípio.  
 
Quando você tira suas roupas, você deve tirar suas calças primeiro e então guarda seu casaco 
por cima de suas calças. Você não deve arrumar seu casaco colocando-o por baixo. Você deve 
ser treinado em todas as coisas. Você deve saber como colocar o ambiente em ordem através 
dessa forma de viver dentro do princípio. Os sapatos dos homens devem ser guardados no 
lado direito; os sapatos das mulheres no lado esquerdo. Mesmo se você vive em uma casa 
pequena com somente dois cômodos, você deve colocar os sapatos dos homens acima e das 
mulheres abaixo.  
 
Você deve saber que todas as coisas devem ser colocadas em ordem de acordo com o 
Princípio. Você entende? Quando vocês mulheres colocam suas roupas, qual a ordem que 
devem colocá-las? Vocês colocam primeiro o casaco ou colocam primeiro a calça? É um 
princípio para a mulher colocar suas roupas a partir da parte inferior. Se ela coloca a partir de 
cima, isto é ou não o princípio? Sim, você deve saber todas essas coisas e colocar seu estilo de 
vida em ordem. Você deve saber que o Princípio também é uma filosofia de vida.  
 
Eu olho para as mesas de refeições da América, a sociedade ocidental, a partir deste ponto de 
vista. A partir desse ponto de vista, elas não estão de acordo com o Princípio. Você deve 
pensar sobre todas estas coisas, centrando no padrão do Princípio. Você sempre deve pensar, 
centrando na ideia de sujeito e objeto, para que possa se adaptar ao estilo de vida de acordo 
com a ordem do universo.  
 
Suponha que existem dois tipos diferentes de coisas. Qual você colocará no lado direito? 
Quando há duas coisas, você deve colocar o material sujeito ou as coisas mais caras no lado 
direito, e as coisas mais baratas ou as coisas menores no lado esquerdo. Esse é o Princípio. 
Você deve ser treinado dessa forma.  
 
Da mesma forma, você deve colocar as coisas maiores no centro e as coisas menores na área 
ao redor como objetos. Tudo deve estar equilibrado nesse padrão. Até mesmo no caso das 
artes plásticas, tudo está dessa forma. Quando se trata de árvores, a parte central deve ser feita 
mais alta e maior, e as outras coisas devem estar equilibradas. Tudo está dessa forma.  
 
Você deve ter esse tipo de pensamento, que pode ser aplicado às leis da natureza.  
 
Quando vocês mulheres colocam suas roupas, vocês colocam roupas com cores fortes por 
cima das roupas com cores mais suaves. Vocês usam roupas com cor vermelha por cima? 
Essa é a razão da natureza para todas as coisas.  
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E quanto às pernas? Você deve pensar sobre suas pernas em um relacionamento correlativo. 
Quando você veste coisas com uma cor clara, então você deve colocar algo com uma cor mais 
escura para que tudo esteja harmonizado. A arte se desenvolve desta forma.  
 
5) A Questão da Habitação  
 
A. Eletricidade  
 
Vamos falar sobre a questão da eletricidade. Vocês frequentemente dormem à noite com a luz 
acesa. Vocês não devem fazer isso. Se você se torna incapaz de dormir sem uma luz, você não 
deve dormir. Esse é um hábito insalubre. Aqueles que dormem de dia são insalubres também. 
Você deve ser bom ao gerenciar a eletricidade. Quando eu saio, sempre observo a situação das 
luzes. Quando estão acesas, eu as apago. Você também deve ter esse tipo de hábito. Mesmo se 
você desceu as escadas, se acha que as luzes ficaram acesas, você deve subir e apagá-las, e 
então descer de novo. Você precisa fazer esse tipo de coisa. Especialmente se você sair, é 
preciso fazer isso de forma absoluta, não é? Se todos os 240 milhões de americanos vivem 
assim, quanto eles evitam desperdiçar.  
 
B. Água  
 
Os americanos deixam a torneira aberta enquanto lavam seus rostos. Além disso, eles deixam 
a torneira aberta enquanto escovam seus dentes, ou lavando seus rostos e mãos. Mas você está 
desperdiçando água.  
 
Quando você faz a barba, você deve usar a água e fechar a torneira. Você deve ter esse tipo de 
hábito. E quanto a você? A questão é quanto desperdício você está causando. Você deve 
pensar sobre quanto de uma vida esbanjadora está vivendo.  
 
Recentemente, eu me treinei no objetivo de utilizar a água para a descarga mesmo quando 
utilizo o banheiro. Na África eles têm água para a descarga? Eles têm água para se lavar? Se o 
povo americano não utilizasse tanta água para se lavar por um ano e ajudasse o povo na 
África, como isso seria ótimo! Mesmo se os americanos não utilizarem água para se lavarem, 
Deus não se importaria. O que vocês acham? Mesmo se suas mãos têm cheiro ruim, mesmo 
assim vocês devem fazer isso. Os membros da Igreja de Unificação vão ao banheiro dez vezes 
por dia? Se você vai ao banheiro uma vez a cada suas horas, isto significa que você vai ao 
banheiro doze vezes por dia. Quanta água você utiliza? Se os americanos param de utilizar 
água por um único dia, 240 milhões de baldes de água seriam economizados. São 240 milhões 
de baldes de água. Quanto dinheiro isto custa? Suponha que um balde de água custa 50 
centavos ou mesmo 10 centavos; quanto seria no total? 24 milhões de dólares por dia. E então 
por 100 dias? Dois bilhões de dólares. Em um ano, seis bilhões de dólares seriam 
economizados e utilizados para o benefício do mundo. Se você dá esse tipo de dinheiro para o 
mundo, pense sobre este enorme desperdício. (117-149)  
 
C. Telefone  
 
O que vem a seguir? O telefone. Quando você recebe uma chamada de telefone, você fala o 
dia todo: uma hora, duas horas em cada vez. Quando fui para Belvedere, as despesas mensais 
com telefone eram de cerca de $4.800 dólares. Por isso, eu os repreendi, dizendo, “Quem fez 
as ligações de telefone? Isto deve ser aprimorado.” Então as despesas foram para $1.800 
dólares. Havia esse desperdício. Você não deve fazer ligações telefônicas inúteis.  



117 
 

O que você acha? Todo dia esposo e esposa conversam ao telefone, dizendo, “Eu te amo, eu 
te amo,” de manhã, e eles ligam de novo de noite. Isto não é necessário. É suficiente dizer “Eu 
te amo” uma vez em cada mês. É melhor se você mudar para melhores formas de fazer isso ao 
invés de dizer isto toda manhã e toda noite. Não há nenhum sentido em dizer, “Eu te amo, eu 
te amo” toda vez. É melhor dizer “eu te amo” de forma séria, até mesmo com lágrimas, uma 
vez por mês. Que tipo de coisa é necessário? Você precisa de amor falso no qual você diz “eu 
te amo” enquanto come, ou você precisa de amor verdadeiro? Mesmo se você não faz uma 
ligação telefônica, está tudo bem se você diz “eu te amo” cem vezes por dia. Você não deve 
desperdiçar dinheiro fazendo ligações telefônicas para dizer “eu te amo.”  
 
D. Mobiliário  
 
Olhe para este mobiliário. Se você apenas o conserva bem, então ele permanecerá bonito 
mesmo depois de vários anos. Mas se você não cuida bem dele, ele se tornará ruim em um 
ano. A mesma coisa pode ser dita sobre uma mesa. Se você usa uma mesa com violência, ela 
logo ficará quebrada.  
 
Você deve pensar sobre todas essas coisas como preciosas. Se elas são preciosas, então você 
deve amá-las. Você deve saber essas coisas. Quando se trata do mobiliário, se você cuida bem 
dele, ele permanecerá até mesmo depois de um ano. Você pensa assim? Você deve pensar 
dessa forma. Você deve amar o mobiliário.  
 
O mobiliário se sente bem quando é ferido e perde seu estado original? Você também acha 
que é uma coisa boa ficar velho? Você acha que é bom ter rugas, ao ficar velho? Você não se 
importa com isso? Eu criei uma regra de utilizar o mobiliário sem movê-lo frequentemente, 
uma vez que tenha sido posicionado. Eu o mantenho no mesmo lugar. Eu odeio movê-lo, 
porque já está equilibrado. As mulheres não pensam sobre estas coisas. Às vezes elas os 
levantam e os quebram. As mulheres não apreciam o mobiliário como obras de arte. Elas não 
pensam dessa forma. Elas pensam sobre o mobiliário como brinquedos. Elas consideram essas 
coisas, não como obras de arte, mas como brinquedos. Que tipo de coisas são preciosas? Você 
precisa ter esse tipo de pensamento. Isso é necessário para você.  
 
E. Equipamento  
 
Fotografias e todas as coisas são tal como acessórios. Todos os brinquedos são a mesma coisa. 
Quando observamos as mulheres, tudo que elas vestem desde a cabeça até os pés é fictício. 
Um colar também é fictício. Todos os acessórios são fictícios. Fotos são fictícias. Mas elas 
são necessárias. No caso de animais, há aqueles que são fortes e aqueles que são fracos. 
Geralmente os mais fortes ficam em um lugar mais alto e os mais fracos ficam em lugares 
mais baixos. Pense dessa forma, e você deve saber que é preciso se adaptar a esse tipo de 
estrutura. Coisas caras não são necessárias. Olhe para suas próprias coisas e veja que tipo elas 
são. Que tipo de coisas você vai fazer? Olhando para essas coisas, você deve se adaptar. Você 
deve gerenciar bem essas coisas.  
 
F. Embelezamento  
 
Você deve pensar sobre embelezamento. Quando você assume seu lugar, é preciso que todas 
as coisas estejam harmonizadas. Você deve pensar, “Este é um espaço artístico,” e você 
também deve pensar, “Eu vivo nesse espaço.” Esse tipo de pensamento é necessário.  
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6) Roupas  
 
Como usar roupas é um problema. É bom vestir belas roupas ou não? É bom vestir roupas da 
moda ou roupas fora de moda? Nenhum botão deve estar faltando no casaco de um homem. 
Além disso, os botões não devem ser abotoados de uma forma desordenada. Não é bom que 
algumas pessoas tenham quatro botões e outras somente três. Isso absolutamente não é bom.  
 
Nesse caso, mesmo se você cortar um botão, todos eles devem ter três botões. As mulheres
devem saber disso. Quando os esposos vestem suas roupas, vocês devem saber que devem 
administrá-las. Recentemente, aqui na América, as pessoas usam jeans. Elas devem usá-lo 
assim. 
 
Quem faz essas coisas? São as pessoas do comércio para vender coisas e criar lucro. Essas 
pessoas fazem os jeans grandes, pequenos ou longos, curtos ou estreitos. Você deve saber 
isso. Isto é uma moda.  
 
Você deve saber que são essas pessoas de negócio que fazem essas coisas. Esse é o motivo 
pelo qual você é enganado por essas pessoas de negócio. Você vive sendo enganado pela 
moda. Nós Moonies não gostamos de moda. Nós seguimos na estrada central. As pessoas no 
mundo secular sobem ou descem, mas nós seguimos retos. Por isso, na média, não perdemos.  
 
Fazemos um pouco dessas coisas. Quando os outros cuidam bem de seus cabelos, nós 
cuidamos um pouco. Isso é importante. A moda volta em cerca de três anos 
aproximadamente. Depois de alguns anos, a mesma moda retorna. Portanto, aqueles que não 
trabalham e que apenas brincam, desperdiçam seu tempo. Mas em nosso caso, quando 
podemos fazer isso? Quando compro roupas, eu faço isto durante a temporada de liquidações 
tanto quanto possível. Na América, mesmo se você não tem dinheiro, você pode viver. 
Pessoas ricas também podem viver. Por isso, a fim de que as pessoas que não têm muito 
dinheiro para viver uma vida maravilhosa, elas fazem uso do mercado de liquidações.  
 
Em outras palavras, se você compra em liquidações, então pode sempre se vestir na moda, 
você entende? Prepare roupas para um ano. Quando chega o verão, as roupas de primavera 
estão em liquidação. Embora a estação acabou, depois de um ano você sempre pode usar as 
roupas de primavera. Você sempre pode vestir roupas da moda. Dessa forma, você pode 
economizar dinheiro. Mesmo se comprar roupas para dois anos, você pode fazer isso com o 
dinheiro equivalente para comprar roupas para uma única estação. É assim como devemos 
fazer. Com o dinheiro equivalente para comprar roupas para um ano, pessoas comuns podem 
comprar roupas para dois anos.  
 
Outro dia fui às compras com a Mãe e compramos roupas na liquidação. Eu comprei roupas 
italianas por 70 dólares. Elas geralmente custam 650 dólares. Quando eu a vesti, não parecia 
uma coisa barata. Vocês entendem? Se você tem roupas para dois anos, então pode vestir as 
roupas necessárias, não importa qual seja a estação, e com a mesma quantia de dinheiro por 
um ano. Você pode comprar e preparar roupas por dois anos e ainda ter dinheiro extra.  
 
O Pai conhece muito bem outras lojas nesta área de Nova York que vendem mobiliário, 
roupas, e outras coisas. Eu compro coisas de forma barata ou não muito caras. Eu sei onde 
posso comprar essas coisas de uma forma não muito cara. Portanto, as pessoas podem dizer, 
“O Reverendo Moon compra todas as coisas baratas,” mas o fato é que eu compro estas coisas 
com menos dinheiro.  
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Um dia eu comprei um casaco para a Mãe. O preço é geralmente entre 400 a 500 dólares. Mas
por causa da liquidação, eu o comprei por 70 dólares. Ele tem um colarinho muito bom, por 
isso eu o comprei para a Mãe. Embora ele não parecesse bom no início, gradualmente ele 
passou a parecer melhor. Você deve escolher as coisas assim. Você deve escolher o que não 
odiará durante as quatro estações. Quanto mais você as usa, melhores elas se tornam. Uma 
vez que eu as uso, eu sempre as utilize e quando saio com elas, me sinto confortável.  
 
Olhe essa coisa como um laço de pescoço. Você deve escolher coisas que você pode usar por 
todo o ano: inverno, primavera, verão e outono. Você deve fazer isso. Isto é necessário.  
 
Eu sou o tipo de pessoa que valorize a roupa. Meu transporte é uma limusine Lincoln, e ainda 
eu procuro por uma loja de hambúrguer do McDonald's. Por quê? Porque há jovens ao redor 
do mundo que estão trabalhando muito intensamente ao risco de suas vidas para meu 
benefício. Eu não devo estar em débito. Se você tem débitos, você declina e perece. Se você 
empresta alguma coisa, você declina. Se você tem débitos, então não há nenhuma razão que o 
líder deve estar envolvido nos débitos. Se o povo tem débitos, os líderes que possuem 
soberania sobre a nação não devem estar envolvidos. Sendo que conheço estas coisas, eu 
estou fazendo esforços desesperados para não ter débitos. 
  
Portanto, nossos membros que estão presos por causa de suas atividades clandestinas em 
países satélites comunistas mantêm suas posições ao risco de suas vidas. Eles estão 
determinados a morrer. Como eu, que conheço estas coisas, posso ser desperdiçador? Eu 
prefiro não comer em restaurantes. Eu sou esse tipo de pessoa.  
 
Agora, quando você vestir suas roupas, elas estão em uma posição relativa. O estilo 
americano de vestir roupas é assim. Está tudo bem. Então e quanto ao estilo oriental e o estilo 
coreano? No estilo coreano, vestimos a partir de cima dessa forma. Mas qual é a diferença? 
Há essa diferença entre o estilo ocidental e o estilo coreano.  
 
Agora, você nunca deve ter visto homens colocando as roupas assim. Os americanos colocam 
as roupas a partir de baixo. Qual é a diferença? Bem, não importa como fazer isso. Mas 
quando você coloca as roupas e usa seus dedos assim, como é que você coloca sua calça? 
Quando você coloca a calça, você deve colocar sua perna direita primeiro. É melhor criar um 
relacionamento relativo. Quando você coloca as roupas na parte superior, você pode colocá-
las como você prefere. Sendo que elas são relativas, você pode colocá-las de qualquer método 
que preferir. Esta é uma forma de viver dentro do princípio.  
 
Quando as pessoas caminham, suas mãos se movem em um relacionamento relativo. 
Primeiro, se você move sua mão assim, então você move sua perna assim. Por isso, não 
importa quão ocupado possa estar, você move suas pernas. Você deve movê-las em ordem.  
 
Para você que está destinado a sair para testemunhar, é possível mudar suas meias todos os 
dias? É necessário tirar a roupa rapidamente e colocá-la em ordem. Se a meia para o pé direito 
e usada no pé esquerdo, você não se sente bem. Por isso, coloque-as em ordem; então é mais 
fácil vesti-las. Quando você coloca suas meias, coloque sua meia direita sobre a perna direita. 
Então se sentirá bem. Faça deste um custume. Quando você acorda de manhã, pegue a meia 
direita e a coloque em sua perna direita. Faça disto um hábito. Quando você sair, é preciso 
começar a partir de sua perna direita, e quando chegar em casa, você deve chegar com a perna 
esquerda. A partir de agora, você deve criar uma regra para todas as coisas de acordo com o 
Princípio.  
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Regras e normas. Devemos olhar para tudo dessa forma. Todas as coisas estão em pares e em 
harmonia. Devemos pensar assim. Você não pensa assim? Estes pássaros existem em pares. 
Todas as coisas devem se ajustar umas com as outras. Quando você coloca suas roupas, você 
deve ficar acostumado a colocá-las de acordo com a lei da cortesia e o Princípio. Eu não estou 
forçando você a fazer isso. Você deve se tornar redondo e capaz de lidar com todas as coisas a 
partir de um ponto de vista do Princípio.  
 
7) A Forma das Roupas  
 
Vamos falar sobre as formas das roupas na sociedade ocidental. Há roupas para o trabalho, Há 
roupas de trabalho, roupas para vestir quando se vai para uma festa, e roupas para jogar. Se 
você não se adapta a essa sociedade, você será considerado como um fracasso.  
 
Portanto, você deve colocar a forma de suas roupas em ordem. Estas mulheres que têm seus 
braços expostos devem pensar. Se uma mulher com braços finos os expõem, não é bom olhar 
para eles. Nesse caso, você deve somente expô-los até esta extensão. Do contrário, não parece 
bom observá-los por trás. Você deve pensar sobre isto. Aqueles que são gordos devem usar 
roupas que façam seus braços parecerem mais longos. Aqueles que são gordos devem cobrir 
certas partes. O formato é essencial. Se você é gordo e feio, isto pode melhorar. A forma é 
necessária. Aqueles que são gordos devem usar roupas de cores fortes. Se usam roupas de 
cores leves, eles parecem mais gordos. Aquelas pessoas que são gordas na barriga têm 
problemas ao caminhar. Você deve pensar sobre como cobrir seu estômago. Mesmo se sua 
barriga é grande, a parte superior deve ser maior do que a parte inferior. Por isso, use roupas 
de cores intensas.  
 
Além disso, pessoas gordas nunca devem fazer suas cabeças parecerem grandes. Suas cabeças 
devem parecer pequenas e elas devem usar sapatos pequenos. Se elas fazem suas cabeças e 
pés parecerem grandes, pessoas gordas ficam parecidas com ursos. Mas se ao menos uma 
parte é pequena, as pessoas simpatizarão e dirão, “Oh, seus pés são pequenos.” Pessoas 
gordas não devem usar colares grandes. Elas devem usar colares pequenos e finos. Brincos 
também devem ser pequenos. Brincos grandes não são bons. Você deve pensar sobre estas 
coisas, embora eu não tenha reclamado sobre essas coisas.  
 
8) Decência  
 
Devemos ser decentes ao usar as roupas. Quando você está abotoando, deve parar aqui. É a 
mesma coisa para os homens. Os homens têm geralmente três botões. Se você não os abotoa, 
isto é uma falha. Se você fecha dois, e mantém um aberto, as pessoas pensarão que você tem 
pouca decência. Mas se você abre todos estes botões, você é um fracasso e perde a decência e 
a ordem.  
 
Além disso, com relação às camisas, se você mantém três partes aberta, isto é uma falha. 
Quando as mulheres se sentam com roupas bonitas, elas devem sentar depois de colocar suas 
roupas em ordem. Você precisa manter a decência. Decência é importante.  
 
9) Harmonia de Cores  
 
Harmonia de cores é necessária. Particularmente, as mulheres precisam harmonizar bem as 
cores. Para as mulheres, a harmonia é necessária.  
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10) Gravatas  
 
Esta manhã eu estou usando esta gravata, mas geralmente eu não uso gravatas. Eu odeio 
gravatas. Por quê? É porque eu conheço a realidade que muitas pessoas estão morrendo. Eu 
sou o líder da Igreja de Unificação. Eu não posso fazer estas coisas. Você deve entender estas 
coisas. Isto é substancial. Devemos acumular centavo por centavo por 100 anos, para que 
nossos descendentes possam herdar nossas maneiras como tradição, e orgulhosamente 
ostentar o nome de seus antepassados. Você deve saber isso. Se você faz isso, você se tornará 
uma flor no jardim da esperança. Quanto custa uma gravata aqui? Você deve utilizar o 
dinheiro para o benefício do mundo.  
 
Quando eu vou para os países na América do Sul e África, eu não posso ir apenas como eu 
sou. Eu devo fazer preparações. Então eu posso ser mais persuasivo.  
 
Para um homem, há várias formas de usar uma gravata. Para evitar o movimento da gravata e 
estar em desordem, eu utilizo um alfinete de gravata.  
 
O prendedor do Sr. Pak está muito alto. Ele deve ser abaixado e mantido entre essa linha e 
essa linha. Mas se ele está muito baixo, como parecerá? Pareceria natural se colocado em uma 
posição de um terço. Ele não deve ficar tão curto. A gravata deve parecer decente.  
 
Quando os homens trabalham, eles devem trabalhar com perfeição. Em meu caso, esta parte é 
mais alta do que esta. Isto vem de um hábito que eu formei durante o tempo na prisão. Eu 
costumava levantar minha mão direita assim, que é agora meu hábito. Eu preciso manter isto 
em mente. Quando um homem sai para algum lugar, você deve manter suas roupas perfeitas. 
O tradutor deve estar assim. Ele não deve usar isto assim. Ele deve saber isto. Você deve 
saber isto.  
 
O que o homem faz é semelhante a fazer movimentos representando o universo. Quando você 
sai para visitar sua esposa, está tudo bem sair de qualquer forma que você gosta. Mas quando 
você visita seus pais ou alguém mais velho, você deve estar preparado e usar roupas perfeitas 
e decentes.  
 
11) Sapatos  
 
A seguir, tanto homens como mulheres precisam de sapatos. Sapatos são necessários. Assim, 
a questão é que tipo de sapato se ajusta bem a você. Você deve escolher seus sapatos de 
acordo com suas roupas. Geralmente tiramos nossos sapatos antes de entrar em um ambiente. 
No oriente, você tira seus sapatos. As pessoas são avaliadas por seus sapatos.  
 
Em outras palavras, elas são avaliadas pelo tamanho de seus pés. Sendo que o corpo físico de 
uma pessoa é tão grande, seus pés são maiores do que os outros. Se seus pés são maiores do 
que a média, essa pessoa é considerada como um ladrão.  
 
Ao observar a parte de trás dos sapatos e ver como eles são gastos, uma pessoa pode saber que 
tipo de pessoa é, e através da forma como essa pessoa anda sabemos que tipo de 
personalidade e caráter ele ou ela tem. É possível saber estas coisas observando a forma de 
caminhar e como os sapatos são gastos. Através dos sapatos, é possível saber se a pessoa 
recebeu uma educação. Ambos os sapatos devem se desgastar igualmente da mesma forma.  
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Pessoas orientais podem conhecer essas coisas pela observação dos sapatos e como a pessoa 
utilizou e caminhou com os sapatos. No oriente as pessoas estão muito interessadas nos pés. 
Quando elas se casam, elas olham para as mãos, os pés e o rosto. No mundo ocidental, o peito 
pode ser visto facilmente. Mas na Coreia isto está escondido como o quadril. As pessoas são 
avaliadas pela observação das mãos, pés e outras partes externas do corpo. A seguir, as 
pessoas são avaliadas pela expressão do rosto, pela forma como a pessoa sorri.  
 
Esse é o motivo pelo qual na China eles fazem seus pés pequenos. Os aristocratas ou nobres 
possuem pés pequenos, e as pessoas eram consideradas como nobres se possuíam os pés 
pequenos. Eu também tenho mãos e pés pequenos, embora meu corpo seja grande. Embora 
minhas mãos sejam pequenas, elas são grossas. Ao observar estas coisas, você pode avaliar 
essa pessoa. Para as mulheres, estes tipos são ideais, e também para os homens, estes tipos são 
ideais. No oriente, as mulheres devem ser capazes de dar nascimento a filhos. Você pode 
dizer se uma mulher pode ter um filho pela observação destas coisas. Quando pensamos sobre 
estas coisas, devemos vestir os sapatos de forma ordenada.  
 
Além disso, quando as mulheres do ocidente usam salto alto, pensamos que elas querem andar 
elegantemente. Por isso, as mulheres devem caminhar de forma perfeita. Se elas caminham 
sem atenção assim, é terrível. Você pode pensar que essas mulheres que usam salto alto não 
podem fazer amor com outros homens além de seus esposos, mas eu penso o contrário. Você 
deve usar sapatos de forma ordenada e decente e amar os sapatos.  
 
12) Colocando as Coisas em Ordem e Arrumando-as  
 
Você deve colocar todas as coisas em ordem para que possa encontrá-las facilmente. In-Jin é 
realmente boa em colocar as coisas em ordem. Ela mantém sua cama tão perfeita que não quer 
dormir nela para não desarrumar a cama. Quando vejo isso, eu acho bom que as mulheres 
sejam assim. Você também deve ser assim. Você deve respeitar a beleza do que tem feito. Um 
dia eu a vi dormindo na cama de sua irmã. O Pai era assim no passado. Eu colocava todas as 
coisas em boa ordem. Assim, se alguém tocou minha mesa, eu posso dizer mesmo depois de 
um mês. Agora que eu vivo com a Mãe, eu mudei um pouco esse costume, mas de qualquer 
forma esse hábito de manter as coisas arrumadas é importante. As mulheres devem manter 
seus quartos em boa ordem.  
 
As mulheres devem ser educadas em todas estas coisas. Vocês, líderes! Alguns perguntam por 
que o Japão recebe tantas bênçãos. Mas isso é porque o Japão mantém o ambiente claro e 
organizado. Maus espíritos nos levam a fazer coisas más, e bons espíritos nos dizem para 
manter o ambiente claro e santo. Portanto, o Japão pôde se desenvolver rapidamente porque 
os bons espíritos vieram e ajudaram. Esse é meu entendimento.  
 
2. Organização do Corpo Físico e Comportamento Decente  
 
1) A Cabeça  
 
O homem com também as mulheres devem manter seu cabelo bem cortado. Você deve ter seu 
cabelo cortado ordenadamente, e deve saber para qual lado repartir seu cabelo. Na sociedade 
ocidental, os homens repartem seu cabelo. Na sociedade ocidental, os homens repartem seu 
cabelo no lado esquerdo. É bom repartir seu cabelo na esquerda para que a metade direita do 
cabelo seja maior do que a metade esquerda. As mulheres devem pensar sobre seu cabelo 
também.  
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2) O Rosto  
 
Você não pode mudar o rosto que tem agora, mas você pode mudar a expressão em seu rosto. 
Você deve ajustar todas essas coisas como um costume.  
 
Se seus dentes não estão em boas condições ou se alguns de seus dentes estão apontando para 
dentro, então quando você pronuncia ku, você não deve rir. Você deve saber isto. No caso de
uma mulher, seus dentes para dentro pareceriam como os dentes de uma víbora. Mulheres 
com dentes ruins não deveriam rir. Seria terrível ser mordido por esses dentes. O veneno é 
muito forte. Se uma mulher tem esses dentes, ela pareceria muito venenosa. Portanto, você 
deve entender isto, e tentar não rir com sua boca aberta.  
 
Aqueles de vocês cujos dentes estão apontados para fora têm probabilidade de serem 
faladores. Seus lábios estão sempre abertos, e eles falam muito. Vocês devem se treinar para 
não falar. Isso é importante. Você deve controlar seu corpo físico e ser bom nisso.  
 
Quando se trata de rir, algumas pessoas riem assim. Elas riem com a boca fechada. Algumas 
riem fechando sua boca primeiro, e em seguida, abrindo-a. Há várias formas de rir. Tente
observar como você parece quando ri. Todos têm um estilo diferente. Estude como rir de uma 
forma decente. As mulheres não devem rir alto. As mulheres são como flores. Quando as 
flores desabrocham, elas fazem isso sem fazer nenhum barulho. Elas desabrocham
silenciosamente. Essas mulheres são belas. Essas mulheres que são barulhentas quando riem 
não são belas. Homens podem rir alto, mas as mulheres não devem fazer isso. Elas parecem 
feias. Até mesmo mulheres ocidentais não devem rir alto.  
 
Se você se treina dessa forma, você pode facilmente saber que tipo de pessoa elas são; se elas 
são educadas ou não. A Mãe é esse tipo de pessoa. O Pai reclamava muito sobre pequenas 
coisas que ela fazia. Se a Mãe fosse uma mulher ocidental, ela teria agido contra mim 
dizendo, “O que você está dizendo? Mesmo se você é um homem, você não tem direito de 
dizer essas coisas!” Se a Mãe tivesse dito isso, ela não teria se tornado um símbolo 
representativo do oriente. Assim, vejam, o Pai é uma pessoa interessante.  
 
3) Unhas das Mãos e Unhas dos Pés  
 
Depois que eu vim para a sociedade ocidental, o que mais tenho medo é estar na frente de 
mulheres. Eu sinto muito perigo apenas ao olhar para suas unhas. Olhe para minhas unhas das 
mãos e dos pés. Elas estão sempre curtas. Isso é necessário. Eu geralmente corto minhas 
unhas das mãos e dos pés. É meu hobby cortar minhas unhas. Aquelas mulheres que mantêm 
suas unhas longas são aquelas que não trabalham. Eu estou correto? Como elas digitam com 
essas unhas? Por isso, quando vejo mulheres com unhas compridas, eu as considero como 
mulheres da rua. Elas pedem por dinheiro com seu cabelo comprido. Por que é necessário 
para uma mulher que trabalha manter suas unhas compridas? Quanto tempo é necessário para 
crescer essas unhas longas? Isso não é necessário. Se você tem algum ressentimento sobre 
suas unhas não crescerem e ficarem compridas, então você pode tentar uma ou duas vezes, 
mas eu não quero essas coisas. Mesmo se minha amada esposa tem unhas longas, como ela 
pode pegar as coisas com essas unhas das mãos compridas? Vocês entendem o que estou 
dizendo? Portanto, é importante cortar suas unhas. Além disso, aquelas mulheres que usam 
meias não devem ter as unhas dos pés compridas. Se elas têm, elas sentirão dores. Elas 
também sentirão dores quando usarem salto alto.  
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4) Postura ao Caminhar  
 
Como eu disse anteriormente, você deve caminhar perfeitamente. Isso é importante.  
 
Sua postura, quando você anda, deve estar equilibrada. Você sempre deve pensar se sua 
postura é boa ou não. Você também deve ter certeza de caminhar com segurança. Além disso, 
quando você está de pé, você deve estar equilibrado.  
 
Para as mulheres, não é bom ter sua cintura pressionada. É a mesma coisa com os homens. 
Além disso, quando você dorme em uma cama, seu peito não deve estar assim. A postura 
deve ser correta de cima até embaixo. Você deve praticar sentar corretamente. As mulheres 
devem sentar com seus quadris posicionados corretamente. Você deve ficar acostumado a isto 
muito rapidamente. Se não fizer isso, sua espinha dorsal ficará curvada. A postura do seu 
caminhar é importante.  
 
5) Postura ao Sentar  
 
Quando uma mulher vai para qualquer lugar e se senta na sociedade ocidental, ela se senta em 
uma cadeira, mas no oriente elas não colocam suas costas em qualquer coisa. Isto é porque 
elas possuem os quadris largos. Elas se sentem confortáveis quando estão sentadas 
naturalmente. Homens odeiam quadris pequenos. Portanto, quando as mulheres sentam sobre 
suas costas, elas podem ter problemas com seus bebês. Quando as mulheres estão grávidas, 
elas não devem sentar com suas costas curvadas.  
 
6) Palavras no Oriente  
 
Há um ditado que diz que quando a voz das mulheres vai além das paredes, essa casa 
perecerá. A voz dos homens geralmente é alta e vai além das paredes. Mas as mulheres devem 
manter a voz baixa e conversar calmamente. Essa é uma forma natural. Se a voz de uma 
mulher vai além das paredes, isto é contra o Princípio. Essa casa perecerá. Ao ouvir a voz de 
uma mulher, uma pessoa pode saber como essa pessoa viverá: se ela viverá de forma feliz, ou 
de forma miserável, ou será amada. Essas coisas são conhecidas. Portanto, a voz de uma 
mulher é muito importante. Você não sabia essas coisas.  
 
7) Sono  
 
Aqui na sociedade ocidental, como vocês dormem? Vocês dormem sobre suas costas ou sobre 
seu peito? Quando dorme, você precisa pensar sobre estas coisas. Você precisa dormir um 
sono de qualidade. O sono deve ser pacífico.  
 
O homem com um corpo físico grande pode roncar, mas as mulheres não devem roncar. Isto 
seria problemático. As mulheres devem dormir de forma silenciosa.  
 
Se o pescoço está curvado, o ronco se torna mais alto. Portanto, você deve conservar seu 
travesseiro assim.  
 
Quando uma mulher vai para a cama onde seu esposo está dormindo, ela não deve 
simplesmente deitar. Ela deve se deitar do seu lado. E, se o esposo está dormindo, ela deve 
deitar calmamente.  
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8) Saúde  
 
Saúde é a coisa mais importante. Mesmo se você está doente com um resfriado, você precisa 
ter sentimentos saudáveis. É importante não ser percebido com sentimentos errados por outras 
pessoas. Você deve demonstrar sentimentos saudáveis. A expressão é necessária. Vocês 
entendem? Mesmo se você está com um resfriado, você sempre deve manter uma expressão 
saudável. Se as mulheres têm esse tipo de expressão, os homens se sentem confortados. 
Quando o esposo parece preocupado, a esposa deve confortá-lo. As mulheres precisam de 
expressões saudáveis.  
 
3. Vida de Igreja  
 
1) Vida de Oração  
 
Uma vida de oração é necessária. Você precisa de uma vida de oração. Nossa vida de fé não é 
uma coisa de tempo parcial. Ela é nosso trabalho principal.  
 
2) Reuniões  
 
É absolutamente necessário participar em reuniões ou encontros porque é necessário manter 
equilíbrio. É absolutamente necessário mantê-lo. Portanto, você deve participar em reuniões 
por todos os meios.  
 
3) Aprendizado  
 
Você sempre deve aprender espiritualmente. Você precisa de conhecimento e educação. Você 
não deve ser ignorante. Aqueles que vivem uma vida de fé sempre devem se examinar sobre 
quanto conhecimento espiritual e físico eles têm. Naturalmente, o conhecimento espiritual 
deve assumir precedência.  
 
Se você vive uma vida de fé, você frequentemente pode receber revelações através de sonhos 
e de outras formas. Você deve saber isto. Você deve aprender como eles estão relacionados 
com você e como esses sonhos afetam você. Você deve examiná-los. Os sonhos diferem, 
dependendo da pessoa.  
 
4) Testemunho  
 
Você deve sempre testemunhar. Aqueles que não dão nascimento a filhos e os educam não 
podem se tornar pessoas completas. Ao testemunhar, sua personalidade se tornará redonda e 
completa. Além disso, você pode receber ajuda do mundo espiritual. Ao servir os outros, você 
conhecerá 100 por cento do caráter deles.  
 
Ao educar 10 ou 15 filhos espirituais, você pode entender qualquer tipo de pessoa. Apenas 
olhando para elas, você pode entendê-las e avaliá-las perfeitamente. Esse é o motivo pelo qual 
Jesus escolheu seus 12 discípulos.  
 
Se você testemunha e restaura mais de 12 pessoas, você pode entendê-las vagamente, e ao 
educá-las, você pode entendê-las mais. Esse é o motivo pelo qual testemunho é absolutamente 
necessário. 
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5) Serviço  
 
Você deve viver para o benefício dos outros. Você deve viver amando e servindo os outros.  
 
6) O Caminho de Indenização  
 
Você deve trilhar o caminho de indenização. Por exemplo, você deve orar por determinado 
período de tempo e estabelecer seu próprio caminho de indenização e trilhá-lo. Às vezes, você 
deve oferecer uma oração especial. Se você não faz, você não pode entender. Mas, se você faz
isso, o que acontecerá? Ao fazer isso, homens e mulheres de fé podem superar dificuldades e 
já estão indenizadas e protegidas. Portanto, quando você vive em uma vida de comunidade, 
você deve carregar a porção de responsabilidade de outras pessoas. Você deve saber quão 
importante é viver dessa forma.  
 
7) Reconciliação  
 
A seguir, você sempre deve criar paz e reconciliação. Na igreja, mesmo se existe algo que 
você não gosta, você ainda deve ser responsável por essas coisas. Se existem dificuldades na 
vida da igreja ou entre membros, você deve assumir responsabilidade e criar reconciliação. 
Como a Bíblia diz, aqueles que se tornam pacificadores se tornam filhos de Deus. Satanás é o 
oposto.  
 
8) Experiência  
 
Experiência é importante. Experiências espiritual e mística são necessárias. Você deve ter 
experiências como, quando você ora, você vê o Pai em visões e em sonhos. Esses fenômenos 
devem ocorrer muitas vezes. Eles não devem ser curtos, mas longos. Você deve experimentar 
fenômenos nos quais você vai para o mundo espiritual e o paraíso. Estas experiências são 
necessárias.  
 
A fim de experimentar essas coisas, seus pensamentos devem sempre ser verticais. Se você 
pensa verticalmente, você sabe imediatamente o que não está certo quando faz alguma coisa. 
Você deve fazer distinções. Você entende? Essas experiências são necessárias.  
 
9) Mundo Espiritual e Realidade  
 
O que acontece no mundo espiritual é manifestado no mundo real. Você sempre deve 
experimentar essas coisas em sua vida e na sociedade. Se sua vida de fé é aprofundada, você 
pode sentir mais amplamente as coisas ao seu redor. Portanto, às vezes quando Deus entra em 
um estado de tristeza, sem saber, você naturalmente sentirá tristeza em sua vida real. Portanto, 
a realidade é uma existência que ressoa.  
 
4. Vida Social  
 
Devemos viver uma vida em relacionamento com a sociedade.  
 
1) Tempo  
 
Vivemos na realidade do tempo. Devemos ter um conceito profundo de tempo. Devemos ser 
pontuais para o trabalho ou a escola. Devemos ser profundos com o tempo.  
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2) Respeito e Comunicação  
 
Você deve ser capaz de respeitar e se comunicar com aquelas pessoas que encontra. Você 
deve ser bom em comunicação. Você precisa desse tipo de concepção. Não é bom pensar, “Eu 
devo ser respeitado pelas outras pessoas.” Entre as pessoas, aquele que respeita a outra pessoa 
primeiro moverá a outra pessoa.  
 
3) Diplomacia e Desenvolvimento  
 
Diplomacia e desenvolvimento são necessários para ter sucesso na vida. A fim de fazer isso, 
você precisa manter em mente os importantes feriados e aniversários. Aqueles que trabalham 
em uma empresa devem ser capazes de desenvolver a área diplomática. Diplomacia é a 
capacidade de fazer de si mesmo adaptável com outras pessoas. A fim de fazer isso, você 
precisa de um bom vocabulário e expressões corretas.  
 
4) Ocupação e Postura  
 
Para aqueles envolvidos em trabalho, há várias responsabilidades. Você não deve ter más 
atitudes. Sua ocupação é seu segundo ser. Ter uma ocupação é criar seu segundo ser. Você 
deve saber que tudo é afetado por sua atitude: se ela é boa ou ruim e quanto você produz e 
alcança em um único dia. Portanto, você absolutamente precisa de uma boa atitude.  
 
Quando você está envolvido em uma ocupação, você deve pensar que, se você tem uma má 
atitude, isto não é educado para o seu trabalho, e que você está criando uma dívida. Você deve 
pensar que sua ocupação é sagrada, porque ela é sua segunda vida, expressando a extensão de 
você mesmo.  
 
5) O Relacionamento entre Mestre e Subordinado  
 
Em qualquer idade ou sociedade, sempre existe um relacionamento mestre-subordinado. A 
questão é quem influenciará o relacionamento. No relacionamento entre o presidente da 
empresa e os trabalhadores, se o presidente da empresa fornece boa influência para os 
trabalhadores, ele será um bom presidente da empresa. Se os trabalhadores fornecem boa 
influência para o presidente da empresa, eles serão bons trabalhadores. Você deve tornar o 
relacionamento entre mestre e subordinado muito redondo, saudável e harmonioso. Não há 
nenhuma necessidade para reclamar.  
 
6) O Lugar de Trabalho e Eu  
 
Se você está trabalhando para uma companhia, você tem interesses comuns com a empresa. 
Há algumas pessoas que estão endividadas com a empresa.  
 
Você não deve se tornar esse tipo de pessoa. Se você traz prejuízo para a empresa, você será 
demitido. Portanto, você deve pensar sobre conectar seu local de trabalho com a nação. Você 
também deve pensar sobre o interesse nacional.  
 
7) Fala e Comportamento  
 
Você deve ser decente em todas as coisas; ao falar e em seu comportamento.  
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Você deve ser exemplar. Por quê? Ao fazer isso, você pode se adaptar ao ambiente.  
 
Estou transmitindo estes conteúdos porque devemos viver através destes processos e pensar 
sobre nossas vidas e a vida de igreja como preciosas. A partir de agora, isto será diferente do 
passado. O tempo mudou. O tempo chegou para colocar todas as coisas em ordem.  
 
Ao aprender o que tenho instruído e ensinado para você, você deve fazer esforço a fim de 
alcançar resultados. No passado, consumimos muitas coisas enquanto alcançamos 
indenização, mas a partir de agora, entraremos na idade quando suas realizações podem se 
tornar seus ativos. Desde o passado até agora, Satanás frequentemente destruía, mas a partir 
de agora, sua propriedade se expandirá. Você deve pensar sobre estas coisas e fazer todo 
esforço com todo seu coração e sinceridade.  
 
A partir de agora, mesmo aqueles que não estavam interessados nos Moonies, estarão 
interessados em vocês. Você se tornará o centro de atenção.  
 
Portanto, você deve se tornar um modelo em todas as coisas, equipado com estes conteúdos 
de coração. Ao fazer isso, você receberá orgulho verdadeiro diante de Deus. Eu dou a você 
essas instruções a fim de se tornarem assim. (131-285)  
 
Tradução: Marcos Alonso 
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