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Capítulo 1 
Homem Original e o Verdadeiro Caminho da Vida 

 
Seção 1 

Visão do homem verdadeiro 
 

1- As coisas mais preciosas de Deus e do Homem 
 

   Deus criou Adão e Eva no Jardim do Éden. De todas as Suas criaturas, Adão e Eva são os 
seres mais preciosos para Deus. Porque Deus pensou nos seres humanos como os seres mais 
preciosos? Isto é porque Deus precisa de um objeto parceiro de Seu amor. Embora Deus tenha 
amor, se Ele não tiver um objeto parceiro para amar, Ele não pode experimentar o amor. Amor 
somente pode ser experimentado através de relacionamentos. A razão de o ser humano ser 
considerado como o ser mais precioso para Deus é porque eles estão na posição de um objeto 
para Deus amar. Em outras palavras, são os seres humanos, aqueles a quem Deus mais ama. 
Portanto, o que é mais valioso para o ser humano? O amor de Deus pode ser considerado a 
coisa mais preciosa. Até agora, as pessoas não tinham conhecimento disto.  
   Por conseguinte, o amor objetivo dos seres humanos é a coisa mais valiosa para Deus, 
enquanto que o amor subjetivo de Deus é a coisa mais preciosa para os seres humanos. (143-
309) 
 

>>        << 
 

2- A origem e propósito da humanidade 
 
    O propósito pelo qual Deus criou o ser humano era para cumprir o ideal do amor. Este amor 
não existe em Deus por si só, mas é estabelecido pela aproximação de um objeto parceiro do 
amor. Se não há parceiro do amor, o ideal do amor não pode ser completado. Por conseguinte, 
um objeto parceiro do amor é necessário para a realização do ideal do amor de Deus. Deus 
sempre precisa, de forma absoluta, de um objeto parceiro do amor.  
   Assim, o próprio Deus saiu à procura de um objeto parceiro do amor, e deste modo Ele pode 
realizar o amor absoluto através deste parceiro. Neste sentido, Deus existe pela causa do amor. 
Esta é a verdadeira razão porque o amor é maravilhoso. Deus existe para o ser humano e o ser 
humano existe para Deus. Assim o amor verdadeiro começa do ponto de se viver pela causa 
dos outros. De onde nasceram os seres humanos originalmente? O ser humano teve início a 
partir do amor de Deus. Os seres humanos nasceram por causa do amor. Amor é a origem.   
   Vida, a qual nos herdamos, não é uma coisa preciosa em si mesma. Desde que a vida vem do 
amor de Deus, o amor antecede a vida. Este sentido da nossa vida vem através da raiz do 
amor. Por conseguinte, este é nosso destino como uma pessoa nascida do amor, que cresce 
com amor e encontra um objeto parceiro do amor. Se Deus é a primeira geração, então os seres 
humanos são a segunda geração. Como Deus ama seus filhos e filhas, os seres humanos 
podem se tornar objetos perfeitos do amor diante de Deus somente quando eles se colocarem 
na posição de experimentar este amor.(143-310) 
 

>>        << 



 6

3- A razão de Deus ter criado os seres humanos.  
       
   Qual era o propósito pelo qual Deus criou Adão e Eva?  Vamos olhar para a imagem do 
homem. O homem tem forma e corpo. Entretanto, o Deus invisível não tem forma e corpo. 
Exceto que tenha um corpo, Deus não pode dominar sobre o mundo espiritual e o mundo 
físico. Assim, Deus precisa um corpo substancial para manifestar o comando como o Pai do 
seres humanos. Adão e Eva são o corpo substancial representando Deus. Deus manifesta-se 
através do corpo não decaído de Adão e Eva. Vocês entendem? Então, quem é Adão e Eva? 
Eles são os progenitores da raça humana como também o corpo substancial de Deus. Assim, 
Adão e Eva estão na posição de incorporarem o corpo substancial de Deus e assumirem a 
responsabilidade do domínio sobre o mundo na posição de Pais. Porque então Deus criou 
Adão e Eva? Deus tinha que unificar os mundos espiritual e físico de acordo com a imagem  
de Adão e Eva, pois eles são o centro do mundo substancial.  
   Então, qual é o centro dos mundos espiritual e físico? Desde que Deus está conduzindo os 
seres do mundo espiritual, e Adão e Eva estão conduzindo os seres do mundo físico, eles têm 
que estar unidos. Assim, Adão está na posição de Rei deste mundo durante o tempo de sua 
vida. Vocês entendem o que estou explicando? Ele é o Rei eterno, e vem para este mundo com 
a realeza eterna. Então, qual é a posição de Eva? Ela vem como a rainha que representa a 
realeza eterna. Entretanto, quando eles vão para o mundo espiritual, eles estarão no trono do 
Rei e Rainha representando Deus. 
   Então, o que fazia o Deus invisível sozinho no Céu? O Deus invisível não tinha um 
propósito para Ele mesmo. Na determinação para ser Pai da humanidade, Deus precisa de um 
corpo substancial habilitado para sentir. Deus tinha que portar um corpo humano substancial, e 
assim Ele não tinha outro caminho a não ser criar Adão e Eva como seres de características 
duais. Porque Deus teve que criar Adão e Eva como seres de características duais?  Para serem 
idênticos ao Deus invisível, eles precisam estabelecer o padrão para completamente unirem 
mente e corpo durante o tempo de suas vidas. Se eles forem para o mundo espiritual sem 
completarem tal padrão, seus aspectos externos não poderão estar unidos a Deus. No objetivo 
de estabelecer os Pais (Adão e Eva), sustentando a realeza substancial como quem está unido 
com o Deus invisível, e realizar a realeza manifestando através de um corpo substancial  no 
eterno mundo do espírito, Deus teve que criar Adão e Eva como seres de características duais.  
   Sem um relacionamento com Adão e Eva, Deus não tinha meio para se conectar com o 
mundo. Somente quando existe um relacionamento entre Adão e Eva,  Deus pode ser 
conectado com seus filhos. Esta é uma conexão natural. 
   A razão de Deus ter criado os seres humanos é estabelecê-los em semelhante posição paterna 
como Ele mesmo, para Ele manifestar-Se através de seus corpos substanciais. Esta mesma 
posição paterna tinha significado tanto interno como externo: isto é, enquanto Adão e Eva são 
pais externos Deus é o Pai interno. Adão e Eva são como o corpo de Deus, e Deus como a 
mente de Adão e Eva. Deus é o Pai da humanidade. O Pai original. Estes Pais não estão 
separados, mas são um. Uma pessoa. Assim, criando Adão e Eva como um templo, Deus vem 
habitar com eles. Com Deus atuando dentro deles, Adão e Eva podem ter um relacionamento 
ideal. Sem a presença e o trabalho de Deus, eles não podem conhecer a vontade de Deus.                                            
   Sem isto, não há fundamento sobre o qual Deus pode ter um relacionamento com os seres 
humanos. 
   Depois que o fundamento original foi destruído, nós podemos concluir, Deus não pode ter 
este relacionamento original com os seres humanos. Sem dúvida, são muitas pessoas vivendo 
neste mundo, entretanto, eles têm estado sem qualquer relacionamento com Deus.(133-91) 
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4- O Privilégio e Valor do Ser Humano 
  
   Deus criou os seres humanos por causa do Amor. 
   Porque os seres humanos foram criados? Os seres humanos foram criados por causa do 
amor.  O ser humano é distinto das outras criaturas, pois são seres criados como Filhos de 
Deus e como objetos para receber o amor  Direto de Deus. Este é o privilégio de Humanidade. 
   O que é o Ser humano? O que é o amor de Deus? O ser humano foi criado para ser objeto do 
amor. Entretanto, porque Deus consiste de características duais, o ser sujeito com positivo e 
negativo, para que algo venha como um objeto parceiro diante deste sujeito, é necessário ser 
constituído de características duais de positivo e negativo. Este ser não pode estar em oposição 
às características do sujeito. O objeto deve ter assimilado uma forma precisamente adequada 
com a essência do amor do sujeito e estar relacionado com todas as características do sujeito. 
   O ser humano é o centro do universo e da criação porque Deus fez todas as criaturas e o 
universo para completarem o ideal do Amor.   
   O ser humano é denominado o Senhor de toda a criação porque ele tem o privilégio de estar 
habilitado para receber o amor de Deus primeiro na posição central, no interesse do amor de 
Deus. Vocês compreendem? Ninguém pode ser o Senhor da criação sem ser um objeto 
legítimo no amor de Deus. Um ser humano sem o amor de Deus é semelhante a um animal. O 
valor especial do ser humano é ter o privilégio do amor, e então ele ou ela pode ter o domínio 
sobre o universo na posição de 1º objeto de Deus, em benefício do mundo inteiro criado. Um 
ser humano é um Senhor da criação. Sem amor, todas as coisas irão passar longe dele.(132-
245) 

 
>>        << 
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Seção 2 
 

O curso da Vida em 3 estágios e o Mundo Espiritual. 
 

   1-   Características do corpo físico e do corpo espiritual. 
 

   Uma pessoa passa através de 3 estágios. Igualmente no reino animal há o período da 
água, o período da terra e o período do ar. Todos os seres têm que ir através destes três 
estágios. Contudo, no sentido de ter a qualificação para exercer o domínio sobre todas as 
criaturas, o ser humano deveria completar um padrão de vida através do estágio da água 
mais completo do que fazem muitos outros seres existentes. Então durante o estágio da 
terra, o ser humano deve também encontrar uma mais elevada qualificação do que outros 
animais. Mas o ser humano não tem asas. Como podem as pessoas voar sem asas? Não 
obstante, vocês não podem voar mais alto e mais distante do que os outros animais. 
   Atualmente, é possível em 13 ou 14 horas ir da América para Tóquio, no Japão, de 
Jumbo Jet. Se o avião voar a 500 milhas por hora saindo dos Estados Unidos, ele pode 
chegar no Japão em 14 horas sem escala. 
   Se uma máquina como o avião feito pelo homem pode fazer isto, de que modo os seres 
humanos foram criados por Deus?  O ser humano pode voar mais longe do que o avião? 
Certamente o quanto nós pudermos tentar saltar, não poderemos voar tão alto com nosso 
corpo físico. Entretanto, desde o ser humano é o Senhor da criação e tem a mesma 
soberania e posição relativa como Deus, que é espírito, o nível da atividade humana 
também deve ser semelhante à de Deus. A velocidade da eletricidade e da luz é 300.000 
Km/seg., mas o ser humano pode mover-se mais rápido do que isto. Como isto é possível? 
Com o corpo espiritual. Embora eu esteja aqui agora, meu corpo espiritual, já esteve em 
Nova York. Vocês viram isto? Rápido como o relâmpago. O corpo espiritual pode mover-
se com a velocidade do pensamento.(112-202) 
   Sem um corpo espiritual, uma pessoa não poderá viajar pelo universo. Você não pode 
ver isto com seus olhos físicos, então como poderia conhecer todas as coisas que Deus 
criou lá?  Você não pode ver isto com seus olhos: Parece com um deserto ou como não 
houvesse nada lá. Mas lá há ouro e pedras preciosas. Eu estou falando de enxergar com 
seus olhos espirituais: muitas destas coisas já foram criadas lá. 
   Nós temos que nos tornar filhos e filhas de um novo mundo no comando deste novo 
mundo. Entretanto, qual lugar é semelhante a esta morada original e maravilhosa como 
este novo mundo? Este é o mundo espiritual. Vocês querem ir lá? Sim. Sem dúvida o quão 
lindo este mundo pode ser, ele ainda está como uma sombra. Quando vocês adentrarem o 
novo mundo, o mundo espiritual, este é o mundo eterno. Este é eterno e infinito.(112-211) 
 

>>        << 
 

2-   A ação do amor e a conclusão do Corpo Espiritual 
 
   Que espécie de ação é a mais veloz no mundo?  É a ação do amor. A coisa mais veloz no 
mundo não é a corrente elétrica, mas a força do amor. 
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   Quando a pessoa ama cada um dos lados opostos da terra, a força de seu amor irá fortemente 
atrair estes opostos além das fronteiras físicas. A força do amor é esta energia. 
   Portanto, está é a razão das religiões de hoje enfatizarem a busca do amor, dentro do 
profundo coração de Deus, e orando pela conexão com a esfera do amor para poder participar 
em todas as ações do amor de Deus. O significado desta participação é estar habilitado para 
trabalhar junto com Deus. Vocês entendem isto? Se isto é realizado, nós podemos voar onde 
quer que Deus voe, e ir onde quer que Deus vá. 
   Se nos tornarmos a substancialização do amor, estaremos então qualificados diante de Deus, 
e poderemos imediatamente executar o que quer que pensemos também. O mundo espiritual é 
o lugar onde podemos receber qualquer coisa que seja constituída dos elementos do amor. 
Porque, então os seres humanos precisam do amor verdadeiro? Isto é porque qualquer um que 
tenha experimentado o amor verdadeiro de Deus, no mundo original e ideal terá a habilidade e 
a autoridade para imediatamente dominar o que Deus queira. Vocês entendem o que eu 
explico? Então, onde podemos obter tal qualificação? Isto pode ser obtido na terra. Do ponto 
de vista da Igreja de Unificação,  podemos aperfeiçoar nosso espírito enquanto estamos na 
terra. 
   No processo de união do corpo espiritual e do corpo físico, o amor de Deus e a substância de 
nossa vida devem estar conectados em um único ponto. Neste momento, podemos alcançar o 
Amor de Deus. Portanto temos que amar Deus. 
   Como podemos sentir o amor de Deus? Podemos sentir o amor de Deus quando amamos 
nossa família, a população do mundo e toda a criação. Vocês podem amar todos eles. 
Qualquer que seja sua nação, devemos ter o coração de amar todas as raças. Devemos sentir o 
coração de amor. 
   Não deve haver um coração de amor apenas para os seres humanos, mas também para todas 
as coisas da criação, o qual pode fluir automaticamente. Quando uma flor desabrocha, as belas 
cores daquela flor irradiam naturalmente. A fragrância da flor exala porque a flor o deseja, isto 
ocorre naturalmente. 
   Semelhante, a flor do amor deve florescer, e a fragrância do amor desabrochar também. 
Vocês entendem? A flor do amor deve receber muitos nutrientes para desabrochar. Esta 
nutrição é proveniente da terra e do sol. Da mesma forma, recebemos elementos nutritivos 
através de nossos corpos físico e espiritual. Vocês entendem? Assim, precisamos de 
“elementos de vitalidade” e a seguir, “elementos de vida”. Quando se tornam seres 
aperfeiçoados de amor, vocês podem voar para qualquer lugar. Isto soa bem ou não?  
   O sistema solar e a galáxia podem então estar em seu cotidiano de atividade. 
   Você pode ir junto com seu amado cônjuge para o centro do sol. 
    Vocês poderiam pensar que não podem estar no sol porque é muito quente, mas podem 
passar através dele sem nenhum problema. Vocês podem atravessar em todos os lugares – 
atravessar o sul, norte, leste e oeste do sol – deste modo podem conhecer os detalhes de sua 
composição.  Vocês já pensaram quantos dos planetas no universo são feitos de diamantes ou 
ouro? Existem planetas que são totalmente compostos de ouro. Entretanto, se vocês realizam a 
perfeita personalidade de amor, podem compreender a realidade inteira do universo. 
   Se vocês não o fizerem, suas ações serão limitadas. Vocês não podem ir a qualquer direção 
que queiram, mas deverão passar através de uma única porta. Vocês entendem? Vocês não 
poderão ser aves migratórias. Se quiserem obter a qualificação para viver em harmonia com 
cada uma das quatro estações, vocês devem realizar uma perfeita personalidade de amor.(112-
204) 

>>        << 
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3-  Propósito da busca do Amor e os três nascimentos 
 
   Sendo que o eterno mundo espiritual é um lugar preenchido com 3 atmosferas do amor, 
vocês têm que aprender e experimentar a respiração do amor durante suas vidas na terra. 
   Portanto, a Igreja de Unificação tem ensinado “Amar a todos! Amar”. As pessoas que têm 
vivido centralizadas nelas mesmas vão para o inferno. Então vocês deverão viver pelo bem 
dos outros e ajudar cada um deles. Vocês deverão estar sempre felizes ao encontrar pessoas. 
Uma vez que se tornem uma entidade individual verdadeira como o objeto substancial do 
amor, o universo dará boas vindas para vocês. Em qualquer lugar que forem ao mundo 
espiritual, serão bem vindos. 
   Quando quiserem viajar em um Jumbo 747, se apenas mencionarem isto, imediatamente este 
avião aparecerá diante de vocês. Sem dúvida será tão grande quanto o avião: e pode voar, 
como também subir e descer, e se vocês disserem desça?  Ele irá descer, vocês podem fazer o 
que quiserem. Vocês poderão fazê-lo como um acrobata. Tudo é possível – além de sua 
imaginação. E vocês jamais terão um acidente. 
   Quão maravilhoso é isto! O ideal da criação de Deus é feito semelhante a um mundo 
maravilhoso e a vida centralizada no ideal de parceria do amor. As pessoas precisam de amor 
paternal, amor maternal, amor de esposo e amor de esposa. Isto não é verdadeiro?  Além disso, 
queremos ser amados pela nação e pelo mundo. Porque os seres humanos querem receber 
amor? Este é um curso de treinamento para definitivamente nos qualificar para recebermos o 
amor de Deus. Vocês conseguirão?(112-207) 
 

>>        << 
 

   Durante a vida de uma pessoa, a primeira ressurreição, o primeiro nascimento, é a vida no 
ventre materno. O segundo nascimento é o presente, e o 3º-nascimento é o retorno para Deus. 
Quando vivem para o bem dos outros e do mundo além de seu cônjuge, vocês podem retornar 
para o Deus invisível. Isto só é possível ser feito com o amor. Quando forem para o mundo 
espiritual receber treinamento e adaptação para o mundo centralizado no ideal do amor de 
Deus, vocês se tornam como Deus e sendo como amigos de Deus. Isto é, os seres humanos 
devem passar através do curso do 3º nascimento. 
   Agora vocês têm que entender o porque de viver para o bem dos outros, ou não tem? 
Ninguém falhou por ter vivido uma vida pelo bem dos outros centralizados no amor. Por que 
isto é assim?  Por exemplo, se você trabalha duro todas as noites para o bem de seus pais, 
então, quando seus pais forem para o mundo espiritual, eles irão dar-lhes uma bênção para 
poderem herdar a fortuna deles. 
   Vocês não pensam assim? Esta é a lei celeste aonde a herança vem de um ponto onde vocês 
vivem para o bem dos outros.(132-275) 
 

>>        << 
 

4- A Estrutura do Mundo Espiritual e a Missão do Messias 
 
   A quem vocês unificacionistas irão procurar no mundo espiritual? Quem é o dono do mundo 
espiritual?  Os Senhores do mundo espiritual são os Verdadeiros Pais. 
   Vocês compreendem que eu estou dizendo? No mundo espiritual, os unificacionistas vão 
dizer “vamos encontrar os Verdadeiros Pais”. Neste mundo, porque as pessoas que crêem na 
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religião servem e sacrificam-se pelos outros? Esta é uma grande questão. Se não vivermos 
pelo bem dos outros, mas por nós mesmos, o que irá acontecer no mundo espiritual? Quando 
alguém que tenha vivido centralizado nele mesmo for para o mundo espiritual, ele irá se 
associar ao clube individual. Neste clube, ninguém ajuda os outros, e todos estão 
constantemente lutando entre si. 
   Uma vez que alguém se associa ao clube individual, será um membro para sempre. 
   Quando alguém que tenha vivido apenas para o bem de sua família vai para o mundo 
espiritual, se associa ao clube da família. Ele não pode ir além do clube familiar. Da mesma 
forma, nacionalistas estarão trancados com as fronteiras do nacionalismo. Cada um estará 
discutindo com os outros que ele é o verdadeiro patriota. 
   Então, o que é Deusísmo? Deusísmo não é individualismo, nem é uma ideologia centrada na 
família, clã, povo ou nação. É uma ideologia do cosmo: alguém centralizado nele mesmo, não 
pode penetrar o espírito que está baseado em semelhante ideologia universal. Como pode 
alguém que esteve pensando principalmente sobre seus filhos e pais viver junto com outras 
pessoas que tem vivido pelo bem dos outros e de Deus? Pessoas que tem vivido centralizadas 
no indivíduo, família, tribo, povo e nação respectivamente, estarão lutando com cada um dos 
outros e suas respectivas fronteiras limitadoras. 
   Contudo, como estas paredes e fronteiras vieram existir devido à queda, elas devem ser 
destruídas, em conformidade com o ideal da Criação de Deus. A causa fundamental destas 
paredes teve origem dos antepassados humanos, Adão e Eva. Entretanto, com o objetivo de 
derrubar tudo isto, alguém que possa assumir responsabilidade pela queda dos primeiros 
antepassados tem que vir e por abaixo todas as paredes do indivíduo, família, tribo, povo, 
nação e mundo, e até mesmo com o mundo espiritual. Esta é precisamente a missão do 
Messias.(112-211) 

>>        << 
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Seção 3 
 

O Caminho da Verdadeira Vida 
 

1- O Caminho para a Verdadeira Vida 
 
   Vocês são parte dos 4 bilhões de membros da humanidade ou são apenas uma pessoa em 
si mesma? (Um em 4 bilhões!). Então, podem estas 4 bilhões de pessoas viver 
centralizadas em si mesmas? Por favor, respondam! ( Não!) Deste modo, podemos 
concluir que todas as pessoas devem viver em benefício dos outros.  
   As famílias se iniciam a partir de dois indivíduos que formarão várias tribos. E também 
as várias nações são originadas a partir de várias tribos. Todos estão vivendo 
diferentemente, divergindo em circunstâncias limitadas e diferentes manifestações 
culturais. Portanto, se não houver um padrão comum de verdade, no qual todos os países 
ou tribos possam concordar, estes não poderão manter relacionamentos uns com os outros. 
    Então, se vocês começam a partir do indivíduo, o ponto importante é encontrar os 
elementos com os quais possam ir a qualquer lugar e abrir a porta através da qual os 
indivíduos possam passar em todas as direções sem acidentes ou danos. Quais são os 
elementos através dos quais as pessoas poderiam passar seguramente a qualquer 
momento? Aqui, a coisa mais importante é a atitude bondosa que temos para com o 
mundo. Vocês querem avançar pelo conflito ou pela harmonia? (Harmonia!) Por que? 
Porque o combate conduz a exaustão e destruição, mas a harmonia gera crescimento para 
nós. 
   Portanto, o que temos que saber é que vivendo em benefício de nós mesmos executamos 
o mal, mas agindo em benefício do todo produziremos desenvolvimento. Quando vivem 
pelo bem do todo, todas as portas irão se abrir e vocês serão bem vindos. As portas do 
individuo, família, tribo, sociedade, povo, país, mundo e céu irão se abrir e vocês serão 
bem vindos. 
   Então, que caminho de bondade é este? Vocês têm que pensar sobre isto. Assim, a Igreja 
de Unificação tem ensinado a lei celeste de viver em benefício dos outros. 
   Qual é o verdadeiro caminho da vida? Viver pelo benefício dos outros significa 
completar um caminho da verdade universal. Viver pelo benefício dos outros é o princípio 
eterno e imutável. Isto é verdade para o passado, o presente e o futuro. Se Deus aparecer 
diante de Santos como Confúcio, Jesus ou Maomé, e perguntar-lhes sobre esta verdade, 
eles irão responder: “Isto está certo”. Este é o princípio universal e o caminho para 
vivermos nossas vidas, o verdadeiro caminho da única lei. 
   Entretanto, se há um filho que trabalha duramente para o benefício de sua família, tendo 
a tarefa mais difícil, sendo o mais subjetivo e como o único responsável, a razão pela qual 
o pai e a mãe permanecem na posição central, subjetiva, e as pessoas responsáveis nesta 
família, é porque eles estão na posição de estarem vivendo por seus filhos e filhas, por toda 
família e por todos os outros. Vocês têm que entender isto.  
   Isto também é assim para os patriotas. Um patriota é alguém que vive para o benefício de 
seu povo e de sua nação mais do que qualquer outro. Esta é uma conclusão imutável da lei 
universal do mundo e da vida e por isso um patriota é adorado como um personagem 
histórico e sempre lembrado porque dedicou sua vida inteira com o risco de sua vida para 
o benefício de seu país.  
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   Então, é por isso que uma pessoa de bondade é um santo? Um santo é alguém que deseja 
viver em benefício de todas as pessoas do mundo, dia e noite, incessantemente, uma 
pessoa que vive para o benefício das pessoas, do mundo natural e para o universo inteiro. 
Este é um santo. Vocês poderiam discordar? Se eu afirmo isto neste curso, vocês não 
podem negar minhas palavras. 
   Então, como vocês podem descrever Deus como quem fez este universo e a lei? Deus 
está na posição representativa e que tem vivido mais para o benefício dos outros do 
qualquer outro. Portanto, com o objetivo de encontrá-Lo, vocês têm que viver para o 
benefício dos outros. Embora Ele é o grande Rei do conhecimento, Seu desejo não é que as 
pessoas reúnam conhecimento. Deus também é o grande Rei do poder, dinheiro e do 
mundo material, mas Seu desejo não é que as pessoas reúnam estas coisas. Se vocês vivem 
para o benefício dos outros, todas as coisas podem estar próximas de vocês.(133-16) 
 

>>        << 
           

2- Resultados da vida para os outros    
 
   Vocês têm que viver mais pelo benefício dos outros. O que significa estar vivendo pelo 
benefício dos outros? Alguém que vive mais pelo benefício dos outros se torna a pessoa 
responsável. 
   Quem pode estar na posição central entre um grupo de 10 pessoas? Esta é a pessoa com 
maior amor e que vive pelo benefício das demais. Aquelas demais pessoas irão segui-la. 
Vocês não pensam assim? Vocês devem saber que aquela pessoa se torna a figura central e 
pessoa responsável ao estar vivendo pelo benefício dos outros. Ela se torna o dono e a 
figura central. Vocês devem saber isto. 
   A pessoa que vive mais para o benefício do país pode vir a ser o presidente de seu país. 
A pessoa que pode herdar uma companhia é aquela que se sacrifica mais e vive pelo 
benefício da companhia. Este é um princípio celeste. Agora, vocês podem ter a opinião de 
que viver pelo benefício dos outros é sofrimento e portanto não é bom, mas este é o 
caminho para a herança e para se tornar uma figura central. Portanto vocês devem saber 
que viver para o benefício dos outros não resultará em prejuízo para vocês.  
   Quando estudam, para quem vocês estão estudando? Vocês estudam por si mesmos? 
Vocês têm que mudar esta forma de pensar. Devem estudar para o benefício da 
humanidade e de Deus. Devem ir adiante de acordo com o ideal original com o qual Deus 
nos dotou. 
   Se o filho mais jovem entre 10 irmãos se sacrifica mais e vive pelo benefício dos outros 
nove, seu nome será lembrado na memória de seus pais. Vocês entendem? Isto é verdade 
ou não? Se alguém se lamentar disto, ele irá perecer. Embora existam pessoas que 
construíram fortuna através de roubo e avareza, este valor será negado por várias razões 
infelizes: algum filho poderá se tornar promíscuo, outro poderá adquirir doenças, algum 
poderá vir a ter um acidente, ou ser roubado. Deus não quer ver tal pessoa com sucesso. 
Portanto, se todos estão vivendo pelo benefício dos outros, isto irá permanecer para 
sempre. Vocês entendem?  Se vocês, como um músico, querem proporcionar prazer e 
felicidade para os ouvintes através da produção de uma especial música de qualidade de 
forma que os ouvintes nunca tenham ouvido antes, que maravilhoso é isto: “Oh! Se eu 
posso praticar milhares de vezes e fazer o mais perfeito som, nunca antes produzido na 
história, em benefício daqueles ouvintes, quão prazeroso isto será.” Quando Deus olha 
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para vocês, Ele pode dizer: “Você não é tão lindo, mas seu coração é muito grande. Oh! 
Minha filha! Faça o bem. Eu abençoarei você”. Este é o coração de Deus. 
   Isto não é o mesmo para o Reverendo  Moon? Quando eu fui para a prisão, não tive a 
intenção de fugir; pessoas do mundo secular teriam tentado fugir em algumas 
circunstâncias. Era minha escolha ir por aquele caminho. Eu fui com boa vontade para a 
prisão com um coração de amor pelo cristianismo e pela América. 
   Isto não foi feito porque eu queria ser famoso ou pelo meu próprio benefício, mas para 
seguir em nome do amor e pela vida em benefício dos outros. O mundo inteiro seguirá tal 
amor. Isto é verdadeiro ou não? Até mesmo uma mãe e um pai obedecerão tal filho de 
amor filial. Eles  louvarão com lágrimas e reverência por vocês. Porque o rei é o 
representante do país, mesmo seus pais e avós, que são seus parentes, irão obedecê-lo. 
Todos irão se submeter absolutamente diante do amor, porque este amor é o amor 
representando o universo. Isto transcende todos os níveis da sociedade.(132-276) 
 

>>        << 
 

3- Formação do Perfeito Reino da Unificação através da vida pelos outros 
 
   Deus não é um ditador. Deus também tem investido em benefício da humanidade. Deus 
existe pelo benefício da humanidade. Por esta razão, os seres humanos têm tentado segui-
Lo por milhares e milhares de anos. Desde que o universo e todas as criaturas existem para 
o benefício dos outros, para que os seres humanos mantenham sua posição na existência, 
eles devem viver em benefício dos outros. Vivendo em benefício dos outros podemos ir 
além do oeste e do leste, do passado e do presente. Vocês entendem? Por que é assim? 
Porque sendo passado e presente, oeste e leste, o amor de Deus é imutável. Ele pode 
transcender leste e oeste, passado, presente e futuro. Em outras palavras, desde que Ele 
pode subjugar passado, presente e futuro através do amor, Deus avançará continuamente. 
Porque Ele conquistou o leste e o oeste, estes podem estar unidos. Isto é possível somente 
através do amor. Vocês entendem o que estou dizendo? (Sim!) Desde que suas mentes 
deveriam retratar a de Deus, estas mentes deveriam constantemente investir em benefício 
do corpo físico. Isto não é assim? Vocês sempre fazem investimentos para o eventual 
benefício do corpo físico ou não? Quão difícil é isto! Se vocês apenas seguem o que seus 
corpos querem fazer, suas mentes sinalizarão com o que não devem fazer. Deste modo, 
claramente isto não é bom, certo? Sempre tendemos em tentar investir pelo nosso próprio 
benefício. Ainda que invistam em si mesmos, isto não retornará para vocês. Portanto, sua 
mente se tornará frustrada. 
   Por conseguinte, quando queremos dar ou receber e não podemos, esta é uma situação 
miserável. Uma pessoa feliz é alguém que, dia ou noite, pode dar quando ela deseja, e 
receber também quando ela deseja, e isto ocorre mais, na proporção que se está centrado 
no amor. 
     Então, quando consideramos o Princípio de Unificação de se viver em benefício dos 
outros, concluímos que não há nenhuma teoria que possa realmente unificar, com exceção 
desta. Fora do caminho de viver em benefício dos outros, nada poderá ser unificado. 
     Se um homem e uma mulher insistem cada um em adquirir coisas melhores primeiro, 
qual poderá conseguir isto? O homem tem procurado conseguir isto primeiro e a mulher 
também tem procurado conseguir isto primeiro, mas isto não está certo! Quando um casal 
busca receber o amor de Deus, ambos, o homem e a mulher têm buscado receber isto, um 
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antes do outro. Este é o problema. Se eles insistirem neste caminho, tudo estará destruído. 
Deus existe para o benefício dos outros, e Ele não pode relacionar-Se com alguém que está 
apenas centralizado em Si mesmo. Deus existe em benefício do todo, por qualquer coisa 
mais ampla do que o indivíduo. Este é um princípio universal. 
     Se um homem insiste nesta posição porque ele acredita ser maior do que a mulher, e 
que deve ter prioridade em receber o amor de Deus, problemas irão surgir. Então, um 
homem deve dizer que está tentando receber primeiro o amor de Deus, ou ocupar Deus, 
em benefício da mulher. Este é o caminho. Vocês entendem? Ele está fazendo isto em 
benefício dos outros e não de si mesmo. Apenas neste caminho todos os problemas serão 
resolvidos. A mulher também deve dizer ao homem que ela irá receber o amor de Deus 
pelo bem do homem. Então ambos, homem e mulher responderão: “OK!” Então, quando 
Deus vê que cada um está vivendo em benefício do outro, Ele dirá: “Mantenham-se 
agarrados a mim! Eu também estou OK!” Desta forma, todas as coisas serão cumpridas. 
     Entretanto, se um homem ou uma mulher, insiste apenas em sua própria posição, isto 
irá, não apenas, levá-lo a sua própria destruição como também para a destruição de sua 
parceria com Deus. Esta será a completa separação. Vocês devem saber que não 
encontramos algum Princípio de Unificação nesta situação. Vocês compreendem? Estas 
são palavras absolutamente simples, mas elas são muito importantes. 
     Até o fim do caminho para atingirmos o ideal, nosso último requisito é a unificação 
vertical com o amor de Deus. Devemos viver para os outros, com o objetivo de fazer com 
que este padrão vertical rapidamente se manifeste. Através da vida para os outros o Reino 
da Unificação emergirá completamente. Vocês compreendem? (Sim!) (187-89) 
 

>>        << 
 

4- Todas as coisas são resolvidas pela vivência para os outros. 
 
     Qual é o significado de unificação? O conceito de unificação inicia-se da unidade com 
Deus. Unificação significa unir Deus, Adão e Eva e toda a criação. Para a completa 
unificação, todas as coisas devem estar unificadas. Então, como esta unificação é 
alcançada? Vocês são unificacionistas? Talvez haja alguém como um gangster no meio de 
sua gang, ou alguém que nasceu da relação errônea de seus pais. Tais pessoas devem ser 
completamente re-educadas. Embora seu pai e sua mãe possam ser pessoas de mau caráter, 
vocês não devem ser,  porque Deus e o Rev. Moon não são. 
     Então, como é possível a unificação? Com o quê? Poder, dinheiro ou conhecimento? 
Ou pela força física? A conclusão é simples: Todas as coisas são resolvidas partindo-se do 
ponto de viver para os outros, centralizado no amor verdadeiro. Através deste processo, o 
mundo mal será transformado em um mundo de bondade. Esta é a conclusão lógica. Ficou 
claro? (Sim!) 
 

>>        << 
 

5- Recebendo Amor. 
 
     O que vocês têm que fazer para receber amor de seus pais? Devem amar todas as coisas 
que seus pais amam. Então poderão receber o amor de seus pais. Para receber o amor 
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paternal na família, um filho deve amar todas as coisas que seus pais possuem e então 
poderá receber o amor de seus pais. 
     Uma pessoa que tenta receber amor sem ter feito isto é como um ladrão. 
     Se alguém tenta herdar, de sua própria maneira, tudo aquilo que é valorizado por seus 
pais, ele não terá qualificativos para receber o amor de seus pais. Ele poderá receber o 
amor de seus pais, somente após amar as coisas valorizadas por seus pais. Por que o 
período da adolescência é por volta dos dezessete e dezoito anos? Este é o período para se 
treinar o amor por cada uma das coisas amadas por seus pais. 
     Porque os pais amam os avós, devemos também amar nossos avós. Vocês o fazem? Em 
seguida, desde que os pais amam seus parentes, devemos também amar nossos parentes. 
Além disso, porque os pais amam seus filhos e filhas, devemos também amar nossos 
irmãos e irmãs. Então receberemos o amor de nossos pais. 
    Então, o que devemos fazer com o objetivo de recebermos o amor de Deus? Este é o 
mesmo princípio. Se amamos a pátria e o povo do país, então podemos ser um amigo do 
rei. A mulher que se torna a rainha receberá o amor do rei, se ela puder amar tudo o que o 
rei ama. 
     A vida de um casal é idêntica. Quando um esposo ama sua esposa depois de amar todas 
as coisas que sua esposa ama, sua esposa sentirá que este seu esposo realmente a ama. Mas 
se ele apenas ama sua esposa e não ama as coisas que ela ama, isto nada produzirá. Na 
Igreja de Unificação, muitas mulheres não querem se casar com líderes da igreja, pois 
preferem se casar com homens de negócios com o objetivo de viverem com abundância. 
Este não é o caminho do princípio. Vocês entendem o que estou dizendo? Vocês têm que 
viver pelo benefício dos outros. Em conseqüência, eu decidi tornar todas as mulheres da 
segunda geração como esposas de líderes da igreja. O primeiro objetivo de muitos homens 
e mulheres depois de recentemente receberem a bênção, é em como conquistarem 
dinheiro. Eu mandarei eles saírem em um curso oposto para trabalharem como servos. Eu 
não sou alguém que estará endividado com vocês. Algumas pessoas dizem que após 
concluírem seus estudos irão trabalhar pela igreja. Entretanto, o Rev. Moon não é um 
homem indigno que precise receber ajuda. Eu tenho preparado e elevado todas as coisas. 
Existem muitas pessoas influentes na América que estão endividados comigo e eu tenho 
orgulho disto. Eu não estou pensando em pedir ajuda para vocês. Eu preciso de pessoas 
que possam fazer o trabalho de Deus em meu lugar. 
     Aqueles que tem uma mente de viver mais confortavelmente, serão aqueles que 
declinarão em direção ao inferno, enquanto que aqueles que querem viver mais 
sacrificalmente são estes que serão elevados na direção ao Céu. Que espécie de pessoas 
são vocês? (133-26) 
 

>>        << 
 

6- O amor de Deus é para todos 
 
   Vocês sabem que Deus existe, não sabem? (Sim) O que pertence a Deus? Todas as 
coisas, o mundo natural e a humanidade pertencem a Deus. Que  coisas da natureza Ele 
poderia descartar e quais Ele poderia manter? Deus precisa de todas as coisas. A quem 
Deus quer descartar; de quem Ele não necessita? Deus necessita de todas as pessoas.  
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   Quando olhamos o mundo natural, “Eu não preciso das quatro estações; Eu preciso 
apenas da primavera. Eu tenho aversão ao verão, outono e inverno.” Mas se perguntam 
sobre isto para Deus, Deus responderá que Ele gosta de todas as quatro estações. 
   Portanto, mesmo que não gostem do verão, outono e inverno, vocês deverão aprender a 
gostar destas estações. Quando a nevada de inverno chega, Deus gosta de ver o mundo 
coberto com o branco da neve. “Ah! Eu gosto disso também”, disse Ele. Então você deve 
gostar disso também. 
   Vocês devem olhar para a natureza com a mesma mente de Deus. Mesmo quando houver 
inundações e golpes de relâmpagos, não devem dizer, “ Eu não gosto disso”. Deus dirá 
com um sorriso, “Isto é como beijos de casamento”. Então Ele dirá para as pessoas que 
estão se lamentando, “Vocês estão errados”. Vocês devem sempre amar a natureza, e amar 
os seres humanos de todas as raças sem preconceitos. Se Deus dissesse, “Eu gosto somente 
da raça branca”, então, todos deveriam ter que vestir roupas brancas. Vocês teriam que se 
desfazer de todas as suas roupas coloridas. Portanto, quando entrarem em uma sala que 
tem um piano preto ou uma mobília colorida, poderão dizer: “Porque alguém colocou um 
piano preto aqui? Porque alguém colocou um quadro negro aqui? Este quadro é negro. Se 
as pessoas gostam apenas de coisas que tem a cor branca, elas deveriam se desfazer de 
todos os produtos coloridos. Além disso, eles não deveriam ter noites escuras? Qual é o 
significado da superioridade das pessoas brancas? Este é o caminho da ruína. Quantos anos 
mais para isto acabar? Sem dúvida, quão longo possa parecer o inverno, ele dura apenas 
três meses. Para o bem da realidade eterna, vocês devem amar as quatro estações. Portanto, 
não devem gostar somente de pessoas brancas. 
   Quem está trabalhando para resolver o problema racial? O Rev. Moon estará 
manuseando este problema. Outro dia, algumas pessoas estavam dizendo: “O Rev. Moon 
está lutando em defesa dos fracos e das minorias”. Eu não penso nestes termos, mas as 
pessoas estão dizendo assim. Vocês, pessoas brancas, que tem olhos azuis, cabelos 
amarelos e faces brancas, devem ser cuidadosos. Devem saber que se uma guerra racial 
tiver início neste momento, todas as raças atacarão as pessoas brancas. 
   O tempo pode estar vindo quando as outras raças unidas varrerão a raça branca. Não 
pensem que a raça branca sempre terá o domínio sobre o mundo. Deus não pensa assim. 
Enquanto a raça branca estiver como o povo que tem amado o mundo e a humanidade 
neste tempo, Deus os abençoará. Mas certamente, Deus nunca teve a idéia de que a raça 
branca deve controlar o mundo como eles desejam. 
   O amor de Deus não é para amar somente toda a humanidade do presente, mas também 
todas as pessoas do passado, presente e futuro. Vocês devem conhecer o trabalho de Deus, 
por conseguinte, saber que Ele libertará até mesmo as pessoas espirituais que foram para o 
inferno. Os seres humanos devem ir pelo caminho da verdade, da vida e do amor. Sem 
dúvida, quão grande vocês possam ser, se não tiverem um fundamento de viver em 
benefício dos outros, nada irá segui-los. De outra forma, alguém que vive pelo benefício 
dos outros, irá naturalmente se tornar o sujeito. Ele se tornará um ser humano de vida 
verdadeira. 

>>        << 
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Seção 4 
 

O Caminho da Mente Original 
 

1- Estabelecimento de metas claras quando jovem 
 
   Se vocês não conhecem suas posições no presente, estarão como um navio fazendo uma 
viagem sem conhecer qual sua latitude e longitude. Vocês devem conhecer suas posições 
presente em primeiro lugar e então decidir a direção a seguir. Precisam ter direção em suas 
vidas. 
 

>>        << 
 

   Sem ter um traçado para seu futuro, vocês não podem conduzir suas vidas de forma bem 
sucedida. 
   Na idade dos vinte anos, você deve estabelecer metas precisas e investir toda sua energia 
e coração para completá-las. Se faz isto, é muito provável que você venha a ser uma figura 
histórica ou deixe atrás de si coisas memoráveis para o mundo. Uma pessoa que apenas 
aceita seu ambiente e situação irá passar à margem da história. Uma vez que tenha 
decidido fazer alguma coisa, você deve ter coragem de lutar para completar sua meta, não 
importando que espécie de dificuldades permaneçam adiante. Você deve ter a coragem 
para suportar todos os obstáculos mais do que meramente não gostar deles. 
 

>>        << 
 

   Todas as coisas neste mundo estão em competição. Vocês devem ir pelo caminho pelo 
qual se afastam do engano pessoal que os conduz para sua queda, e os faz perder um ano 
ou mesmo um mês. Esta é a mesma competição que existe quando estão trabalhando fora 
do curso que devem seguir. Se perderem um ano, não terão possibilidade de recuperá-lo. 
   Se perde um ano, enquanto outras famílias já tiveram seus bebês e subiram um degrau, 
você não está habilitado para subi-lo. Isto é semelhante ao lançamento de uma flecha: se 
flechas são lançadas com a mesma força, aquela que for lançada primeiro, chegará ao alvo 
antes das outras. De outro modo, vocês precisariam possuir muitas vezes a força 
propulsora a fim de recuperar o terreno perdido. Mas não existe tal pessoa. 
   Portanto, é muito importante saber como gastar um ano de sua juventude. Você deve 
estabelecer uma meta certa, e seguir até o fim para completá-la. Isto é como uma bússola, 
antes de um navio sair em uma viagem, os navegadores tem que decidir o curso e direção 
do navio e, precisamente medir com uma bússola. Então, eles devem ligar os motores e a 
hélice deve começar a girar. Com a hélice girando, a embarcação deve iniciar esta viagem. 
Se este curso for invertido, ele pode se tornar muito difícil. 
   Você deve ir adiante após conhecer o curso que deve seguir. Uma vez que tenha 
escolhido uma direção, você tem que investir toda sua energia e coração centralizados 
naquela direção. Mesmo que esteja cansado até o ponto onde não possa abrir seus olhos ou 
ouvir nada, você deve investir seu extremo. 
 

>>        << 
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   De agora em diante, você deve fazer uma clara determinação, e unindo mente e corpo, 
investir todas as 24 horas do dia, mesmo durante seu sono. Quando acordar e abrir seus 
olhos, você tem que estudar todas as coisas relacionadas com aquelas metas e fazer 
comparações. Este é o significado de que você deve fazer seu próprio mundo. Dedicando 
seu inteiro coração e vontade, você deve ir aqui e ali, conduzido por uma corda para 
alcançar tal mundo. 
 

>>        << 
 

2- Decida a direção de acordo com sua mente original 
 
   O tempo mais importante é entre a idade de 18 até 24 anos. Na idade de 24 anos, você 
deve ter estabelecido suas metas de vida. Você pode saber a direção de sua vida se tiver 
cultivado e dedicado a si mesmo. 
   Se você nasceu como filho da Igreja de Unificação e está seguindo uma vida normal de 
fé, é natural para você, saber o que fazer. Entretanto, aqueles que estão vivendo e agindo 
centralizados neles mesmos e em seus próprios pensamentos, não podem saber. Mesmo os 
ratos abandonarão um navio sabendo com antecedência que este navio irá naufragar, se 
enfrentar mares turbulentos. Mas as pessoas não conhecem tais coisas. 
    Vocês devem saber o caminho a seguir. Até mesmo as formigas sabem que a estação 
chuvosa irá começar. Vocês observaram que as formigas estão se movendo de um lugar 
para outro em fila? Porque vocês estão como inúteis sonhadores, não percebem isto. Não 
conhecer nenhum de seus próprios problemas é uma questão séria. Vocês têm que 
seriamente consultar o céu sobre os problemas em suas vidas. Vocês devem adaptar-se a 
suas situações presentes. Esta é sua própria responsabilidade.   
 

>>        << 
 

   Vocês têm que consultar sua profunda mente original depois de ter conversado com o 
Céu para decidir sua meta especial na vida. Vocês sabem bem que tipo de talentos tem. 
Então devem ouvir cuidadosamente para onde suas mentes tentam empurrá-los. Vocês têm 
que ouvir isto. Ninguém pode empurrar um navio a não ser que a direção tenha sido 
decidida antes. Portanto, mesmo que alguém possa empurrá-los, vocês devem ter sua 
própria direção definida por vocês mesmos.  
   Muitos de vocês tem dito que estão indo estudar negócios. No meu ponto de vista, 
pessoas que estão se formando em negócios são como ladrões. Vocês devem encontrar seu 
próprio curso a seguir. É o suficiente apenas ter dinheiro? Não. Há momentos quando 
precisam de dinheiro, e há momentos quando precisam seguir seus próprios cursos, e há 
diferentes caminhos para as pessoas. Vocês devem, portanto, decidir por si mesmos o 
caminho a seguir. Sem consultar seus pais, vocês devem decidir por si mesmos, 
harmonizando, com a condução de Deus, a essência de seu profundo eu original e seu 
coração na direção de seu próprio futuro. 
 

>>        << 
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   Vocês têm que decidir que tipo de pessoas serão no futuro, entre a idade de 18 a 20 anos. 
Vocês próprios devem conhecer sobre isto através de suas orações e meditação. Vocês 
podem sentir que precisam entrar na Universidade Nacional de Seul, mas eu não sei se isto 
é uma coisa boa ou não. Ninguém conhece seu destino. Se você morre depois de receber 
seu Ph D, todo seu esforço de 10 anos terá sido em vão.  
 

>>        << 
 

   Todos têm sua herança de talentos. Os seres humanos têm várias características 
peculiares. Portanto, as pessoas seguem em diferentes direções, como em um espectro de 
360 graus. Entretanto, se todos estiverem tentando ir na mesma direção, digamos, 90 graus 
ou 60 graus, isto será um problema sério. 
   Quando eu estudei, meu curso foi engenharia elétrica. Embora eu tenha estudado ciência, 
eu sabia o curso que deveria seguir no futuro. A razão de eu ter estudado engenharia 
elétrica foi porque precisava habilidade matemática para completar uma grande obra no 
futuro. Em alguns sentidos, desde que a engenharia elétrica trata em boa parte com coisas 
invisíveis, ela está conectada com a religião. Por exemplo, se você olha para o mundo do 
fenômeno, pode saber que há sempre um aspecto elétrico para todo movimento. Este é o 
sentido de que toda ação do universo é causada pela reciprocidade entre sujeito e objeto. 
   Então, como é que um imã pode conter a força gravitacional da terra? Que tipo de ação 
faz isto possível? O ímã deixa passar a gravidade da terra com uma força reduzida. Vocês 
entendem o que isto significa? Portanto, a consciência é semelhante. 
   Desde que você nasce neste mundo, o plano final para seu nascimento já é precisamente 
conhecido. Entretanto, você deve fazer a decisão sobre o caminho por si mesmo, de acordo 
com sua consciência. Se não pode perceber ou determinar esta questão, você não terá 
habilidade para completar alguma coisa grande no futuro.   
 

>>        << 
 

3- Ajustando a direção da Mente Original 
 
   Vocês são as pessoas que nasceram com a fortuna da Igreja de Unificação. Por esta 
razão, se vocês se tornam aqueles que podem incorporar a substância e a essência da Igreja 
de Unificação, tudo estará bem no futuro. Embora tenham seus 20 anos e estejam na 
universidade, vocês não têm conhecimento. Nos tempos antigos, aqueles que estavam 
procurando por ginseng selvagem nas montanhas, tinham alguma habilidade espiritual e 
sabiam aonde ir para encontrar o ginseng através de sua “antena” espiritual. Coisas 
semelhantes são possíveis. Porque vocês precisam tais coisas? Se usarmos tais habilidades, 
podemos escapar daqueles que prejudicam, e ir por um caminho melhor. Portanto, 
devemos encontrar tal caminho. Isto não é um desperdício de tempo. (120-322) 
 

>>        << 
 

   Sabendo que vocês nasceram em tal fundamento da Igreja de Unificação, antes de seu 
pai ou sua mãe ter pensado nisto, vocês devem decidir o curso que desejam seguir entre a 
idade de dez e vinte anos. Se você tem tal resolução, mesmo que você possa seguir em uma 
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direção diferente, seu corpo irá retornar para a direção do caminho apropriado. Todas as 
coisas estarão direcionadas. Por exemplo, embora esteja dormindo com a face para o leste, 
na manhã seguinte, sendo errado ir para o leste, seu corpo irá voltar para a direção correta. 
Seu próprio corpo conhece isto. Ele é muito sensitivo. Vocês entendem o que estou 
explicando? Se não atingir semelhante nível, você não pode ser um grande líder no futuro. 
Portanto, não estará habilitado para estar na minha frente como pessoa responsável que 
completou a missão da segunda geração. O momento virá quando seu nível espiritual será 
elevado automaticamente. Isto está gradualmente vindo a se consumar. Entre dez pessoas 
em uma comunidade, três pessoas terão poderes espirituais. Eles saberão tudo o que os 
outros estão pensando. Vocês devem saber que este tempo virá. Entretanto, agora vocês 
devem ter a atitude correta e se devotarem. (120-324) 
 

>>        << 
 

   Se vocês nasceram no fundamento de sincera devoção de seus pais, e sinceramente se 
devotarem também, terão a habilidade de perceber todas as coisas e fazer seus planos para 
o futuro por si mesmos, através de profunda meditação e oração deste nível. Isto é normal 
ao se estar nesta posição. Não haverá nenhum sucesso, se não puderem completar isto. 
(120-325) 

>>        << 
   Vocês devem ajustar a direção de suas mentes originais. Se o correto é seguir na direção 
oriental, e então se tentarem ir para o norte, isto não funcionará. Se insistirem em seguir 
aquele caminho em suas vidas, pouco a pouco suas vidas entrarão em um vale estreito. 
(120-322) 
 

>>        << 
 

   Se você segue o caminho da mente original, o universo mostrará um caminho para você. 
Isto é mais veloz e mais poderoso do que um projétil. Isto é algo que devem ter. Se você 
vai por este caminho, quando atingir este nível poderá conversar com sua própria mente. 
Logo que vocês pensem sobre como fazê-lo a resposta irá aparecer imediatamente. Vocês 
mesmo podem conhecer as questões do exame. Quando não souber o número da página 
que precisa estudar para se preparar para o exame, o número da página sairá de sua boca. 
Vocês podem avançar para tal estágio.  Entendem o que estou explicando? Pessoas que não 
estão em tal estágio sabem o caminho a seguir? Porque eles têm definido seus caminhos, 
todo o poder do universo vem para ajudá-los. Quando entrar na sala de exame, sua mão 
estará escrevendo e todas as coisas cooperarão com você. Se isto é assim, você estará 
habilitado para completar algo grande. 
   Esta é uma pessoa verdadeira que pode viver baseado em tal objetivo de grande poder. 
Vocês compreendem o que estou dizendo? Um ser humano verdadeiro será sustentado por 
tal objetivo de infinito poder que o habilita para seguir na direção que estiver se movendo. 
Se a direção estiver errada, então ele saberá imediatamente. Você sabe que a Igreja de 
Unificação não é uma igreja medíocre. Ela tem um profundo e elevado fundamento, uma 
forma de trabalho de grande energia. Todas as coisas serão resolvidas se você se conectar e 
se elevar para tal estágio espiritual baseado em seu próprio esforço. Portanto, deste ponto 
de vista, você mesmo deve decidir a direção para seguir. Você conhece o seu melhor. (120-
327) 
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>>        << 
 
4- Você deve se mover centralizado no mundo do coração.  
 
   Quando você está em um estado de calmaria, sua mente pode se fixar na parte mais 
profunda do seu “eu”. Sua mente deve estar habilitada a entrar nessa parte do seu “eu”. Se 
você dorme e acorda neste lugar profundo, estará muito sensitivo. Naquele momento, se 
você não se deixar ser atacado, e seu espírito está concentrado, tudo será aberto. Portanto, é 
necessário estar cultivando uma mente única de oração. 
   Eu estou orando. Eu estou sinceramente me devotando todos os dias. Desse modo, você 
tem que se devotar constantemente. Apenas oferecendo sua devoção algumas vezes não é o 
caminho. Uma faca deve constantemente ser afiada. Se você usa uma faca, mas não a afia, 
qual será o resultado? Você sempre deve manter a faca afiada. Quando você está 
aborrecido ou ficando irritado, deve sempre se afiar de novo. Este é o problema. Você tem 
que atrair e manter este lugar calmo em sua mente. 
   Portanto, você está conhecendo o que devem fazer. Você não deve proceder 
maldosamente por pensamentos sem sentido ou manter relacionamentos indevidos. Você 
deve atrair este senso de direção, e centralizado neste senso, seguir esta direção. Ali existe 
somente uma direção a qual seguir. Você deve estar preparado para alguma eventualidade, 
e se comportar adequadamente. 
   Vocês devem criar uma força diretiva que possa sustentá-los todos os dias. Não podem 
fazer isto sozinhos. Por volta dos 18 anos, vocês saberão o que são. Portanto, naquele 
momento, é fácil você se tornar ansioso. Então, você precisa da força de um amigo, ou um 
professor, ou o poder de Deus.  
   Eu também estou muito sério quando estou concluindo um projeto global que vai além 
das minhas habilidades. Quando grandes habilidades são requeridas no sentido de fazer 
algo, o problema é de onde elas vêm. Se eu não posso conduzir isto, eu deveria retroagir – 
mas eu não posso fazer isto. Portanto, a oração é necessária. Necessitamos de Deus. 
Necessitamos do mundo do coração. O mundo do amor é infinito, independente de quanto 
você possa tirar dele. O mundo material é finito, mas o mundo do coração continuará para 
sempre. 
    Portanto, você tem que fazer coisas centralizadas no mundo do coração. 
   Quando entra no centro do mundo do coração, você estará se movendo para cima e para 
baixo automaticamente, como alguém respirando. Vocês sabiam que a terra está 
respirando? A terra está respirando para dentro e para fora, e o diâmetro da terra é 
expandido por volta de um metro. Através disto, a terra é ajustada. O contorno esférico da 
terra é preservado. Por esta mesma razão, o mundo do coração sobe e desce centralizado 
em um eixo. Isto é movimento. 
   Portanto todas as coisas existentes formam um contorno oval. Vocês entendem? Assim, 
você entra no mais central da mente e do coração. Infinito poder é transmitido a partir daí. 
Então se você forma um ângulo exato de 90 graus, infinito poder fluirá através daquele 
ângulo reto. Portanto, você poderá sair e cultivar seus aspectos espirituais. Pela sua própria 
devoção você experimentará a profunda dimensão espiritual em todos os aspectos da vida. 
Porquê? Porque você precisa uma origem da qual possa receber uma infinita força diretiva 
através de sua vida inteira. (120-322) 
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>>        << 
  
   Oferecendo devoção sincera, você pode encontrar o caminho pelo qual pode seguir, e 
que está dentro de sua mente original. Se você tem uma disposição artística, a imagem dos 
objetos deverá flutuar diante de seus olhos como o reflexo em um espelho. Vocês 
entendem? A pintura já está criada em sua mente. Este é um talento com o qual você 
nasceu. Você deverá, portanto, seguir a direção que seus talentos indicam. Se você ignorar 
seus dons inatos, todas as coisas fracassarão. Isto é sério, não é? (120-326) 
 

>>        << 
        
    Hyo Jin disse-me, “Papai, é estranho, mas eu estou ouvindo música às 3 horas da 
manhã”. Ele nasceu com tal dom. De forma semelhante, todos temos um talento em 
alguma área. Estes dons são inatos. Como vocês nasceram com tais dons em um bom 
fundamento, então se usá-los ilimitadamente, estes se desenvolverão infinitamente. (120-
322) 
 

>>        << 
 

   Acontecia semelhante com Ye Jin, quando ela era uma criança. Durante seu período 
escolar, ela dizia, “Papai, é estranho...”. O que era estranho é que quando alguma colega de 
escola perdia alguma coisa, esta vinha pedir para Ye Jin dizer onde aquilo estava. Então, 
Ye Jin dizia para sua colega que estava em sua casa, e ela ia para casa e encontrava. Isto 
pode ser explicado? Ela sempre sabia. 
   Entre nossos próprios filhos, Eun Jin também tinha habilidades espirituais. Ela dizia, 
“Mamãe, eu estava apenas indo para algum lugar, mas minha mente mantinha-se me 
dizendo para voltar”. Porque isto? 
   Alguém estava dando esta informação para ela, alertando-a. "Esta pessoa que você está 
encontrando não é boa". Ela recebia isto espiritualmente. Algum tipo de atividade 
magnética está ocorrendo. Vocês têm tal habilidade em si mesmos, mas se não são 
perceptíveis ou sensíveis neste sentido, problemas ocorrerão. 
   Ye Jin, In Jin ou Eun Jin podiam dizer, “Papai, é estranho; alguém irá cometer um erro”. 
Eles diziam aquilo tendo uma sensação ruim. Eles sabiam isto através de premonição. 
Quando planejavam ir a algum lugar, eles já sabiam intuitivamente se isto seria bom ou 
não. Quando uma pessoa com a qual você fez um compromisso de encontrá-la, parece ser 
uma má pessoa, você certamente se atrasará ou chegará muito cedo. Antes de ir até lá, você 
tem que lutar espiritualmente. Então pode evitar uma má situação e controlá-la. Portanto, 
uma vida baseada no caminho da verdade é muito importante. Porque tem controle sobre 
tais coisas, você pode evocar o autocontrole, que pode prevenir e evitar a má fortuna. (120-
325) 
    

>>        << 
 

5- A vida da Mente Original 
 

   Eu já era muito sério aos 16 anos. Embora pudesse ter feito planos para ir a algum lugar, 
em algumas vezes eu não ia se sentisse que não deveria. Se tivesse ido, um acidente 
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certamente teria ocorrido. Isto é assim também nos dias de hoje. Por esta razão, eu pude 
sobreviver até agora neste mundo, o qual está cheio de inimigos. 
   Vocês sabem quantas pessoas tem estado tentando me matar? Vocês têm que pensar 
sobre isto. Quanto maior a pessoa se torna, maiores são as dificuldades. Se alguém diz, 
“Mestre, algo terrível aconteceu”, eu já sei sobre isto. Se eles dizem, “Um problema 
aconteceu”, eu já sei. Sem tal habilidade, você não pode se tornar um grande líder no 
futuro. Fazendo assim, você tem que pensar em três dimensões ao invés de apenas duas. 
Um plano bi-dimensional pode ser projetado infinitamente em um espaço tri-dimensional. 
   Não obstante, quão grande uma pessoa possa ser, se ela não é conscienciosa e vem na 
minha frente, o resultado é que ela será completamente subjugada. Nenhuma explicação é 
necessária; e sua mente será absorvida e completamente subjugada, e ela tomará sua 
própria posição diante de mim. Sua mente já conhece o Reverendo Moon. Vocês não 
conhecem o Reverendo Moon? Vocês podem pensar que eu sou apenas aquele que 
abençoou seu pai e sua mãe. Entretanto, o Reverendo Moon não é meramente esta pessoa. 
Entre as bilhões de pessoas no mundo, o mais famoso nome historicamente falado, não é 
outro senão o Reverendo Moon. Vocês sabiam disto? É claro, vocês necessitam as 
habilidades deste conhecimento dadas a vocês, mas antes disso, seus espíritos devem 
crescer para que ambos, o mundo espiritual e o mundo físico se tornem mundos da 
verdade. 
   Estamos entrando em uma era na qual o computador pode completamente antecipar o 
destino da vida humana. Vocês devem superar o computador em intuição e sensitividade. 
(120-323) 
   Eu fui um mestre famoso ate mesmo na escola dominical. Eu já sou famoso desde aquele 
tempo. Quando eu estive em pé diante dos outros estudantes da escola dominical pela 
primeira vez e expressei o coração de Deus, todos ficaram chorando. Eu já havia atingido 
tal estágio. Eu não gosto de ler novelas. Se eu decidisse escrever uma novela, esta seria a 
melhor de todas as novelas. Se eu contar uma estória em algum lugar, tal como em uma 
prisão, a sentença deverá ser bastante longa para conter tão longa estória. Isto é porque eu 
posso ver o conteúdo da estória espiritualmente antes de contá-la. Se o som de uma flauta é 
ouvido ao longe, como eu afino minha mente com o som, meu ambiente pode estar 
harmonizado comigo. 
   Desde minha juventude, eu dava sermões mesmo enquanto dormia. Mesmo durante meus 
dias na escola dominical. Eu acordava repentinamente durante meu sono por causa do som 
do meu sermão. Naquele tempo, eu já sabia que eu ensinaria e lideraria muitas pessoas na 
direção do céu no futuro. 
   A qualquer hora que eu passasse por uma igreja, eu tinha o desejo de entrar, mesmo que 
fosse apenas para almoçar. Eu procurava ir para o topo do púlpito e comer lá. Era como se 
minha mente já antecipasse o futuro. (120-325) 
 

>>        << 
 

6-  Sua mente é o mais próximo Mestre. 
 
   Vocês podem saber quão difícil é a história providencial da salvação? Vocês não sabem 
quanto isto é difícil. Nenhum de seus amigos, nem sua esposa ou pais podem ajudar. 
Ninguém pode ajudar. 
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   Esta é a posição dos pais, e de Adão. Vocês entendem? Naquele tempo, não havia 
ninguém. Nenhum mestre. Ninguém. Havia apenas anjos no mundo espiritual. Mesmo 
embora eu estivesse destinado a ser salvo pelos anjos que estão em conformidade com o 
Princípio, porque há anjos que pertencem à realidade decaída, eles não tinham permissão 
para me ajudar. Os anjos estavam tentando tirar vantagem de mim como eles queriam. Não 
podia confiar em ninguém. Mesmo Deus não podia tratar comigo naturalmente. Deus não 
podia conversar comigo antes que eu passasse por determinados testes.   
   Porque os seres humanos voltaram suas costas para Deus, para Deus acreditar nos seres 
humanos, é preciso fazer o mesmo com a humanidade. 
   Deus não podia admitir que encontraria um filho verdadeiramente digno nesta fé, no 
mundo decaído, porque a humanidade havia abandonado a moradia do Jardim do Éden, no 
qual eles podiam crer livremente. Vocês não pensam assim? (Sim!) Com o objetivo de 
atingir a posição na qual Deus possa confiar, vocês devem passar através de todo tipo de 
testes. Eu tenho seguido através de uma série de testes a fim de atingir esta posição. Porque 
eu não falo sobre estes testes, ninguém conhece seus conteúdos. Eu não falarei sobre estes 
testes miseráveis porque não quero recordá-los. 
   Semelhantes histórias não deverão existir no Jardim do Éden. No mundo original, não 
haverá semelhantes histórias. Somente eu conheço e as tenho digeridas em mim mesmo. 
Meu coração quer passar somente as coisas boas para a próxima geração. Eu quero sepultar 
comigo, as várias coisas más, e então deixar somente para trás coisas boas para vocês. Se 
possível, portanto, eu tento não falar sobre tais coisas, como meus momentos na prisão. 
   Haveria muitas pessoas que chorariam muito alto se eu falar sobre a vida de sofrimento 
na prisão. Se eu falar sobre meu sofrimento na prisão, as pessoas podem ficar 
emocionalmente chocadas, e é claro, podem fazer uma nova resolução, mas não é isto o 
que eu quero. As pessoas devem fazer tal nova determinação de acordo com princípios 
razoáveis. 
   Vocês têm que fazer uma determinação baseada na verdade, ao invés de fazê-lo por 
terem ouvido sobre uma situação dramática. Vocês não devem decidir porque alguém mais 
forte pediu, mas pelo seu próprio desejo de fazê-lo. Se vocês encontrarem a verdade, suas 
mentes naturalmente serão movidas. Portanto, seu mestre mais próximo é sua mente-- e 
isto é mais precioso do que seu mais íntimo amigo, sua mãe ou seu pai. Vocês precisam 
perguntar para suas mentes. Deus esta habitando dentro de suas mentes. Vocês devem estar 
habilitados para ouvir o som de suas mentes. Vocês precisam atingir este ponto. 
   O Budismo fala daquele que deve atingir a auto-iluminação.  “Lá está somente uma 
pessoa em toda terra e céu". Isto significa que se vocês perguntarem para si mesmos, 
poderão saber que Deus existe dentro de vocês. Então não há nada que não possam 
completar. Assim, vocês devem despertar suas mentes. Suas mentes são melhores do que 
um mestre. Suas mentes são seus eternos senhores. Portanto, vocês não devem ter uma 
mente egoísta, mas uma mente que sempre se coloca em uma posição pública.    
 

>>        << 
 

7- Um estilo de vida que se assemelha ao Coração.  
 

   Um coração de amor está sempre se empenhando para sacrificar e servir. Este é um 
coração que tenta dar e dar novamente. Por exemplo, suponhamos que eu tivesse 100 
milhões de dólares. Mesmo que quisesse sempre sair para a rua para dar todo este dinheiro, 
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eu não ficaria satisfeito com isto. Pelo contrário, eu sentiria tristeza por não ter o dinheiro 
suficiente para ajudar todas as pessoas do mundo. Deste modo, o coração de amor é 
infinito. Então, nunca podemos medir o coração de Deus. Quão enorme é o coração de 
Deus! Quão profundo é Seu coração! Entretanto, as pessoas não podem estar orgulhosas 
delas próprias. Não obstante, quão grandes sejam suas realizações, se vocês perguntarem 
para suas mentes, esta responderá, "Você tem que fazer mais”. As pessoas do mundo 
secular querem ser reconhecidas. Eles querem receber elogios. Entretanto, a mente não é 
desta forma. As pessoas esperam ser reconhecidas. Neste ponto, quando elas são 
reconhecidas, todas as coisas cessam. Quando elas tentam subir para o próximo estágio, 
serão obstruídas com muitos obstáculos. Porque existem tantos obstáculos? Porque o 
caminho procurado pela mente é o caminho da cruz. Se você está constantemente 
recebendo elogios, irá gostar desta posição. Porque vocês apreciam serem respeitados, não 
terão desejo de carregar uma cruz. Portanto, se estão subindo para atingir o segundo 
estágio, vocês devem carregar a cruz. Este é um caminho difícil para seguir, porque seu 
corpo não quer ir através dele. 
   Até atingir a idade de 30 anos, eu sempre sentia fome. Eu sentia fome todos os dias. Eu 
tenho exaltado aquele tempo, porque através dele, posso agora ter simpatia com as pessoas 
que tem fome. Aquele foi um tempo sério. Isto não era assim por causa da falta de arroz. 
Eu queria tal caminho de dificuldade intencionalmente. 
   Pessoas que não completaram suas responsabilidades, não podem pegar uma colher e 
comer como elas desejam. Eu não podia dormir livremente antes de completar todas as 
coisas que deviam ser preparadas. Em tal situação miserável, eu não podia encontrar um 
quarto para usufruir um momento confortável, porque minha mente empurrava-me para 
fazer mais. Pessoas como eu não pode tirar uma soneca diária. Não importando quão 
cansado eu me sinta, eu não posso dar um cochilo. A Verdadeira Mãe disse-me para 
dormir mais, por causa da minha exaustão, mas eu pude dormir apenas uma ou duas horas 
na noite passada. Minha mente não me permite dormir mais. Vocês podem dizer que eu 
estou velho, e que agora é o momento para ter um repouso, mas eu não posso repousar. 
Mesmo através do meu constante envelhecimento, eu tenho que fazer mais do que uma 
pessoa jovem pode fazer. Porque os problemas se tornam maiores e maiores, eu preciso 
fazer mais e mais. 
   Eu não posso passar meu trabalho para nenhum outro. Eu darei instruções sobre todas as 
coisas. Eu não dou instruções por causa disto; há sempre uma base espiritual para minhas 
instruções. Vocês entendem? Como eu prossigo com meu trabalho, meu coração sempre 
me orienta sobre o caminho a seguir. Meu coração já o conhece. Eu apenas posso olhar de 
relance para alguém, mas eu já sei que tipo de pessoa é ela. O mais interno mestre é, 
portanto, o coração. Portanto, não deixe seu coração perturbado.  
   Não se tornem inquietos. Se vocês perturbam seus corações, isto fará Deus e eu ficarmos 
tristes. Seu coração é o senhor em sua vida. Portanto, tornar o coração pesaroso é fazer o 
senhor de sua vida estar pesaroso. Vocês devem seguir o curso pelo qual possam fazer 
felizes seus corações. 
   Quando eu freqüentava a escola média, eu limpava sozinho toda a área inteira da escola. 
Porque eu procurava amar minha escola mais do que qualquer outro estudante, eu limpava 
a escola com a mentalidade de limpar para o benefício de todos os estudantes. Nesta 
situação, eu não queria ser ajudado por outras pessoas. Eu procurava fazê-lo sozinho. Eu 
procurava fazer isto adequadamente. Entretanto, às vezes acontecia de eu limpar algum 
lugar que já havia sido limpo. Porque eu continuava a limpar todas as áreas, meus amigos 
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gostavam de passar por aquele caminho. Meus amigos diziam, “Nós gostamos de fazer este 
caminho, mas porque você está sempre o limpando?". 
  No momento da limpeza, era um bom momento para desfrutar da companhia da própria 
mente. Para as pessoas do mundo secular, isto pode parecer uma situação solitária, mas 
este é o momento de se tornar amigo de sua mente. Depois de vocês terem feito isto, se 
sentem e tentem meditar; entrem na realidade da profunda oração e da grande 
profundidade que outros não conhecem. 
   Quando vocês vão ao teatro, podem dizer que o teatro é bom, quando o edifício do teatro 
é bom para olhar. Não obstante, quão bom o edifício seja, contudo, se a apresentação não é 
interessante, vocês não podem dizer que o teatro é bom. A coisa importante é quanto todos 
podem se tornar um, centralizados na apresentação. O profundo caráter de uma pessoa 
depende disto. A questão é para qual extensão vocês estão conduzindo uma vida que se 
assemelhe ao coração que deve se expandir até esta amplitude. (133-180) 
 

>>        << 
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Seção 5 
 

O Curso de valores partilhados universalmente 
 

1- A ideologia central da Igreja de Unificação e o curso do Amor 

Verdadeiro 
 
   Qual o significado da existência da Igreja de Unificação? Esta é baseada em uma 
ideologia de amplitude mundial centralizada em Deus. Esta não é uma ideologia nacional. 
Esta não é uma ideologia coreana. A Igreja de Unificação possui uma ideologia de grande 
amplitude que engloba todo o céu e terra. Este é o mais profundo significado da Igreja de 
Unificação. 
   Amor. Vocês amam seus pais. Vocês somente podem amar seus irmãos e irmãs se 
souberem como amar seus pais, e podem somente amar seus pais quando amam seus 
irmãos e irmãs. Vocês devem amar seus pais, seus irmãos e irmãs e seus parentes. Vocês 
devem amar todos os seus parentes, e evitar ter conflitos com cada um deles. Depois disto, 
vocês tem que amar sua vizinhança, e então sua sociedade, nação e mundo. A categoria de 
seu amor deve tornar-se ampla e mais ampla. Entretanto, você deve ampliar a abrangência, 
por mais vago que seja seu conceito de amor. Se a amplitude do amor é limitada, o 
conceito de amor se torna fraco. Isto está errado. A amplitude do amor é a poderosa força 
que ele pode ter. Vocês entendem o que estou dizendo? Quando o amor se torna poderoso, 
vocês podem encontrar Deus. O amor existe dentro do seres para podermos encontrar 
Deus. Somente quando vocês encontram o tipo de amor que se torna poderoso, com esta 
incrível força de ação, terão a espécie de amor que os habilita a se conectarem com Deus. 
   Até agora, o amor neste mundo decaído tem se tornado mais tímido pouco a pouco, e não 
está conectado amplamente com todas as coisas; o amor está focado somente nos parentes, 
tais como mães, pais e irmãos. O amor nasceu como fruto do fundamento da família, 
centrado no esposo, esposa ou em si mesmo. Todo o amor do mundo se tornou fixo no 
nível de família centralizado nos indivíduos. O amor atinge somente o nível familiar. Esta 
é a família do mundo decaído. 
   Nossa Igreja de Unificação é completamente diferente de tudo isto. A Igreja de 
Unificação ensina que devemos amar nossos irmãos como amamos nossos pais, amar 
nosso clã como amamos nossos irmãos, e amar nosso povo e nação. Mais do que isto, com 
o objetivo de amarmos a nação, vocês precisam abandonar seu pai e mãe. Com o objetivo 
de amar o mundo, vocês devem abandonar sua nação. Com o objetivo de amar Deus, vocês 
devem prontamente abandonar até mesmo o mundo. 
   O âmago da ideologia da Igreja de Unificação é que devemos sacrificar coisas menores 
para o benefício das maiores. Isto é muito simples. Vocês entendem? Portanto, qual é a 
origem desta ideologia? Esta não é a ideologia de um americano chamado Reverendo 
Moon. Esta não é minha própria ideologia. A origem desta ideologia é Deus. Deus é 
alguém que ama seus objetos mais do que Ele ama a si mesmo. Quando perguntamos que 
tipo de pessoa é Deus, podemos dizer que Ele é alguém que ama Seus objetos mais do que 
Ele mesmo. Neste sentido, duas pessoas podem se unir como uma e podem se mover 
adiante em uma categoria mais ampla de amor. Desde que esta é a essência do amor de 
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Deus, Ele envia a pessoa na qual Ele habita para o mundo mal, oferecendo-o como um 
sacrifício. Esta é a ideologia do próprio Deus. 
   Este é o motivo pelo qual os sábios, santos e grandes homens da história estiveram 
sempre ensinando, "amar toda a humanidade”. Eles não restringiam seu amor a um tipo de 
amor centralizado na família. Eles amaram seus países e o mundo. Eles amaram o mundo 
mais do que seus países. Por isso, eles não eram bem vindos, ao invés eram rejeitados e 
definitivamente sacrificados. 
   Então, deste modo, as pessoas que foram perseguidas e rejeitadas em benefício do 
mundo têm sido admiradas e adoradas. Algumas destas pessoas são os fundadores das 
maiores religiões do mundo, tais como Jesus Cristo e Confúcio. 
   Que ideologia eles tem? Esta não é uma ideologia focada em suas próprias famílias. Com 
o objetivo do universo se tornar uma família; a família, o clã, o povo e a nação, que são 
todos menores do que o universo devem ser sacrificados. Esta é uma idéia diferente, não é?     
  

>>        << 
 

2- O curso do homem bom.  
 

   O amor secular permanece focado em cada uma das pessoas da família, tais como o pai e 
a mãe, ignorando as outras coisas, mas o amor de Deus ultrapassa esta base para atingir 
coisas maiores. De acordo com o Antigo Testamento e o Novo Testamento, uma pessoa 
deve oferecer uma pequena coisa no sentido de ganhar algo maior. Portanto, com o 
objetivo de fazer uma coisa boa, uma pessoa tem que se sacrificar. O que é um sacrifício? 
É uma oferta sacrifical. O que é uma oferta sacrifical? O caminho do sacrifício é colocar-se 
na posição de verter sangue e se autonegar. Na Igreja de Unificação, o mundo de bondade 
é realizado através do processo de restauração por indenização. Vocês entendem? 
 

>>        << 
 

   A fim de estabelecer o fundamento da bondade no nível familiar, a família deve 
sacrificar-se em benefício da tribo. De outro modo, isto não pode ser completado. Da 
mesma forma, para estabelecer o fundamento da bondade no nível tribal, a tribo deve ser 
uma oferta sacrifical pelo povo. O nível anterior se torna uma oferta. Desta forma, para 
estabelecer o fundamento para uma nação de bondade, o povo deve ser uma oferta 
sacrifical pela nação. Para estabelecer o fundamento de bondade em nível nacional, uma 
condição mundial para a restauração por indenização pelo mundo deve ser estabelecida. 
Não há outro caminho, exceto o do sacrifício. Esta é a maior diferença entre a história do 
mundo decaído e a história da providência de restauração. 
   Portanto, quando vocês pensarem sobre um estudante bom, embora ele não conheça este 
princípio, ele é certamente uma pessoa que não vive em seu próprio beneficio, mas em 
beneficio dos outros. Ele sacrifica um nível pequeno de retidão por um mais amplo. 
Pessoas boas são aquelas que sacrificam coisas menores em beneficio das maiores. Então, 
entre ter que passar pelo caminho do sacrifício por coisas menores ou maiores, as maiores 
valem mais. Vocês entendem? Se eu sacrifico em beneficio do mundo, o valor da bondade 
se torna igual ao valor do mundo. O indivíduo, família, clã, povo e nação também devem 
se sacrificar em beneficio do mundo. Se isto é feito, porque alguém pagou um grandioso e 
difícil preço de sacrifício, o valor que advém como resultado deste sacrifício será 
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proporcionalmente grandioso. Isto está claro? Portanto, vocês devem colocar seus olhares 
em uma montanha distante no sentido de perseguir a bondade, e devem seguir adiante em 
direção ao futuro, com seu peito para frente e seu olhar elevado. Com o objetivo de fazer 
isto, vocês devem ser pessoas que possam pagar o preço do sacrifício na proporção da 
direção futura decidida. Tal pessoa poderá ser uma pessoa boa no futuro. Isto está claro? 
Este é o motivo da diferença entre a ideologia de Deus e a ideologia do mundo. 
   Isto é o mesmo em seu período escolar. Alguém que teimosamente insiste em seu próprio 
caminho pode facilmente se tornar um traidor. Uma pessoa que descuidadamente insiste 
em pensar somente em sua própria situação e ignora o todo, pode facilmente trair os 
outros. Se tal pessoa é colocada em uma posição de liderança, é muito fácil que tal pessoa 
se torne um ditador e deixe uma grande mancha na história humana. Vocês entendem o 
que estou dizendo? Uma pessoa deve ser paciente hoje e esperar o futuro com o objetivo 
de seguir a bondade de Deus. Uma pessoa boa é alguém que, de boa vontade, espera pelo 
sucesso futuro, mais do que insiste no sucesso de hoje. Se uma pessoa se tornar um bom 
líder, não obstante que espécie de liderança ele possa fazer, ele estabelecerá um futuro de 
bondade. Ele cultivará regiões não desenvolvidas e estabelecerá uma sociedade de 
bondade. Portanto, alguém que sempre vive centralizado em si mesmo está preso ao mal, 
enquanto que aquele que vive centralizado na ideologia pública de nosso Deus, está preso à 
bondade. Portanto, vocês podem distinguir as boas e más pessoas entre seus amigos. 
Aqueles que falam em benefício de si próprio estão presos à maldade, enquanto que 
aqueles que pensam de um ponto de vista público estão presas à bondade.     
   Todas as coisas em suas vidas diárias podem ser avaliadas como boas ou más. Elas estão 
divididas em lado esquerdo e lado direito, em todas as coisas que podemos ver. Embora 
possamos dizer, “Isto é grande”, como esta coisa é grande? Há duas formas de julgar se 
algo é grande: Um ponto de vista é dizer que algo é grande, porque o nosso ponto de vista 
familiar nos diz isto, ou nosso ponto de vista nacional é a forma, ou porque a forma de ver 
do futuro da humanidade no diz assim. A outra forma, é aquela que diz: “Isto é vermelho, e 
eu gosto disto porque é vermelho”. 
   Isto é semelhante com as palavras faladas. Uma pessoa pode defender a si mesma e lutar 
pelo seu próprio benefício. Ela pode obter ira e conflito, insistindo em seu próprio curso. 
Tal pessoa pertence, deste modo, ao lado do mal. Se alguém não pode relacionar-se com o 
mundo porque está centralizado nele mesmo, isto é mal. Entretanto, se alguma pessoa forte 
está batendo em uma pessoa mais fraca sem razão aparente, e que tem dedicado sua vida 
para o bem do público, tal pessoa que está lutando pelos valores públicos está no lado da 
bondade. Lutar, nem sempre é uma coisa má. Vocês entendem? Vocês devem saber que 
lutar não está sempre errado. 
   Existem também dois tipos de conflito. Um é o conflito no qual todas as coisas são 
sacrificadas com o objetivo de proteger os propósitos e desejos egoístas. Este tipo de 
conflito é o que está do lado de Satanás, enquanto que o conflito com o propósito de trazer 
o bem para o mundo, para o universo e para Deus, são conflitos no lado da bondade. O 
conflito do lado mal procura fazer o oponente se curvar, enquanto que o conflito no lado da 
bondade procura abraçar o lado oposto através da concessão. Estes dois tipos de conflitos 
estão presentes em nossa vida diária, preenchendo todo o tempo de nossa vida. 
   Quando vocês vêem duas crianças brigando, podem ficar zangados, mas devem abraçá-
los com paciência. Se alguém tenta ser seu inimigo, você deve conceder todas as coisas 
para ele, porque ele poderá ser seu amigo amanhã ou algum dia no futuro. Homem bom é a 
pessoa que tem tolerância e misericórdia. Vocês entendem?    
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>>        << 
 

3- Exemplos de uma vida de bondade. 
 

   Todos encaramos as mesmas coisas todos os dias da vida. Todos nos defrontamos com as 
mesmas coisas em nosso estudo. Um estudante pode estudar duro para fazer melhor do que 
os outros. Este estudante pode sempre perguntar ao professor sobre as notas dos exames 
dos outros estudantes. Eu penso que poderíamos ser tal estudante. A meta de tal estudante 
em seus estudos, é fazer melhor do que os outros. Portanto, o propósito de estudar não é 
apenas tirar boas notas em seus exames. 
   Vocês têm que estudar com a determinação de ser o estudante no topo de toda a nação da 
Coréia, e não apenas para ser o melhor do que os outros. Vocês devem estudar com este 
tipo de visão. Vocês entendem? Vocês devem estudar para vencer a posição de estudante 
no topo da Coréia mais do que ser um estudante no topo da Escola Little Angels. Por quê? 
Em benefício da glória de Deus e da Igreja de Unificação. E a seguir, pelo benefício da 
glória dos Verdadeiros Pais. É muito valioso estudar duro com este objetivo. 
   Quando vocês se sentirem felizes por tirarem a nota máxima em um exame, e mesmo que 
sua mãe e seu pai sintam felicidade também, se vocês estudaram duro pelo benefício da 
Coréia, de Deus e de todo o povo, então a humanidade dirá, em nome de Deus, “Vocês 
fizeram bem”. Vocês entendem? Isto é diferente. 
   Quando vocês dormem, normalmente pensam, “Eu estou cansado, por isso preciso 
dormir”. Mas pelo benefício de quem, vocês dormem? Até mesmo quando dorme, quão 
maravilhoso pode ser seu sono, se você o faz em benefício de seu país, pela humanidade e 
por Deus. Se dormir por si mesmo, dizendo que está dormindo pela Coréia, os Verdadeiros 
Pais e Deus sofrerão as conseqüências se você ficar doente, portanto, quando dorme de 
forma pública, Deus e os Verdadeiros Pais se deleitarão também. Quando você ora, 
dizendo, "Amado Deus, irei dormir com o objetivo de trabalhar e lutar por Você amanhã. 
Posso dormir agora?” Então Deus responderá, “Sim”. Da mesma forma, quando você 
acorda, bem e mal estão lutando até mesmo quando você dorme. Se você pensar sobre 
estas coisas desta forma, todas as ações estarão no lado da bondade. 
   Quando vão para algum lugar e bebem água, se enquanto vocês estão bebendo, disserem 
para si mesmos, "Eu beberei esta água em benefício de Deus”, então, embora bebam a 
água porque estão sedentos, o resultado será que estarão bebendo a água em benefício de 
Deus. Então Deus dirá, "Vocês são pessoas boas. Mesmo que vocês sejam apenas jovens 
estudantes, eu me lembrarei de vocês”. Quando jovens rapazes e moças como vocês, 
bebem água, se o fizerem em benefício de Deus mais do que estar lutando contra alguma 
outra pessoa para beber primeiro, estarão na posição de beber água em benefício da Terra e 
do Céu. Vocês o farão? Quando cantam uma canção, se o fazem exaltando o Céu, a 
natureza e a Coréia, todas as pessoas da Coréia ouvirão sua canção. Porque todos da Coréia 
ouvirão sua canção? O mundo está coberto com ondas de rádio e palavras. O mundo está 
coberto de palavras ou não? Ele está cheio de ondas de rádio. Quando vocês ouvem rádio, 
este está captando as ondas do rádio, portanto, ninguém pode escapar às palavras. Vocês 
conhecem os ecos nas montanhas. Quando você grita nas montanhas, sua voz ecoará até os 
vales. Porque isto acontece? Isto é simples. Porque o som bate nas montanhas e as ondas 
sonoras o trazem de volta até você.  Embora consideremos isto apenas como um fenômeno 
físico, pensem se isto tem algum significado interno. O som murmura para as montanhas, 
para a natureza e para as rochas. Como isto é misterioso. 



 32

   Ouçam o agudo trinar de uma cigarra e os sons dos insetos. Os tons baixos e os tons altos 
do som se harmonizam uns com os outros. Vocês têm ouvido os sons da cigarra e dos 
insetos? 
   Se vocês ouvirem cuidadosamente quando um grilo canta, poderão discernir os diferentes 
sons à luz do dia, ao entardecer e durante a noite. Estes se harmonizam com o ambiente. O 
universo está vivendo e se movendo em harmonia com o ambiente. Quem é o rei no 
universo? É o ser humano. Vocês entendem? Se uma mulher canta uma canção, os filhotes 
de sapos, corujas, rãs e peixes sairão para ouvir a canção. Isto é verdade. 
   Portanto, quando vocês cantarem uma canção, devem fazê-lo com este tipo de 
pensamento. Vocês devem pensar, “Ah, minha canção viajará até o centro das montanhas”. 
Faça-o atravessar a montanha, e para isto vocês devem gritar com voz alta, “Ah... Ah”. 
Quando olharem para uma montanha distante, imaginem que seus amigos e pessoas 
amadas estão lá, imaginem que a pessoa amada está lá e não aqui, e todo o poder de sua 
mente estará concentrado para que vocês possam vê-los pela unidade de sua mente e corpo, 
e comunicando-se com o mundo espiritual. Até mesmo o mundo espiritual estará 
mobilizado. Portanto, todas as coisas irão ajudá-los, se vocês tentarem viver uma vida de 
bondade, aprofundando uma conexão com o universo. Vocês entendem o que estou 
explicando? (100-84) 
 

>>        << 
 

4- Pessoas honestas progredirão. 
 

   O mal existe em sua própria forma. Além disso, o mal tenta interpretar todas as coisas 
centralizado em si mesmo e anda por qualquer lugar sem nenhum respeito por Deus ou 
pelo mundo.  Esta é a essência de Satanás. Trabalhe bem para libertar o universo inteiro, 
não apenas andar por ele, mas libertá-lo e tentar desenvolvê-lo. Entretanto, isto não é fácil. 
A direção da bondade é a direção oposta à do mal. 
   Vocês tem sempre lutado? Por favor, levantem suas mãos, se vocês têm sempre 
combatido o mal. Sim ou não? Não olhem para as outras pessoas. Consultem suas 
consciências. Mulheres que elevam o pescoço para ver ao redor podem ter um caráter 
particular. Vocês têm sempre feito isto ou não? (Sim) Isso está certo. Se vocês 
responderam calmamente, esta pode ser uma resposta do lado de Satanás, mas se vocês 
responderam de forma retumbante, esta pode ser uma resposta do lado da bondade. A qual 
lado pertencia sua resposta? (Bondade) Vocês têm certeza? A qual lado pertencia sua 
resposta? (Mal) Vocês responderam do lado do mal? Responder centralizado em si mesmo 
é estar do lado do mal. 
   As pessoas devem ser honestas. Honestidade pode passar através de qualquer coisa. 
Quando vocês cometem um erro, se admitem isto honestamente, poderão progredir.  A 
bondade não pode evoluir sem o processo de autodirecionamento. As pessoas podem 
sempre fazer o bem? Porque as pessoas tendem a cometer erros, elas podem se desenvolver 
através deste processo.  Vocês podem fazer uma nova determinação pelo honesto 
arrependimento de seus erros. Vocês o fazem? Cometer um erro não é mal. Vocês podem 
saltar adiante ao receber um estímulo a partir disso. Se vocês saltam para o lado bom 
através deste tipo de estímulo, cometer erros pode trazer um bom resultado. Mesmo se 
falharem ao estudar, vocês podem se habilitar para ser um estudante digno ao receber este 
tipo de experiência. Como é miserável falhar em se tornar o estudante no topo entre seus 
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colegas. Por ter falhado, vocês podem receber estímulo e um choque, tendo como resultado 
uma mudança para a direção da bondade. É difícil seguir o caminho reto por suas vidas 
inteiras. Vocês devem fazer o seu melhor neste caminho.  Portanto, vocês devem ser 
honestos. Pessoas que tentam ocultar seus erros não podem progredir. Entretanto, pessoas 
que são honestas se desenvolvem porque o universo irá empurrá-las. Onde quer que elas 
possam ir, o universo irá empurrá-las e apoiá-las. Todas as pessoas que são honestas 
podem ser amigos de todos. Se vocês tentam arrumar desculpas ou ocultar seus erros com 
o objetivo de se apresentarem com uma aparência melhor, não terão habilidade para se 
desenvolver e não terão amigos.  
   Isto é o mais importante para vocês terem pensamentos honestos. Quando dão um passo 
adiante, já está determinado se este passo será bom ou mal. Bem ou mal já estão 
determinados.  Se dão dez passos adiante na direção da bondade, várias camadas de 
bondade envolverão vocês. Uma vez que sigam este caminho e são cercados e protegidos 
por duas, três ou mais camadas de bondade, vocês não poderão retornar para o lado do mal. 
Nós precisamos, portanto, de um professor para guiar-nos no curso da bondade. Por esta 
razão, também, castigo e disciplina são às vezes necessários. 
   Se depois de ser punido, você tenta se vingar de seu professor, ou da pessoa que o puniu, 
você é uma pessoa má. Você pode dizer às vezes, “Vamos ver daqui a dez anos?” Mesmo 
que você me golpeie, daqui a dez anos, você estará aprendendo comigo. Então receber 
punição será mais valioso do que receber um prêmio de ouro.  
   Quando um professor punir vocês e não os tratar bem, vocês podem se sentir irritados, 
mas se conduzirem estes pensamentos para uma boa direção, a punição que receberam será 
mais valiosa do que uma medalha de ouro. É muito importante manter tipo de perspectiva. 
(100-87) 
 

>>        << 
 

5 - O caminho para a grandeza. 
 

   Qual é a responsabilidade de um estudante? (Estudar!) Vocês devem que estudar duro. 
Então qual é o propósito de estudar? (Se tornar uma grande pessoa!) Então, qual é o padrão 
pelo qual podemos julgar esta grandeza? O primeiro estágio é sua família, o segundo é o 
país, o terceiro é o mundo e o quarto é Deus. Existem sempre três estágios. Vocês 
compreendem? É necessário seguir este caminho. 
   A responsabilidade de filhos e filhas é demonstrar devoção filial para seus pais centrados 
na família. Porque vocês precisam de devoção filial? O curso de devoção filial para seus 
pais está relacionado com o curso de lealdade para com sua nação. Eles estão ligados como 
bambu. Para ser um sujeito leal, alguém deverá seguir o curso de um santo pelo benefício 
do mundo.     
   Então o que devemos fazer? Devemos nos mover adiante em uma linha reta. Neste 
sentido, se vocês não se devotarem para seus pais, mas tiverem lealdade para seu país, seus 
pais não os censurarão por sua falta de piedade filial. Eles dirão que vocês fizeram muito 
bem. Quando vocês se tornarem sujeitos leais do rei, mesmo tendo abandonado seus pais e 
deixado o lar, e mesmo que eles já tenham ido para o mundo espiritual na sua ausência, 
eles irão louvá-los a partir de lá. (100-155) 

 
>>        << 
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6- A causa para a elevada perfeição dos seres humanos. 
 

   Qual é o caminho mais rápido para uma pessoa seguir? A vida é muito curta. Vocês não 
sabem quando irão morrer, ou sabem? Uma vez eu disse que alguém que tenha dezessete 
anos já viveu por um longo tempo. A razão de eu ter dito isso é que nenhuma pessoa sabe 
quando irá morrer. Dezessete anos de idade é mais do que dezessete dias ou um ano e sete 
meses. As pessoas não têm conhecimento de seus destinos. Há uma importante afirmação 
que diz que temos que completar tremendas tarefas no contexto de uma vida breve. As 
realizações de nossas vidas sempre permanecerão. 
   Se Deus realmente ama este mundo, Ele deve revelar claramente as respostas para a 
missão de nossas vidas. Portanto, Deus disse que os seres humanos devem amá-lo mais do 
que qualquer coisa. Deus está naturalmente na posição de poder dizer que nós devemos 
amá-lo mais do que qualquer coisa. Vocês entendem? 
   Então, o curso da fé religiosa exige a dedicação de amor de cada um para com Deus, 
mesmo com o preço de ter que abandonar os pais, família, país e o mundo. Se vocês fazem 
isto, verão como todas as coisas estão sendo destruídas, mas a história sustentará este 
curso, e o mundo, o país e o povo louvarão aqueles que conquistaram vitória ao seguir este 
caminho, porque este é o curso para atingir a perfeição. Portanto, a causa da elevada 
perfeição é “Viver por Deus e amá-lo”. Isto está claro? Por isso, a religião nos ensina a 
amar Deus mais do que qualquer coisa. Jesus também disse que somente ele é o filho que 
carrega o amor de Deus, e se alguém amar Jesus mais do que qualquer coisa, esta pessoa 
estará em unidade com Deus e com Seu filho. O relato de Jesus de que, aqueles que não o 
amassem mais do que seus amados pais, esposas e filhos, não podiam ser seus discípulos, 
tem semelhante significado.  
   Deste ponto de vista, Deus não tem escolha, senão dar aos seres humanos, que estão 
vivendo esta breve vida, o melhor motivo possível pelo qual viverem suas vidas. “Amar 
Deus acima de todas as coisas”. As pessoas podem se tornar filhos de Deus pela prática 
disso. Se vocês se tornam filhos de Deus, ao mesmo tempo, vocês estarão na posição de 
um santo aperfeiçoado, sujeito leal e filho de piedade filial. Tudo está concluído. Neste 
sentido, tal pessoa está em uma posição vitoriosa em sua família, e também nos níveis de 
nação e mundo. (100-157) 
 

>>        << 
 

7- O curso do Verdadeiro Filho de piedade filial, sujeito leal, Santo e Filho 

de Deus. 
 

   O que você deve ser? Você deve ser um sujeito leal. O que é um sujeito leal? Alguém 
que se devota para o Rei é um sujeito leal? Não, ele não é! Sujeito leal é alguém que ama 
seu povo como o Rei o faz. Quem é um filho de piedade filial? Um filho de piedade filial 
não é alguém que se devota por seus pais. É alguém que se devota por seus irmãos e irmãs 
com o amor dos pais. Então, o que é um santo? Um santo é alguém que se sacrifica pelo 
benefício da humanidade e do mundo. Quem é o filho de Deus? É alguém que está vivendo 
para o mundo, centralizado em Deus. Isto é diferente. Um filho de Deus é aquele que ama 
o povo como ele ama Deus. Vocês entendem? Isto é diferente. Os santos da história 
morreram em benefício da humanidade. De outra forma, um filho de Deus não apenas se 
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devota por Deus, mas também vive em benefício da humanidade, tal como Deus. Como 
podemos chamar tal pessoa? Um filho de Deus. Um filho de Deus é diferente de um santo. 
O que é um verdadeiro filho de piedade filial? Um verdadeiro filho de piedade filial é 
alguém que vive por seus irmãos tal como fazem os pais. O que é um verdadeiro sujeito de 
lealdade? É alguém que serve o povo de seu país como ele serve o Rei. O que é um 
verdadeiro filho de Deus? Um verdadeiro filho de Deus é alguém que ama todas as coisas 
que pertencem a Deus da mesma forma como Deus as ama. 
   Portanto, o Verdadeiro Pai irá pelo caminho de um filho de Deus. O Verdadeiro Pai ama 
Deus tanto quanto a humanidade. O Verdadeiro Pai ama até mesmo a América, a qual é 
como um inimigo. Vocês entendem? Neste caso, Deus pode dizer: “Meu filho”. 
   Vocês não são filhos de alguma nação. Mesmo que tenham nascido na Coréia, vocês não 
são filhos da Coréia. Uma pessoa a quem Deus possa chamar de Seu filho, é alguém que 
viva em benefício da humanidade, como Deus vive. Tal pessoa é um filho de Deus. Desde 
que Deus ama a humanidade, Se esquecendo de Si mesmo, alguém que ama a humanidade 
também se esquecendo de si mesmo, é um verdadeiro filho de piedade filial de Deus. 
Estamos procurando encontrar o curso de um filho de Deus, a partir do curso de um filho 
de piedade filial e sujeito leal. Nós não estamos procurando encontrar o curso de um santo. 
Vocês compreendem? Portanto, se algum de vocês vir a ser um sujeito leal diante do Rei, 
seja alguém que está na posição de um sujeito leal do Rei para o benefício do povo da 
nação. Este é o ponto pelo qual podemos distinguir entre um sujeito leal e um sujeito 
traidor. Eles são completamente diferentes em suas tradições. Um sujeito traidor serve o 
Rei centralizado em si mesmo, enquanto que o sujeito leal serve o Rei em benefício das 
pessoas da nação. Se um sujeito leal vem diante do Rei, um sujeito traidor não pode existir 
em tal ambiente. Neste sentido, o reino realizado através do curso de um filho de Deus, do 
curso de um filho de piedade filial e de um sujeito leal, não é outro senão o Reino de Deus 
na Terra. Portanto, o curso para realizar o Reino de Deus é iniciado a partir de um curso de 
um filho de piedade filial e sobe até o nível de um filho de Deus. Este processo é o ideal 
original da criação de Deus. (133-242) 
 

>>        << 
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Capítulo 2 
 

Porção de responsabilidade dos filhos 
 

Seção 1 
 

Preparação e Fundamento, Habilidade e Resultados. 
 

 

1- Preparação requerida pela História. 
 

   O que precisam saber, é que vocês não são apenas seres que estão vivendo o presente. Vocês 
devem viver conectados com seus antepassados, vivendo no presente, e tendo que viver no 
futuro. Vocês sempre estão vivendo em uma era de competição entre o passado, o presente e o 
futuro. Há inevitavelmente um oponente, ou podemos dizer, um competidor. Alguém que 
queira se tornar um campeão olímpico nos jogos olímpicos deve se desafiar para vencer. Isto é 
necessário. Este é o inevitável caminho para um nível mais elevado no curso da história.  
Portanto, vocês sempre devem ser desafiados e se submeterem a este curso para superarem os 
desafios. De outra forma, não podem avançar para um mundo mais desenvolvido. Esta é a lei 
universal do desenvolvimento do ponto de vista da história ou da vida social. 
   Até o presente, eu tenho abraçado e lutado pela grande vontade de Deus, e estabelecido um 
fundamento em nível mundial. Ao longo deste curso, o problema mais preocupante são 
aqueles que não estão preparados e aqueles que não têm fundamento ou base. Estas são as 
pessoas mais miseráveis. Em outras palavras, tais pessoas podem ser comparadas com um 
exército que não tem fundamento para equipar seus soldados com boas armas ou para treiná-
los adequadamente, e não tem suprimentos básicos com os quais mantê-los; portanto, estes 
que não tem fundamento e autopreparação são os mais miseráveis. 
   Ainda que sejam pessoas capazes, baseados em suas habilidades vocês precisam se preparar 
até o ponto de superar os desafios sociais e do ambiente. Preparação é necessária. Sem um 
tempo de preparação, um fundamento para o futuro não pode ser estabelecido. 
   A razão pela qual a Igreja de Unificação está habilitada para estabelecer tal fundamento 
mundial atualmente é porque Deus esteve preparando o fundamento tradicional para a nova 
história em toda a extensão da história providencial. Desta forma, a Era do Velho Testamento 
era o curso para o Messias, e a Era do Novo Testamento foi a preparação para o Senhor do 
Segundo Advento.  Este é o ponto de vista da história providencial. Portanto, antes da vinda 
do Senhor do Segundo Advento, o fundamento para atendê-lo deve ser estabelecido e assim 
ele pode evoluir para um novo nível. Neste sentido, o Senhor do Segundo Advento deve, antes 
de tudo, herdar todo o ambiente historicamente preparado e então edificar um novo 
fundamento baseado nesta preparação. Entretanto, quando este novo fundamento não é melhor 
do que o já existente, a história antiga não poderá se mover em direção a uma nova Era. Esta é 
a lei da história. Isto também se aplica em suas vidas individuais e sociais. Como um ser 
humano deve viver sua vida? Vocês devem se preparar. Preparação! (133-214) 
 

>>        << 
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2- Preparação para executar um novo fundamento. 
 
   No período de sua juventude, vocês estudam. Qual o sentido de estudar? É para preparar 
para o futuro. Vocês estudam para preparar um novo fundamento baseado no seu atual 
fundamento. Entretanto, quando os elementos preparados são inferiores ao fundamento 
tradicional existente, estes elementos serão absorvidos neste ambiente e tradição existentes. Se 
estes elementos preparados são digeridos e não podem sobrepujar o antigo fundamento, não 
haverá desenvolvimento para uma nova história. Desta forma, os jovens devem ter a 
habilidade de vislumbrar a nação e o mundo inteiro com uma visão e um sonho. A sociedade 
humana tem padrões gerais em áreas tais como a economia, política, cultura, educação e 
religião. Portanto, com o objetivo de superar estes padrões, um jovem deve se preparar. 
   No mundo atual, existe a esfera democrática e a esfera comunista. A Coréia está no 
fundamento das dolorosas circunstâncias entre os mundos democrático e comunista. Como 
pode a Coréia saltar adiante a partir deste ponto? Todos querem resolver esta estrutura de 
conflitos, mas isto é muito difícil. Isto não pode ser resolvido por um indivíduo ou um grupo. 
O problema deve ser resolvido em nível do país todo. Portanto, a Coréia deve unificar 
espiritualmente a população inteira da nação. Neste fundamento, a Coréia pode desenvolver 
sua situação presente para uma nova e elevada dimensão. 
   Quando o governo anuncia novas políticas ou medidas econômicas, ou quando candidatos 
políticos tornam públicas, novas políticas durante sua campanha eleitoral, do ponto de vista do 
desenvolvimento, estas políticas são suas preparações substanciais para saltar em direção de 
uma nova dimensão em algum campo. Quando esta política é melhor do que a atual, este 
efeito pode ser criativo.   
   Todos querem ter sucesso. O que devemos fazer para obter sucesso? Vocês devem se 
preparar para serem bem sucedidos. Depois de sua preparação, devem estar habilitados para 
digerir o velho fundamento e então estabelecer um novo fundamento, baseado em como se 
prepararam substancialmente. O novo fundamento deve superar o fundamento existente. Sem 
tal curso de desenvolvimento, um novo fundamento histórico não pode ser estabelecido. Esta é 
a conclusão vital do desenvolvimento da história. Vocês devem saber isto claramente. 
   Isto é o mesmo para nossas vidas como também para a nação. Nesta instância, o exército 
deve se treinar duramente. Porque eles precisam treinar? Quando o fundamento do oponente é 
superior, o exército deve treinar para superá-lo e transformar aquele ambiente em favorável. 
Feito isto, informações sobre a história do inimigo devem ser obtidas e analisadas, e isto deve 
ser o poder para digerir e ultrapassar o fundamento ambiental do inimigo. Por esta razão, é 
preciso ter um investimento de poder. Estas palavras se aplicam em todas as situações. (133-
216) 
 

>>        << 
 

3- Três condições de vitória.  
 
   O que nossa Igreja de Unificação está fazendo agora? Estamos preparando o futuro, mesmo 
sob perseguição e dificuldades. Confrontados pelos desafios, estamos crescendo. Este 
crescimento não pode ser sem algum propósito. Temos que nos preparar completamente para 
crescer. 
   Que espécies de preparações devemos fazer? Primeiramente, precisamos preparação 
ideológica. Nunca podemos ser inferiores aos outros em termos de poder espiritual. Em 
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segundo lugar, devemos fazer maior esforço do que aqueles que desempenharam grande 
serviço público no curso da história americana. E em terceiro lugar, devemos preparar para a 
ação, para esta batalha. Portanto, devemos ter uma ideologia compreensível, e então devemos 
investir nossos esforços. Esta não é alguma coisa para ser feita silenciosamente. Devemos 
fazer contínuos esforços baseados na verdade estabelecida. O esforço não deve ser feito 
centrado em si mesmo. Porque o fundamento existente da velha geração não está na posição 
de boas vindas para um novo fundamento, a história inevitavelmente terá que passar por um 
curso de conflito. Através deste conflito, a história é vitoriosa ou fracassada. Que tipo de 
pessoa vem a ser derrotada? Aqueles que são absorvidos, digeridos e fracos serão derrotados. 
Este é um princípio absoluto. Não pode haver objeção para isto. Se você não deseja ser 
derrotado, deve ser alguém que digere e absorve. De outra forma, você não estará habilitado 
para sobreviver, e saboreará somente a dor da derrota. 
   Quando consideramos este assunto, o Reverendo Moon superará os problemas, pois ele está 
constantemente se defrontando com um ataque em amplitude mundial. Eu atingirei todas as 
pessoas do mundo, incluindo, é claro, o mundo livre centralizado na América, pois este está 
centrado em uma pessoa, o Reverendo Moon. 
   Portanto, que preparações o Reverendo Moon tem feito? Esta é a questão. Nada está 
preparado, mas a partir de um ponto de vista ideológico, eu tenho a confiança com a qual 
superar, mesmo que isto signifique suportar um curso de sofrimento por mil ou mesmo dez mil 
anos. Embora existam dificuldades, eu tenho a confiança para quebrá-las e fazer o esforço para 
seguir adiante. Eu seguirei, sem exceção, o sacrifício que é requerido. Esforço é necessário. 
Este não é um ponto de fazer esforço passivo, mas um esforço pró-ativo. O próximo passo é 
colocar isto em prática. Desde que os líderes religiosos não podem lutar, eles estão fazendo 
esforço silencioso nesta consumação. Se eles estão trabalhando por oito horas, então, eu estou 
trabalhando por vinte e quatro horas. Este é o tipo de direção que eu tenho, dia e noite. 
   A civilização moderna foi construída sobre a base de quatrocentos anos de história. 
Suponhamos que isto foi completado através de pessoas que fizeram oito horas de esforço 
diário. Então, se eu fizer três vezes aquele esforço, tendo o mesmo ponto de vista daquelas 
pessoas e estando nas mesmas circunstâncias, eu poderia completar tudo isto em 133 anos. Se 
pudermos duplicar aquele esforço, então tudo isto poderia ser feito em 70 anos. Este é um 
discurso teórico. Aqueles que não estão preparados serão omissos. Portanto, eu  os chamei 
aqui para ensiná-los que é para isto que vocês devem se preparar.    
   Preparação! Tendo feito tais preparações, todos devem vencer o fundamento remanescente 
de suas circunstâncias. Com o objetivo de fazer isto, o que precisamos primeiro? (Ideologia) 
Precisamos de uma ideologia compreensível. Temos que adquirir tal ideologia compreensível. 
E o que vem depois? (Esforço) Vocês devem fazer esforços. E o quem vem a seguir? (Ação) 
Vocês devem saltar para a ação e terminar o trabalho. Esta é a diferença da Igreja de 
Unificação. Eu tenho conduzido vocês com este ponto de vista. E eu mesmo tenho vivido com 
tal ponto de vista. (133-218) 
      

>>        << 
 

4- Se você se tornar um líder mundial. 
 

   Quando estuda na escola com seus colegas, você pode vencê-los e aumentar o número de 
seus amigos. Se você se submete e admite estar vencido, então perderá. Você deve ter 
habilidade para até mesmo digerir os professores da escola neste curso. Como você digere 
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seus professores? Você deve transcender o que seus professores estão ensinando e fazer 
perguntas. Mesmo se seu professor não vier a reconhecê-lo, e chutá-lo para fora, ele precisará 
de você. Você deve absolutamente conhecer estes pontos. Vocês entendem? Como nós 
estamos preparados? O tipo de pessoa que nos tornaremos no futuro será determinado pela 
forma como nos preparamos. Vocês devem conhecer a realidade daquilo que deixam para trás 
em um fundamento existente durante o tempo de suas vidas, e isto determinará o aspecto 
central de seu caráter. Vocês entendem? Não devemos ser superados. Devemos ser aqueles 
que superam os outros. Agora, aqueles que foram superados, em seu interior dizem: “Oh. Não! 
Eu estou regredindo e parado!” Ninguém, na situação de retração procura superar os outros. 
Todos os elementos em movimento no universo devem se desenvolver na direção da 
amplitude mundial, portanto, eles se empenham para se manter em atividade constante. Mas 
todos que retraem e degeneram irão parar. Os fenômenos naturais ocorrem desta forma, e isto 
é semelhante para a humanidade. 
   Quando você dá um salto adiante, olhando para o velho e novo padrão, e para o velho e o 
novo fundamento, quão grandiosa seja a aventura que possa experimentar e quão severa seja a 
dificuldade que possa suportar, dependerá de quão longe você pode saltar. Vocês 
compreendem o que estou explicando? Quando você vai de um nível existente para um novo 
nível, ainda que lá talvez haja dificuldades, se vocês fazem um salto várias vezes maior, então 
as dificuldades serão naturalmente digeridas. Vocês não necessitarão se preocupar sobre coisa 
alguma. 
   Porque eu sei estas coisas, começando com a Coréia, depois o Japão, e agora no mundo 
inteiro, eu estou colhendo as pessoas jovens, dando-lhes treinamento duro, e enviando-as para 
todos os caminhos da vida. Quando você que ser um líder, deve ter a habilidade para resolver 
todos os problemas econômicos com independência, e a habilidade para assumir 
responsabilidade, fazer preparações e tomar o controle. De outra forma, você não pode se 
tornar um líder. O que vem a seguir? O poder de persuasão. Você deve ter o poder de 
convencer pessoas. Se você quer persuadir alguém, deve conhecer seu conteúdo. Se você quer 
convencer alguém que acredita no Comunismo, precisa conhecer sobre o Comunismo. Se você 
quer convencer um teólogo, precisa conhecer sobre teologia. Você deve conhecer o 
fundamental tanto mais que apenas o trivial, o básico. Estes são os fundamentos que são 
difíceis, e por isso, não são os temas periféricas. Você deve conhecê-los. Ainda que, quando 
estude, você vá para outros lugares, isto possa ser desnecessário. Você deve conclusivamente 
examinar as questões fundamentais. A questão filosófica fundamental se Deus existe ou não, 
ou a questão teológica se Deus existe ou não, deve vir abaixo com uma clara definição dos 
problemas básicos, centrado nos relacionamentos entre a humanidade, vida e vida espiritual.    
     Portanto, aqueles que acreditam na ideologia da Igreja de Unificação precisam sair para a 
sociedade e serem perseguidos enquanto adquirem muitas experiências. Isto é o que 
chamamos um teste. O teste é referente a conclusão se vocês estão progredindo ou regredindo, 
se são seres digeridos ou estão digerindo, se são seres superados ou que superam os outros. 
Vocês devem compreender este ponto. Vocês todos estarão desta forma, no futuro. Se você 
quer se tornar um líder mundial, deve conhecer o mundo. Se quer tomar o controle da 
América, deve conhecer a América. Se quer tomar o controle da Coréia, deve conhecer tudo 
sobre a Coréia. (133-222) 
 

>>        << 
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5- Você deve estabelecer um fundamento e alcançar resultados através de 

preparação e habilidade. 
 

   Este é o momento quando podemos dar um grande salto adiante. Satanás sabe disso. Nossos 
inimigos sabem disso. Nos momentos de maior dificuldades Satanás está tomando a ofensiva. 
Contudo, ninguém deverá se render neste ponto. Vocês devem saber isto com certeza. Vocês 
entendem? Como o Reverendo Moon tem semelhante ideologia, quando ele lê um livro a 
última seção é revelada a ele antecipadamente. 
   Quando eu era estudante da escola primária – Dr. Yoon saberá o que eu quero dizer – eu 
terminei dois livros de textos japoneses do quinto ao sexto grau. Cada livro tinha 180 páginas, 
e eu memorizei cada um em um dia. Uma pessoa pode estar com receio. O que as pessoas 
podem fazer em dez anos eu posso fazer em um. 
   Vocês devem fazer esforços para ter uma mente com os pensamentos do Pai. Eu estou 
dizendo que vocês devem se preparar! Eu estou falando sobre preparação que pode ser usada 
como uma arma na era da realização. Isto é exatamente o mesmo quando você tenta sobreviver 
e não ser derrotado no treinamento do exército ou no combate real. Vocês precisam deste tipo 
de princípio em suas vidas. Vocês devem saber isto claramente. 
   Que tipo de pessoa vocês se tornarão? Eu quero dizer, como um artista, é suficiente apenas 
ter a habilidade de tocar bem o piano? Por isso, vocês precisam construir um fundamento que 
alcance todos os lugares. No sentido de fazer aquilo que é preciso, vocês devem ser pessoas 
que excedem na economia. Sem estas condições ambientais favoráveis vocês irão perecer. Por 
esta razão nossa Igreja de Unificação tem sido construída em uma base ambiental e 
econômica, enquanto esteve chamando e vivendo pelos outros. Eu tenho preparado esta base a 
fim de abraçar nossa sociedade e o mundo. Quando o lado interno se tornar fraco, eu fortaleço 
o lado exterior e quando o lado exterior se tornar forte, o lado interno também se tornará forte. 
Então, eu tenho usado uma estratégia para criar um equilíbrio entre os lados interno e externo. 
Esta é a minha estratégia. Vocês entendem? Vocês estão preocupados com seu futuro. Vocês 
estão ocupados se preparando e pensando: “Eu quero me tornar uma pessoa que rapidamente 
possa herdar o caminho que o Reverendo Moon está trilhando e eu preciso ter a habilidade 
para expandir o fundamento do novo mundo”. Vocês precisam ser como tal. Eu exijo que 
vocês sejam como tal. 
   O que vem primeiro? Preparação. E depois? Fundamento. Nenhum de vocês têm 
fundamento, ou têm? Quando vocês estarão indo fazer isto? Se eu peço para vocês assumirem 
o fardo da universidade, quanto poderão fazer isto? Se o presidente da universidade comete 
um erro, eu considero isto como meu erro. Eu olho para isto desta forma. Vocês precisam ter 
tal ponto de vista. Portanto, vocês precisam se preparar. 
   Se você observa o presidente americano, e pode ver que ele está fazendo coisas de uma certa 
forma, você precisa ter a atitude de que irá fazer as coisas que ele não pode fazer. Para tal, 
vocês precisam habilidade. Vocês precisam adquirir habilidade. Entretanto, sem exceção, quão 
grande suas habilidades sejam, não é bom se vocês não fazem esforços. Ainda assim, se faz 
esforço por algum período, se você  não fez um fundamento, isto será em vão.        
   O que você fez com esforço? Se você não deixar um fundamento na sociedade ou no mundo, 
isto será em vão. Eu estou fazendo esforço para expandir um fundamento necessário para a 
Coréia e para o mundo. Portanto, preparações devem ser feitas, e porque precisamos um 
fundamento, vocês devem ter a habilidade, e pessoas com habilidade precisam trazer 
resultados. O resultado é o fundamento. Vocês entendem? Então, o que é habilidade? Vocês 
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devem seguir através da preparação para então possuir habilidade. Vocês entendem ou não? 
Primeiramente, preparação e fundamento, em seguida, habilidade e resultados. Sem exceção, 
quanto mais resultados você obtenha, se não tem habilidade, isto não é bom. Preparação, e o 
que vem a seguir? Fundamento, e então, habilidade e resultados. Qual é o mais valioso? 
Fundamento e habilidade são preciosos. Vocêd devem saber isto. (133-230) 
 

>>        << 
 

6- Orgulho que não pode ser esquecido na história. 
 

   Deixe-me contar-lhes algumas coisas. Na sua idade, eu queria sair de casa para estudar em 
Seoul. Eu vivia em um quarto alugado e cuidava de minha própria casa. Nas primeiras férias, 
eu tive uma forte moléstia, mas eu não voltei para minha casa. Muitas outras pessoas 
voltariam para casa, mas eu estava fazendo uma preparação para o futuro. Eu não tinha alguém 
para cozinhar para mim. Porque? A fim de ser pioneiro em meu próprio curso. Eu tinha que 
aprender como viver independentemente, sem uma mulher. Portanto, não há nada que eu não 
possa fazer. Eu sei como fazer roupas e chapéus. Quando um homem faz uma determinação, 
ele poderá estar habilitado para fazer qualquer coisa enquanto vive sozinho. Embora se eu 
morresse após ter feito a determinação, Deus iria me dizer: “Ainda que tenha morrido, você 
tinha a capacidade para completar a tarefa. Ainda que não a tenha completado, você fez um 
bom trabalho”. Vocês entendem isto? 
   Naquele tempo, em Seoul estava frio, a temperatura estava quase sempre em menos 17 graus 
ou até mesmo, em menos 22 graus Celsius. Quando eu tirava água de um poço, minhas mãos 
ficavam congeladas ao manusear o balde. Eu dormia em um quarto sem aquecimento. Havia 
um cobertor e eu me enrolava tão fortemente, que na manhã seguinte as estampas do cobertor 
estavam impressas no meu corpo. Também eu colocava uma lâmpada no cobertor como um 
aquecedor que queimava a minha pele. Isto é inesquecível para minha vida inteira. 
   Eu não esqueço o tempo de minha vida na prisão. Eu não falo sobre isso, mas de vez em 
quando eu penso sobre isso, pois eu não posso esquecer. Quando eu tinha vitórias, eu 
orgulhosamente orava para Deus; desejando que esta promessa viesse hoje de verdade, eu me 
mantinha em silêcio. Vocês devem saber isto. Depois que todos voltam para casa, eu faço 
alguma coisa para meu próprio crescimento. Eu estou ocupado seguindo meu caminho. Eu 
tenho vivido este curso por toda minha vida. Vocês entendem? 
   Portanto, eu abençoei os casais. A partir de todos os países, seus pais foram expulsos por 
seus avós. No triste caminho de exílio, eu apanhei deles, para depois abençoá-los. Vocês não 
sabem quão miserável foi a história interna. A partir deste ponto providencial, Deus estava 
interferindo por nós para a bênção que Ele pretendia para a nação da Coréia. Mais adiante, esta 
bênção é o fundamento a partir do qual se expande uma bênção para a extensão do mundo. 
Portanto, é óbvio que vocês devem estar concentrados sobre o mundo e a nação. Vocês 
entendem? Tal história é necessária, especificamente se querem deixar alguma coisa boa para 
seus descendentes.  
 

>>        << 
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7- O que permanece na história são resultados e fundamentos. 
 

   O que permanece na história não são habilidades mas seus resultados, não a preparação mas 
o fundamento. Vocês entendem? Isto se aplica em todos os lugares. Pense sobre isto, espere e 
veja. Isto é assim na escola ou em qualquer outro lugar. Portanto, não fale casualmente, mas 
com respeito aos resultados. 
   Quando está fazendo uma leitura, você deve inspirar as pessoas, mesmo através de um 
estrondoso choro. Nos primeiros tempos, eu falava com suor e sangue, mesmo sob uma severa 
perseguição. Vocês devem falar até sua garganta explodir e mover as pessoas. Ainda que 
estejamos exaustos por alguma perseguição, devemos investir toda nossa energia. Eu também 
dou toda minha energia. Porque? A fim de deixar para trás um fundamento. Porque eu corro 
riscos e freqüento prisões? No sentido de preparar um fundamento que possa ser deixado. Por 
esta razão, Deus certamente irá nos guiar. Eu sei que esta é a conclusão correta, considerando 
minha própria experiência de vida e minha filosofia de vida. Por isso eu sei como tratar todos 
os tipos de pessoas, tais como pessoas que estão na prisão, porque eu tenho estado em 
semelhante situação. Eu nunca sei que tipo de pessoa eu poderia encontrar na prisão. Lá 
poderia haver uma discussão sobre problemas do mundo, a qual poderia abrir um caminho de 
salvação para o mundo. Eu posso ainda encontrar um caminho para fazer um novo 
fundamento de amplitude mundial. Eu vou lá com um sonho de que mesmo alguma coisa 
grande que eu tenha que fazer agora irá acontecer. Vocês entendem isso? Se vocês tem a 
audácia de abraçar as experiências ao invés de temê-las, e tentar deixar um caminho de 
bondade, então nunca será derrotado. Ainda que possa morrer, ainda você não será um 
derrotado. Vocês entendem isto? Vocês devem saber isto claramente. 
 

>>        << 
 

8- Prepare-se como um filho de amor. 
 
   Vocês necessitam preparação, fundamento e o que mais? (Habilidade e resultados) Não se 
esqueçam que vocês necessitam habilidade e fundamento. Vocês podem pensar sobre isto 
como o fundamento de quatro posições. Vocês pensam se poderão fazer a preparação ou não? 
(Nós poderemos) Ao invés, poderiam dizer: “Porque não brincamos? Outros estão saindo em 
férias, e porque nós não?” Vocês podem dizer: “O que eu conheço sobre férias? Eu estou 
ocupado em meu curso”. Isto é uma coisa boa a fazer ou é uma coisa tola a fazer? (Uma coisa 
boa) De agora em diante, quando vocês tiverem férias, estarão correndo ao redor da cidade 
inteira dizendo: “Oh, eu estou livre”, ou ficarão dentro de um buraco e farão uma preparação? 
(Faremos uma preparação). 
   No seu tempo, vocês deverão fazer uma preparação de um até dez anos com suor. A posição 
como a minha, ainda toma cem anos de preparação. Vocês não deverão perder as 
oportunidades. Mesmo que Deus não possa, mas Ele tem expectativas para vocês, ainda que 
Ele possa não gostar de vocês. Este é o motivo de eu estar aqui em tão precioso tempo para 
falar para vocês. Alguém pode questionar, perguntando porque eu estou falando para a 
segunda geração abençoada quando eu chamei pessoas para um encontro. Mas é o princípio 
falar para vocês primeiro. Este é o motivo para eu estar aqui. 
   Vocês devem se preparar como seus representantes e amados filhos. Vocês se tornarão 
pessoas diferentes dependendo do que desejam e pensam. Somos diferentes em qualidade e 
quantidade das pessoas de fora; não devemos ser digeridos por eles. Alguém diz que vocês não 
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têm amigos, mas a natureza é seu amigo, e portanto, são o sol, a lua e as estrelas. Vocês 
podem conversar com as estrelas, a lua, as árvores, e os pássaros voando.Vocês podem dizer 
para eles : “Eu irei me preparar como vocês. Eu tenho me preparado por um ano para estar 
habilitado para transcender sobre o oceano e as fronteiras nacionais. Grande. Eu irei também 
me preparar para ir a qualquer lugar”. Vocês devem conhecer isto claramente, OK! (133-251) 
 

>>        << 
 

   Até eu ter 30 anos, eu não pude usar roupas novas como as suas. Em meus tempos de 
estudante, eu sempre, e voluntariamente, trajava roupas sujas e com odor. Vocês tem vivido 
tão descuidados e sem ordem. Eu não estou dizendo que vocês devam fazer exatamente o que 
eu fiz, mas devem conhecer a história e a tradição claramente, OK! Quando vocês comem, 
devem dizer: “Você, alimento, por favor trabalhe como um fertilizante para eu fazer uma 
preparação. Providencie força para meu cérebro e todas as minhas células. Me dê o correto 
poder de fazer um claro julgamento contra o mal”. Um erro sério irá trazer a ruína para o céu e 
a terra. Vocês entendem isto? Por favor, preparem-se para o futuro. 
   Não traga a ruína até o momento da morte, pois você irá refletir sobre sua vida e o que ouviu 
de mim, e dirá: “Eu sou um perdedor”. De preferência, eu quero que vocês tenham habilidade 
para dizer: “Oh, eu fiz a preparação e então lutei, trazendo resultados vitoriosos. Sem suas 
palavras, eu não teria a habilidade para fazer isto”. Com isto vocês podem celebrar suas vidas. 
Este é o motivo pelo qual eu estou falando para vocês. Vocês entendem isto? (133-227) 
 

>>        << 
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Seção 2 
 

Ore como Você Estuda 
 

1) Você deve estudar para se tornar um líder. 
  

   Vocês devem estudar. Mas porque estudar? O estudo facilita as coisas. Por que deverão ir 
para uma boa escola? Porque boas escolas têm bons professores que podem influenciar o país. 
Boas escolas têm uma longa tradição com muitos graduados localizados em várias instituições 
da sociedade. Estudantes de boas escolas podem fazer conexões com estes graduados através 
de seus professores e encontrar seus caminhos dentro dos diferentes níveis de sociedade e 
fazer conexões em seus próprios campos. Este é o motivo pelo qual vocês precisam estudar. 
Mas ter uma graduação não significa que vocês detêm o conhecimento. O verdadeiro 
conhecimento é obtido por você mesmo, através de escolaridade. Vocês precisam absorver seu 
ambiente e subjugar a terminologia especializada de sua área e então  poderão avançar para 
um mais elevado nível de conhecimento. Vocês necessitam a habilidade para localizar textos 
de referência. O verdadeiro aprendizado é feito pela escola, e a experiência é o melhor 
professor. Sua graduação no colégio não é tudo. Alguém com apenas um diploma de curso 
superior, mas com 3, 4 ou 5 anos de experiências práticas pode estar um passo a frente de 
vocês. Mas a educação escolar faz seu aprendizado para o trabalho mais fácil e sua execução 
mais rápida. A finalidade da escolaridade é fazer as coisas mais fáceis. Conhecimento traz 
soluções, ter a capacidade de traçar uma linha curta em um largo círculo. Este é o propósito do 
estudo, e é por isso que vocês devem estudar. 
 

>>  << 
 

2) Faça um esforço determinado. 
 

   Hyu-Jin contou-me que ele estava em um momento difícil com o idioma coreano na escola, 
depois de muitos anos no estrangeiro, e está ficando atrás em seus estudos. Mas ele não deve 
se preocupar. Se você faz um esforço determinado nos próximos 10 ou 20 anos, pode superar 
qualquer deficiência. Portanto, não há necessidade de desespero. Uma vez que você decida 
fazer o esforço de 10 ou 20 anos, alcançará o ponto para se tornar um potencial líder mundial 
como pretendia ao concluir o seu tempo de dedicação agora. Agora é o tempo para determinar 
seu futuro. Você se tornará um líder mundial se sustentar seu esforço determinado nos 
próximos 50 ou 60 anos com sua total dedicação, dia e noite, com fome ou cansado. 
   Calculamos que atualmente o uso de nosso poder cerebral está limitado a um sétimo de toda 
a sua capacidade, mesmo com a graduação escolar. Isto mostra quão amplo é nosso potencial. 
Eu quero que lembrem disso. “Eu estou muito velho para estudar” é apenas uma desculpa em 
vista do grande potencial não utilizado. Se você se concentrar em algo por 50, 60, 70, 80 anos 
de sua vida, sua capacidade cerebral irá responder e se expandir, eventualmente para encampar 
o mundo inteiro como será seu estágio. Vocês entendem isso? 
   Esse é o motivo pelo qual quero que jurem: “Nós seremos filhos e filhas do bom Deus, do 
bom mundo e guerreiros corajosos para a Igreja de Unificação”. Quem estará fazendo este 
juramento? Vocês não podem dizer: “Eu farei isso o ano que vem”, pois o estágio mundial 
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agora espera com uma ampla porta aberta para que vocês façam seus esforços nos próximos 
30, 40, 50 anos até atingir 80. Vocês entendem isto? O mundo espera com uma ampla porta 
aberta. 
   Vocês da Igreja dea Unificação são especialmente abençoados. Para vocês, somente o céu é 
o limite para aquilo que podem completar. O estágio mundial espera com uma porta aberta. 
Faça seu juramento dizendo: “Mesmo se um lindo e sedutor demônio seduzir-me para o 
pecado, eu irei derrotá-lo em meus próximos 40 anos de luta, 60 anos de luta”. Com esta 
determinação, vocês estarão no seu curso para se tornarem líderes mundiais. Vocês entendem 
isto? Vocês se tornarão uma figura tal como a história nunca tinha visto até agora. O Rev. 
Moon é esse tipo de pessoa. Eu sou o tipo de pessoa que não gosta de perder para os outros. Se 
eu faço uma determinação, eu irei realizá-la. Se eu tomo uma decisão para fazer algo, não 
gosto de ser derrotado por outros. Por que ser derrotado? Por que ser um perdedor se vocês 
nasceram como homem? Isto é porque vocês têm uma infeliz lembrança ou infeliz saudade de 
serem derrotados? Vocês não podem dizer que são derrotados por causa da falta de esforço, 
pois é obvio que serão perdedores se necessitam fazer esforço para ter sucesso, por favor, 
invistam esse esforço. Se necessitam de uma idéia, vocês deverão desenvolver uma idéia, e se 
precisam de tempo, invistam tempo. Por que ser derrotado? É uma coisa estranha aceitar a 
derrota. Assim é como eu sou como pessoa. Se eu determino fazer algo, então, em silêncio, eu 
colocarei um desesperado esforço até o término. Vocês sabem o que eu estou explicando? 
   Por causa desta espécie de estilo de vida, pessoas comuns têm espalhado maus rumores 
sobre o Rev. Moon, mas eu tenho trilhado este tipo de vida entre 30 ou 40 anos. O mundo me 
reconhece como Rev. Moon através disto. Por exemplo, quando eu visito a Inglaterra, a 
América diz: “Reverendo Moon está na Inglaterra”, se eu visito a Coréia eles dizem 
“Reverendo Moon está na Coréia do Sul”. Eu ouço sobre as muitas reportagens através da 
embaixada Americana. Mas por que estou fazendo isto? Porque eu sei que tipo de mundo será 
realizado se eu vou por este caminho. 
   Como este fundamento pode ser estabelecido? Eu me decidi desde a infância em seguir em 
frente na vida mesmo encarando dificuldades. Se for necessário para mim, negar minha 
família, ou mesmo se eu for traído por meu filho, ou perseguido por meus pais, pela nação, ou 
pelo mundo, ou mesmo se eu for chutado por Deus, ainda eu seguirei este caminho. Por causa 
disto, o Rev. Moon tem sido projetado como um famoso personagem no estágio mundial. 
Vocês entendem? Isto é bom ou mal? (É bom). A partir deste ponto de vista, este é um 
momento precioso em suas vidas. 
 

>>  << 
 

3) Quando vocês estão extasiados podem progredir. 
 

   Reconheça a preciosidade do momento presente e se mantenha seguindo até a conclusão do 
que você determinou. Se você está estudando na Arts Middle and High School para tocar 
piano, por favor, persevere até o fim. Aqueles que sabem tocar piano, por favor, levantem suas 
mãos. Bom. E agora violino? Violoncelo? Instrumentos de sopro? Vocês deverão fazer um 
som recheado com mistério o qual não muda mesmo se tocado cem mil vezes. Aqueles que 
estão tocando os instrumentos deverão estar intoxicados com o som da música. Mesmo que 
você esteja em profundo sono, ou adormecendo, então se ouve o som do instrumento, “ping”, 
você acordará imediatamente. Aqueles que têm a capacidade para desenvolver são eles que 
estão extasiados por sua música. Vocês não podem  se manter seguindo se estão apenas 
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fingindo, ou apenas porque não querem ser sobrepujados por alguém. Vocês estão 
intencionados em ser intoxicados pelo que fazem. 
   (Para uma pessoa) Eu ouvi você tocar piano muito bem... Procurando quem tem um talento 
para a música significa estar procurando aqueles que podem mais naturalmente ser intoxicados 
quando tocam o piano. Extasiado pelo piano. A pessoa que pode se tornar extasiado é alguém 
que definitivamente terá sucesso. Eles podem, se alcançarem esse nível. Aqueles que não 
podem fugirão. Alguém com um hobby na esfera de artes deverá, portanto saber como se 
tornar extasiado. Eu também estou extasiado quando estou falando. Mas tocando o violino e o 
piano são as formas mais rápidas para se tornar assim. Se vocês podem se tornar intoxicados 
em 30 minutos através do que estão fazendo, eu posso levar apenas um segundo para fazê-lo. 
Eu sou muito rápido para sentir as coisas. Vocês devem saber como me atrair. Vocês sabem 
como se tornar sensitivos rapidamente? É preciso estar fazendo várias vezes. É preciso muita 
prática. Escultores famosos do mundo que criaram excelentes obras-primas são pessoas 
extasiadas pelo seu trabalho, eles não trabalham a partir de um senso de dever. Eles trabalham 
e esquecem das horas desde o nascer do sol de manhã até o pôr do sol a noite. Isto é uma obra-
prima. O processo é o mesmo para mim. 
   Todos estão extasiados por minhas palavras e condução espiritual. Eles nunca sabem se é 
manhã ou noite. Se eles estão extasiados com minhas palavras, um mundo verdadeiro e a 
existência ideal verdadeira naturalmente aparecem. Este é o princípio da natureza. Neste caso, 
eles sentem ao seu redor a misteriosa cooperação do mundo espiritual. Quando eles adentram 
nesta realidade, se tocam algo, tal como um violino, não estarão fazendo isto sozinhos. Todo o 
mundo espiritual está assistindo e ouvindo. Se eles alcançam este nível, quase todos terão 
sucesso. (100-102) 
 

>>  << 
  
4) Foco em estudar os assuntos que combinam com suas habilidades. 
 

   Quando você estudar agora, conhecerá a si mesmo melhor. Isto é, você perguntará a si 
mesmo o que é melhor e o que é mais interessante assunto para estudar. O que é mais 
interessante? Quando repentinamente acordar no meio da noite, pergunte-se o que é mais 
interessante. O mais interessante é a música, ou alguma outra coisa? Existe esta natureza 
original em você. O desabrochar de suas experiências são também assim. Algumas pessoas 
gostam de comer peixe enquanto outras não. Algumas pessoas gostam de certos tipos de 
vegetais outros gostam de kimchi. Todos são diferentes, não são? Se você tem uma 
determinada natureza que gosta de certos tipos de comida, mesmo se não a comeu por um ou 
dois dias, não irá repentinamente deixar de gostar daquela comida. Se você gosta de algo, 
normalmente continuará a gostar disso pelo resto de sua vida. Vocês sabiam disto? 
Apresentamos o mesmo tipo de natureza quando estudamos. Gostamos de estudar assuntos 
que mais apreciamos. Então que tipo de assuntos você estudará? Você tem que pensar 
profundamente sobre isto. Como estão em sua adolescência, eu acredito que todos devem 
gostar de música pop. Este é um bom som, mas vocês podem dizer que irão gostar de uma 
canção em particular. Temos que considerar o valor das coisas – o que significa dizermos que 
alguma coisa é boa. 
   Centrando no padrão do que é bom na infância, juventude, fase adulta, passado, presente e 
no futuro, você pode determinar o assunto que é valioso e o que é apropriado e interessante 
para você. Então focalizará sua concentração em estudar este assunto. 
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   Como devemos estudar? Estudar para a finalidade de atingir as metas que você busca. Se 
você gosta de ciência, pode estudar todos os assuntos com a mesma intensidade. Depois de ter 
se especializado em ciência, então poderá ampliar seu conhecimento horizontalmente como 
necessitar. Você pode alargar seus horizontes. No mundo atual, você certamente precisa ter 
um objeto vocacional. Qualquer que seja o assunto que escolheu, estudará centrado naquele 
assunto. Se for ciência, você deve saber sobre a história da ciência. Você deve saber história 
do desenvolvimento científico e sobre os cientistas que fizeram isto possível. A seguir, precisa 
saber em que nível estão os cientistas modernos. Você precisa saber seu lugar em relação a 
eles. Com a ciência avançando desde o passado através do presente, vocês estão na posição de 
avançá-la ou decliná-la? Se forem decliná-la, parem o que estão fazendo: vocês devem estar na 
posição de seguir adiante. Pode-se concluir que, se querem estar na posição de avançar, vocês 
devem estudar mais duramente do que aqueles do passado, e dos dias presentes. Devem 
estudar duro. Se vocês se comparam com as pessoas que tem feito coisas no passado e no 
presente, poderiam dizer que alguns marcaram 80, mas vocês obtiveram 75. Se olhamos 
centrados nos cientistas modernos, alguns marcaram 100 enquanto vocês marcaram 60 – 
comparando-nos desta forma. Para atingir os 100 a partir dos 60, vocês precisam marcar mais 
40 e isto exige esforço para conseguí-lo através deste curso, assim vocês devem seguir acima 
para a posição mais elevada. Vocês compreendem? Isso é substancial. Vocês entendem? 
Vocês devem fazer este tipo de esforço. Se  seguem o curso da ponta de flecha do mundo, 
fazendo tal esforço em cada área, vocês estarão na posição de comandar as melhores pessoas 
de cada uma destas áreas. 
   Portanto vocês devem rapidamente decidir o que focalizar. Após decidir, devem fazer uma 
comparação com todas as grandes pessoas do passado, presente e futuro. Quando fazem 
esforços para mover tudo além de seus níveis, estas pessoas estarão atrás de vocês. Vocês 
devem portanto, se tornarem as melhores pessoas de cada esfera se tornando aqueles que 
podem conduzir todas as pessoas. (100-118) 
 

>>  << 
 

5) Método de Estudo – Oração e esforço espiritual. 
 

   É bom que vocês estejam fazendo oração e condições espirituais. Ontem, a Verdadeira Mãe 
disse que ela viu um dos filhos ainda sentado e orando, e pareceu mesmo admirável. Por que é 
bom orar? Quando sua mente está focada, sua observação se torna rápida. Quando eu ouço 
uma leitura, eu já sei o que estará na prova porque eu posso perceber a atenção do professor. 
Isto é como ter uma antena alta, com a qual você pode captar até mesmo o menor som. Não é 
assim? Conseqüentemente, aqueles que fazem condições espirituais estão conectados com o 
mundo futuro. Portanto, todas as profecias e revelações vêm daqueles que fazem condições 
espirituais. 
   Quando vocês fazem condições espirituais para seus estudos com uma motivação de fazer 
uma futura preparação para servir a Deus e a humanidade, todos os bons espíritos e aqueles 
que têm especializações em sua área de estudo virão e ajudarão vocês em seus exames. 
Portanto, quando você entrar em um estado misterioso, através de uma condição espiritual, 
tende escrever algo; então pode produzir um lindo texto. Isto também acontece com a pintura 
antes de fazer seu desenho por você mesmo, pode fazer uma condição espiritual e pedir para 
um grande pintor espiritual para vir ajudá-lo; então seu trabalho produzirá grande admiração 
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para as pessoas. Grandes cientistas ou artistas inevitavelmente têm conexão espiritual; isto é 
porque eles têm feito esforços espirituais. Vocês entendem? Por isso, por favor, estudem duro. 
 

>>  << 
 

6) Atitude ao estudar. 
 

   Não estudem apenas mecanicamente, mas com uma atitude de que estão em uma 
competição, como se estivessem parados na linha de largada em uma disputa esportiva. Vocês 
sairão correndo com  o som do disparo. Sempre tenham em mente que estão competindo com 
todos os estudantes do mundo. Portanto, minhas palavras são como o disparo de largada; se 
prestarem a mesma atenção a elas, como o disparo na linha de largada, vocês estarão na frente 
dos outros mesmo que por um passo. Muitas vezes, a vitória é decidida com frações de 
segundo ou por uma diferença de um passo, certo? 
   Não obstante, quantos passos e quantas horas de corrida a competição exigir, o que 
determina o vencedor é o passo final e o segundo final. Por isso, a fim de conseguir a vitória, 
vocês têm que investir dezenas de milhares de horas e passos. Aquele que faz tal investimento 
com prazer ao invés de tristeza, receberá a vitória. Mesmo depois de alcançar isto, se ele sentir 
forçado a fazer isto, ele recuará daquele ponto; mas se fez com prazer estará pronto para 
iniciar nova corrida após a conquista. Vocês também são assim? 
   Quando você se gradua no ensino médio, sente que foi forçado a ir para a faculdade dizendo: 
“Ah! Eu não quero estudar de novo”. Embora você possa ir para a faculdade, se tem este tipo 
de atitude, acabará impulsionado a fugir. Você vai à faculdade porque lá pode aprender o que 
deseja e pode fazer o que deseja fazer. Se você pode encontrar conteúdos profundos de estudo 
lá, estará habilitado para largar adiante dos outros estudantes. Por isto, você deve levar isto 
como um agradável hobby. Mesmo fazendo uma condição espiritual, ter alegria é necessário. 
 

>>  << 
 

 

7) Concluindo o trabalho rapidamente. 
 

   Eu penso que os membros da Unificação devem concluir a faculdade antes dos vinte anos. 
Quando vocês podem concluir o doutorado? Eu estou considerando um método de estudo 
informatizado. Eu estou tentando encontrar uma forma de todos poderem concluir seus 
estudos rapidamente. Eu poderia construir algo como uma prisão. Eu poderia trancá-los e 
mantê-los lá até que passem em certos exames. O que é prisão? É uma sala no inferno. Vocês 
iniciam com o pior lugar e fazem seu caminho até o melhor hotel. 
   Quantas horas por dia vocês estudam? Quantas horas gastam na escola? Na escola de artes 
Little Angels, quantas horas podem estudar os mais velhos do ensino superior? (sete horas). 
Então quantos dias vão a escola? (seis dias). Então vocês estudam quarenta e duas horas por 
semana, certo? Então quantas horas por ano? (2184). Se vocês dividirem estas horas por vinte 
e quatro horas terão noventa e um dias. Se multiplicarem isto por quatro anos, vocês terão 
estudado por 364 dias. Isto é apenas um ano. Isto aplicado à Universidade – a fim de se 
graduar no programa de quatro anos, vocês devem estudar apenas um ano. Neste cálculo, 
entretanto, suponhamos que vocês estudem 24 horas por dia. 
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   Mas se formos mais realistas, e dizer que vocês estudam 12 horas por dia, podem concluir o 
curso de quatro anos em dois anos. Vocês poderiam fazer isto ou não? Se vocês suportam, isto 
significa que podem iniciar amanhã. É melhor se graduar em breve ou não? Ou seria melhor 
concluir com um ano de antecedência, do que em dois, três ou quatro anos? Certo? Eu gosto 
de fazer algo rapidamente. E quanto a vocês? (nós gostamos de fazer rapidamente). A quem 
vocês se assemelham? (Ao Pai). Vocês se assemelham a mim, certo? Então a quem me 
assemelho? (Deus). Deus gosta de fazer as coisas tão rapidamente quanto possíveis. Vocês 
devem seguir sem repouso, até perderem os cabelos e ficarem calvos. 
   Quando vocês perdem os cabelos enquanto trabalham pela causa de Deus, está Ok. Mas se 
isto acontece enquanto trabalha por sua própria boca e filhos, vocês serão escravos. Eu olho 
para as Universidades. Eu posso graduar-me em um ano. Portanto não apresente oposição 
apenas porque você tem uma graduação universitária. O trabalho escolar é um problema ou 
não? (sem problema). Este é um problema para obter a graduação perfeita? Pensem sobre isto. 
Vocês querem vencer ou perder para os filhos do mundo satânico? (vencer). Vocês devem 
vencer por todos os motivos. Portanto, vocês devem estudar tudo.  
   Eu posso trazer alguns estudantes para a América. Eu quero trazer filhos das famílias 
abençoadas para as melhores escolas da América. Seus pais não podem fazê-lo. Não haverá 
lugar para desculpas. Mesmo através deste caminho, vocês devem receber o doutorado 
rapidamente e se tornarem grandes pessoas. Vocês terão que sofrer muito se quiserem concluir 
o curso difícil em um ano. 
   Existem algumas pessoas que apreciam brincar ao redor! Vocês conhecem a estória da 
cigarra e da formiga? Vocês querem ser a cigarra ou a formiga? (formiga). Oh, quão duro elas 
devem ter trabalhado para se tornarem tão pretas e tão finas de cintura! Formigas trabalham 
duro até suas cinturas se tornarem tão finas. Elas vão e vem carregando coisas que é dez vezes 
maior do que elas sem hesitação. Quando uma cigarra morre, as formigas a carregam e a 
colocam em uma geladeira. Existem muitas pessoas que se exaltam como as cigarras. Mas eu 
serei uma formiga que as cozinharei e as comerei. (112-225) 

 
>>  << 
 

8) Como decidir a maior área. 
 

   Quando estiverem lutando entre muitas opções e desejos, primeiro orem sobre isto. As 
árvores têm um tronco principal. Toda aquela árvore cresce através do tronco principal, isto é, 
o centro. Isto não significa que os lados dos ramos e galhos estão todos errados. Todos estes 
têm seus próprios méritos, pois estes acompanham o tronco principal como o centro. A forma 
como a árvore cresce é semelhante com a forma como vocês devem crescer. 
   Normalmente as pessoas têm mais de um talento. O mundo foi criado através do fundamento 
de quatro posições, e desde que o homem é o centro do universo, ele tem as características e 
talentos que podem se harmonizar com as quatro direções de leste, oeste, sul e norte. Entre 
estes, há um que é como o tronco principal. Vocês conhecem isto, especialmente se oram 
sobre isto. Quando vocês estão escrevendo, por um instante, inconscientemente escrevem algo 
que gostam. Vocês já tiveram tal experiência? Também, se vocês gostam de uma grande figura 
histórica, isto significa que gostam das idéias dele. Estas coisas podem ajudá-los a discernir 
seus principais talentos claramente. Vocês têm uma experiência como tal ou não? 
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   O Princípio Divino, entretanto, é algo que todos tem que estudar. Quão longo seja nosso 
curso de restauração a seguir, devemos conhecer sobre a igreja e aprender tudo que a igreja 
ensina. 
   Faremos lá fora coisas em adição a isto. Portanto, vocês devem saber tudo isto. Eu já sei isto, 
e sabia isto quando era jovem. Eu tinha que estudar algo que não era parte da minha busca 
principalmente, mas eu fazia isto para estar habilitado para seguir adiante. Eu sabia o que tinha 
para fazer e quem tinha que me tornar. Se vocês não conhecem isto, devem orar para saber 
quem devem se tornar. 
   Vocês podem contar com minhas instruções sempre que eu venho, mas como posso vê-los e 
instruí-los todos os dias? Não existem outras pessoas que precisam de minhas instruções? 
Quando de manhã o sol se levanta, eu me alegro, como pai e mãe. Algumas pessoas gostam da 
manhã, algumas gostam da tarde, algumas gostam do entardecer e algumas gostam da noite. 
Portanto vocês devem encontrar tais coisas por si mesmo. Por favor, orem. 
 

>>  << 
 

9) A carreira do Pai é guiar os Filhos Abençoados. 
 

   Existem muitas áreas. Vocês deverão seguir de acordo com seus próprios talentos. Também 
as circunstâncias devem ajudá-los. Somente porque são pobres, não devem pensar em dinheiro 
todo o tempo; porque se o fizerem, o dinheiro correrá para longe de vocês. Quando vocês 
operarem um negócio, correrão para a bancarrota. Vocês devem ser alguém que o dinheiro 
seguirá quando estiverem fazendo negócios. Se o dinheiro está seguido vocês, devem olhar em 
uma determinada direção. Vocês não sabiam isto, certo? 
   Vocês serão bons em engenharia mecânica ou elétrica. Vocês têm este talento. Vocês 
querem fazer política, mas não devem sair por aí fazendo atividades políticas. (Eu quero 
estudar teoria política). Mas você não estuda política para estar habilitado para fazer política? 
Não é assim? Vocês não devem ser como os políticos e falar demais. (120-311). 
 

>>  << 
 

10) Finalidade de estudar. 
 

   Que tipo de caminho vocês querem passar? Vocês devem seguir o caminho de amar 
absolutamente a Deus. Se vocês amarem absolutamente a Deus, então poderão simplesmente 
se atirar aos estudos? Por que vocês estudam? Não amamos tudo o que necessitamos? Não há 
uma canção que diz: “Poderia a faculdade fazer um homem? Embora ele não possa reconhecer 
a letra ‘A’, será bom o suficiente se tiver amor?”. Então por que vocês estudam? Vocês devem 
saber isto. Se vocês têm o amor de Deus, podem ser salvos como um indivíduo sem ter nada 
além disso. 
   Mas vocês devem também alcançar a multidão. Sem uma habilidade de ensinar o caminho 
certo para o povo, vocês irão em uma única direção. Em outras palavras, embora possam estar 
qualificados como um filho de Deus, vocês não podem fazer das pessoas decaídas, filhos de 
Deus. Vocês entendem isto? Devem estudar porque através disto podem criar muitos filhos de 
Deus como vocês. Se eu me torno o melhor cientista do mundo, posso ensinar como se tornar 
filhos de Deus através da ciência. Portanto, ao invés de sermos filhos de Deus sozinhos, eu 
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devo ter a habilidade de fazer todas as pessoas que trabalham em minha área de 
espacialização, filhos de Deus. 
   Então, quem receberá o louvor de Deus, o filho que não tem influenciado o mundo, ou o 
filho que criou muitos outros filhos de Deus? É claro, Deus prefere um filho que volta para Ele 
depois de criar muito bem dispostos filhos de Deus ao filho que volta para Deus sozinho. Ao 
seguir o caminho do amor, devemos trabalhar por resultados de ambos os lados, e é isto que é 
desejado por Deus e por mim. Por isso, vocês devem estudar a fim de aperfeiçoar este 
caminho. Este é o porque, a ética com a qual tratar mãe e avô e a questão de como viver 
diariamente, se torna importante. 
   Devemos ter o conhecimento para estudar habilitados a encontrar o melhor método. 
Portanto, nossos membros da Unificação devem sacrificar tudo por Deus e fazer os melhores 
esforços, para adquirir elevadas habilidades em suas áreas de dedicação e criar muitas pessoas 
bem dispostas. Quando vocês pensam em estar estudando com o objetivo de fazer a 
humanidade feliz, isto é maravilhoso ou não? (maravilhoso). (100-158) 
 

>>  << 
 

11) Obra de Deus e Nossa Missão. 
 

   Vocês querem criar um filho de Deus ou muitos? (muitos). Esta ambição em vocês pode ser 
tão elevada quanto a ambição de Deus, e Deus estará feliz. Se você disser para Deus: “O que 
você tem feito durante seis mil anos? Você não criou se quer um filho entre os incontáveis 
seres humanos. Por que você não concedeu isto? Eu criarei estes filhos com minhas próprias 
mãos”, então Deus sorrirá para vocês e dirá: “Sim, sim”, ao invés de ficar perturbado com 
vocês”. Este tipo de ambição pode ser maior do que a terra e mais elevada do que a cabeça de 
Deus. Até mesmo alguém com uma mente estúpida pode ter este tipo de ambição. Esta não é 
uma ambição má. 
   Vocês são coreanos ou japoneses? (coreanos). Vocês querem levantar somente os coreanos 
como filhos de Deus e excluir os japoneses porque eles são seus inimigos? (não). E quanto aos 
negros? Eu falei para vocês que devemos elevar como filhos de Deus todos no mundo, 
incluindo aqueles que estão no inferno, certo? Este é o trabalho de Deus. O trabalho dele é 
elevar todos como Seus filhos. Portanto quando trabalham no lugar de Deus, Ele tenteará dar 
tudo a vocês. Se vocês elevam todas as pessoas do mundo como tal, então serão os maiores 
filhos de Deus ou o filho do comandante. Entre os filhos há o filho chefe, certo? Portanto, 
vocês querem ser o filho número um? Que tipo de filho e filha vocês querem se tornar? (filho 
número um, filha número um). Vocês são muito ambiciosos, certo? 
   Todos querem se tornar o número um, e isto é bom. Por favor, se tornem o número um. Não 
há razão pela qual os coreanos não possam ser o primeiro; pessoas brancas não têm que ser os 
primeiro todo o tempo. Mesmo os negros podem ser os primeiros. Vocês podem tentar porque 
são todos iguais como filhos de Deus. Vocês querem tentar ou não? (nós tentaremos). Vocês 
acham que mesmo eu, tenho estudado ou não? (você estudou). Quando eu estava estudando, 
fazia isto como um trovão, concluindo em curto tempo, o que os outros faziam em anos. 
Minha cidade natal é na Coréia do Norte, uma vila rural muito tradicional, oito quilômetros 
afastado de Jung Ju. Vocês conhecem lampião a querosene? O que é lampião a querosene? 
Isto parece que fazem apenas poucos dias quando eu estudava sob um lampião a querosene. 
Quando eu estudava até duas ou três horas da manhã, minha mãe e meu pai pediam-me: “Por 
favos, durma você não deve debilitar sua saúde”. Meus amigos eram os insetos que faziam 
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sons nas noites de verão. Noites no interior são muito quietas, e o som dos insetos sob a luz da 
lua é muito misterioso. Parece como se passassem apenas uns poucos dias desde o tempo em 
que eu estava andando ao redor das montanhas. Isto significa que nossa vida é curta. 
   Por isso, então o que vocês querem fazer? Para criar filhos de Deus, vocês precisam de 
conhecimento e habilidade? Deus quer você como Seu filho em companhia de outros e não 
apenas sozinho, por isso precisamos conhecimento e habilidade. Deste conhecimento conduz 
para a habilidade, finalizamos com a conclusão que devemos estudar. Portanto, vocês acham 
que devem estudar ou não? (Devemos estudar). Vocês devem orar ou não? (Devemos orar). 
Devem orar. (100-159). 
 

>>        << 
 

12) A fim de ter sucesso na vida. 
 

   Enquanto vocês estudam duro, também devem orar duro. Por isso na escola vocês devem 
treinar-se através do amor, mas não para si mesmos. Para seguir este caminho, vocês devem 
estar prontos para perdoar seus inimigos. Vocês devem pavimentar esta caminho do 
conhecimento e compreender todas as coisas. Devem estar habilitados para discernir sobre a 
frente, atrás, direita, esquerda, acima e abaixo. O que é a Queda? Eva caiu porque ela não teve 
discernimento. Vocês precisam ter o conhecimento que pode provê-los com um senso de 
discernimento com respeito aos assuntos da nação e do mundo. Para ter tal conhecimento, 
vocês devem seguir o curso normal a partir da escola elementar, através da escola secundária, 
faculdade e doutorado. Vocês devem tentar abreviar este período, fazendo de si e dos outros, 
filhos de Deus. Se vocês fazem extremo esforço com o céu para o bem disto, mesmo com o 
risco de suas próprias vidas, todas as coisas conduzirão para bons resultados. Portanto vocês 
tentarão fazer isto, Ok? 
   Agora, querem amar a Deus e, todavia Deus está completamente longe, por isso vocês amam 
seus irmãos, irmãs e pais no lugar de Deus. Vocês entendem? Então vocês serão um modelo 
para seus irmãos e irmãs e, serão reconhecidos por seus pais. Se na busca de amar a Deus, 
vocês podem amar seus pais e o líder do país, se qualificam como patriotas. Então ao amar os 
santos tal como Jesus com o amor de Deus, se qualificam como santos. Estas etapas estão 
conectadas de uma forma ordenada. Se estudam com estas coisas em mente, poderão fazer 
delas parte se deu estudo. Vocês entendem isto? 
   Se vocês já amam a Deus, podem saltar até o objetivo final, mas agora estão focados em 
seus estudos e precisam dar passos graduais por cada ser, por exemplo, pelos amigos, pela 
família, nação e pelo mundo com um coração de amar com Deus e como filhos de Deus. 
Vocês devem estar prontos para fazer o mesmo por todos, estrangeiros, coreanos e negros. Eu 
gostaria de treinar seus corações para estarem prontos para se relacionar e amar as pessoas 
negras. Vocês entendem? E vocês podem estudar ao mesmo tempo. Existem frases que dizem: 
“Pegar dois com uma mão” e “acertar dois pássaros com uma pedra”, certo? Agora é um bom 
momento para conseguir estes tipos de resultados. Portanto, não desperdice tempo em tão 
precioso momento, e parem de falar sobre os rapazes e garotas. Estudem duro até estar 
andando, pois vocês podem amar melhor a Deus como filhos Dele. Ao estarem estudando, 
podem servir muito seus pais, conectando com seus amigos com um coração de irmãos, e 
servir ao país, nação e o mundo. Portanto, esta é uma oportunidade de acertar dois pássaros 
com uma pedra, por isso não desprezem isto e estudem duro. Eu peço isto a vocês. Vocês 
entendem ou não? (Nós entendemos). Quando vocês conhecem isto com convicção, devem 
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acreditar em Deus ou não? (Nós devemos). Quanto vocês devem acreditar? Mais do que 
100%. Vocês podem amar a Deus ou não? (Nós podemos). Mais do que seus pais, o presidente 
ou qualquer outro. Tem que ser desta forma com todas as pessoas e não apenas vocês 
sozinhos. Esta é a razão pela qual devem estudar com todo sua energia. Com esperança e um 
coração zeloso, vocês devem estudar sinceramente enquanto seguem o curso de filhos filiais, 
patriotas e santos. 
   Portanto vocês podem se tornar filhos de Deus e também educar outros como tal, e serão os 
maiores vitoriosos na breve vida humana. Então vocês podem ser grandiosos com Jesus, 
Confúcio e Buda. Por isso, com este entendimento, por favor, estudem duro. (100-162). 
 

>>  << 
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Seção 3 
 

Responsabilidade e Restauração através de Indenização. 
 

1) A razão de Deus ter dado a responsabilidade humana. 
 

   Vocês podem pensar brevemente na responsabilidade, mas se não entendem isto, a história 
não pode se mover. Por que Deus deu responsabilidade? Deus deu um mandamento de não 
comer porque Deus deu uma responsabilidade. Se Ele não tivesse dado responsabilidade, isto 
significaria que as pessoas poderiam começar a fazer amor mesmo ainda sendo crianças; sem 
estarem na puberdade. Puberdade é o tempo quando o amor amadurece e o homem e a mulher 
aprendem um sobre o outro. A questão é porque Deus deu a responsabilidade. É para nos 
elevar até o tempo da puberdade. Sem isto, as pessoas poderiam ter se casado desde o 
momento da infância, certo? Eles sabem o que é o casamento? Eles não podem estar casados. 
Por isso, eles devem esperar até estarem crescendo através do período de maturação. Homens 
e mulheres devem se tornar fisicamente maduros. Após o amadurecimento, mesmo os 
gafanhotos sabem encontrar suas companheiras, e porque as pessoas não podiam saber isto? 
Eles podem achar seus próprios cônjuges. (133-106). 
 

>>  << 
 

2) Nossa Atitude para viver com responsabilidade. 
 

   Vocês devem ser curiosos sobre muitas coisas, mas não podem colocá-las em 
questionamento porque não entendem sobre isto. Se eu os questiono, vocês não podem, mas 
concordam. Isto é por segurança. Responsabilidade, Ok! Vocês pedem a seus pais o que 
querem comer, mas comem com uma boca recheada de responsabilidade? Vocês têm suas 
bocas recheadas de responsabilidade? (não). Suas mãos pegam o alimento e o coloca em suas 
bocas sem vergonha, mas se vocês olham um elegante rapaz, seus olhos se lembram dele e 
querem vê-lo de novo. Vocês têm dito para seus olhos: “Vocês, têm cumprido suas 
responsabilidades? Vocês não são olhos satânicos?”. Também, quando vocês estão colocando 
um colar, devem perguntar se seu pescoço  tem cumprido a responsabilidade. Se você diz: 
“Embora não tenha cumprido minha responsabilidade, eu tenho que usar este colar a fim de 
trazer mais beleza para o público. Por favor, perdoe-me”, então Deus aprovará. Mas vocês não 
devem apenas tentar apresentar seus encantos com o colar. Todas as coisas mudam em 
conformidade com a responsabilidade. 
   Quando vocês vestem roupas, é semelhante. Porque vocês estão vestindo estes tipos de 
roupas? Irmãos, vocês mudaram todas as suas roupas? Elas devem estar com suas melhores 
roupas, certo? Eu mencionei antes que posso combiná-los, apenas vendo como vocês reagem. 
Suas tratantes, vocês usam batom, embora eu pedi para não fazê-lo. (nós usamos porque é um 
dia especial para vê-lo!) Eu não preciso disto. Eu julgo pela responsabilidade. Como vocês 
podem usar anéis? Eu nunca usei um simples anel. Sem usar anéis, e colocando longe meu 
relógio – é assim como eu vivo. Eu me pergunto sobre a responsabilidade do mundo e do 
cosmos. Os membros da Unificação são questionados sobre responsabilidades individual, 
familiar, mas eu questiono se eu tenho completado a responsabilidade cósmica. 
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   Irmãs, seus quadris e seios devem estar se tornando maiores, mas não digam: “Oh, meu 
marido pode vir rapidamente”. Por que vocês estão cobrindo seus rostos? Vocês estão agindo 
assim porque tiveram estes tipos de pensamentos, certo? Se vocês tiveram tais pensamentos, 
então podem ficar ainda sentadas, porque não compreendem nada sobre isto. Em tais 
momentos, vocês querem pensar mais profundamente. Vocês devem dizer: “Você, corpo, sabe 
o que é responsabilidade?” Quando vocês menstruam, devem dizer: “Você menstruação, sabe 
o que é responsabilidade? Quão agradável isto poderia ser, se você saísse de um lugar original. 
Sua tratante você deve passar pela morte, e por que você está se comportando desta forma?”. 
Menstruar significa que vocês estão prontas para receber um marido e ter bebês. Mas vocês 
sempre têm dito: “Sua tratante espere mais!” . Este é algo real, quando lhes digo isto agora, 
certo? Antes disso, vocês não sabiam que indenização é tão séria, certo? (133-109). 
 

>>  << 
 

3) Todos os sistemas estão baseados em responsabilidade. 
 

   Estudantes devem completar suas responsabilidades como estudantes. Tudo que é decidido 
na escola é responsabilidade. Esta é sua responsabilidade. Na Igreja de Unificação, 
testemunhar e restaurar material também são responsabilidades. Através da responsabilidade, 
seu caráter amadurece e vocês se tornam pessoas de qualificação e valor. Assim são os 
sistemas de trabalho no mundo. Isto está conectado com todas as leis e regulamentos. Vocês 
compreendem a responsabilidade? Os estudantes primários também têm responsabilidade? 
(Eles têm). E quanto aos estudantes de ensino médio? (Eles têm). E quanto aos estudantes 
universitários? (Eles têm). E quanto aos estudantes de doutorado? (Eles têm).E quanto ao 
esposo e esposa? (Eles têm). E entre os filhos e os pais? (Há responsabilidade). E quanto a 
todos os membros da família, avós e pais? (Existe). Portanto há em todo lugar 
responsabilidade. Este é o motivo para vocês respeitarem a lei. Se vocês vivem pela sua 
inclinação, não terão lugar para estar; serão expelidos pelo universo. 
   Responsabilidade está em todo lugar. Ao comer, é sua responsabilidade terminar seu 
alimento, há muita responsabilidade. Aquele que pode suportar muita responsabilidade é uma 
grande pessoa. Vocês entendem? Eu criei muitas responsabilidades, certo? Eu criei muitos 
sistemas. Nas companhias, deve haver um princípio e lei que pode facilitar o funcionamento 
do todo. Não pode haver objeções. Quando alguém se queixa, ele será chutado para fora. 
Vocês entendem? Adão e Eva não foram pelo caminho justo, e o que aconteceu com eles? 
Eles foram expelidos. Quando eu estabeleço uma lei, isto está baseado na lei da 
responsabilidade e, portanto vocês devem seguí-la absolutamente. Vocês compreendem agora 
a responsabilidade? Regulamentos da Igreja também é um sistema de responsabilidades. O 
tempo do sermão deve ser aprofundado absolutamente. Vocês devem chegar antes do sermão 
começar, e não sair durante o sermão. Eu mesmo fiz desta forma. Quando eu ia para a escola 
atrasado, então eu não almoçava. Eu ia exatamente cinco minutos antes do início. 
   Quando eu ia para a escola, tinha que andar 8 km todos os dias. Esta era a escola elementar. 
Os estudantes que moravam no caminho sabiam quando estava indo todos os dias, e se eles me 
acompanhavam não chegariam atrasados na escola. As crianças estavam esperando por mim 
em toda colina. Eu ando muito rapidamente. Eu andava 8 km em 45 minutos, e meus amigos 
tinham um momento difícil para se manterem comigo. Eu era famoso por isto. Eu tenho muita 
histórias, apesar de não as ter contado para vocês. Eu fiz preparação para a escola sem o aval 
de meus pais. Eu negociei meu próprio teste oral com a escola principal. Vocês entendem 
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isso? Eu era como pioneiro. Eu criei tudo isso. Portanto, vocês devem saber que todos os 
sistemas são baseados em responsabilidades. Vocês devem aprofundar a Lei da Igreja de 
Unificação. Vocês se levantam para o juramento de manhã? Aqueles que não mantém o 
juramento em casa, levantem suas mãos. Tudo isto é sua responsabilidade. Se vocês podem 
completar sua responsabilidade, é uma questão que determina sua vida. (133-154). 
 

>>  << 
 

4) Restauração do pai através da Indenização é sua herança. 
 

   Então, até agora, quem estava carregando o curso de indenização? (O pai). Vocês podem 
pagar por isto com dinheiro? (não). Vocês podem pagar por isto vendendo suas casas ou 
nação? (não). Então o que vocês têm que fazer? Não há outra coisa que possam fazer além de 
absoluta obediência. Vocês devem obedecer absolutamente até atingirem vinte anos. Adão e 
Eva sentiram que deveriam seguir seus próprios caminhos antes de estarem com vinte anos. 
Por isso, vocês devem obedecer absolutamente até atingir seus vinte anos. Por isso os filhos 
devem obedecer a seus pais. Os filhos são conscientes que pereceriam a não ser que estejam 
com seus pais. Também pereceríamos se não estivéssemos unidos a Deus. Satanás sabe isto, e 
é por isto que ele está dividindo a antiga e a nova geração; filhos são chutados para fora de 
casa por desobedecerem a seus pais. A América está se opondo a mim. Satanás é um gênio. 
Ele sabe tudo sobre o mundo. Ele está deixando as pessoas desnudas. O estilo da vida hippie é 
completamente vazio. 
   Vocês devem compreender, quão espantoso isto venha ser, uma Família abençoada, e quão 
difícil é ser, uma Família Abençoada! Mesmo Jesus não pôde cumprir isto. Quanto ele teve 
que sacrificar a fim de preparar um fundamento mundial do cristianismo a dois mil anos atrás? 
Começando com quatrocentos anos de perseguição romana , o cristianismo derramou sangue 
por todos os lugares antes de se estabelecer e desenvolver. Mesmo com tantos sacrifícios, o 
cristianismo não pôde alcançar a Bênção, mas isto foi completado por mim. Portanto, quão 
incrível é para seus pais terem sido abençoados. Isto pode ser trocado por dinheiro? Vocês não 
podem pagar por isto embora digam obrigado e dancem ao redor por mil anos. Vocês devem 
saber que têm este tipo de privilégio. 
   Eu paguei a indenização, e quem recebeu a bênção? (nós recebemos). Vocês 36 casais 
abençoados, estão preocupados por eu estar indo para a prisão agora? Vocês estão apenas 
piscando seus olhos, e minha ida para a prisão, não é nada chocante para vocês. Mas eu não 
penso isso; pais estão prontos para servir os filhos de qualquer maneira. Assim é como os 
filhos são; eles recebem os benefícios do trabalho duro dos pais. Mas eu estou pedindo para 
vocês se tornarem esse tipo de pais. Vocês devem herdar esta tradição. Vocês não devem fazer 
seus filhos dizerem: “nossos avós transmitiram boa tradição para meus pais e, todavia nossos 
pais não transmitiram boa tradição para nós, por isso não estamos habilitados para crescer 
completamente”. (133-136). 
 

>>  << 
 

5) Razão pela qual devemos seguir o caminho da Indenização. 
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   Agora, se o mundo original e puro, está sendo estabelecido, a Igreja de Unificação estará 
sendo bem vinda pelo todo. Mas no momento, o mundo tem sido satânico e devemos recriá-lo. 
Criação requer domínio da força oposta através da qual vocês pedem uma energia suplementar 
para construir sua estrutura. Sem um poder suplementar, não pode haver uma criação. Por isso 
a Igreja de Unificação diz que precisamos do curso de indenização através do qual podemos 
eliminar a força opositora. Isto é por causa da Queda, vocês entendem irmãs? 
   Na recriação, vocês devem investir mais energia do que originalmente investido. Isto é como 
reparar algo a um custo maior do que a execução. Por isso este investimento extra deve ser 
feito através de indenização. Vocês entendem o conceito de indenização? Precisamos de 
indenização em benefício da re-criação. Vocês captaram a idéia? Esta manhã, vocês deram 
boas vindas à indenização? (nós demos). Por que? A fim de ser recriado e se tornar uma 
pessoa original. Com o objetivo de ser restaurado. Somente as pessoas originais seguirão o 
curso da vontade de Deus. Agora, vocês são pessoas originais ou tribos decaídas? Tribos 
decaídas. Por isso devem ser recriados através de um curso de indenização. Nossos filhos 
abençoados, vocês entendem? 
   Necessitamos de um curso de indenização. Com o objetivo de salvar o mundo, vocês devem 
tomar o curso de indenização. Jesus é filhos de Deus, mas ele também teve que tomar o curso 
de indenização a fim de salvar o mundo. Porque o mundo se recusou a seguí-lo e se opôs a ele, 
ele não pôde ajudar tomando a responsabilidade e seguindo através do curso de indenização. 
Porque estou sugerindo que vocês devam sofrer? Para que vocês possam seguir através do 
caminho de indenização. Eu mesmo pretendo seguir o caminho de indenização toda a minha 
vida. Siga voluntariamente ao invés de relutantemente. Mesmo indo para a prisão seja 
voluntarioso. Quando vocês se queixam, a indenização não pode ser paga, entendem? Vocês 
me seguiram para a restauração material, certo? Embora possam dizer: “Eu não gosto de 
restauração material. O que é isto?”. Porque o mundo está decaído, seguir em companhia de 
pessoas más nos fará maus, por isso devemos ir no caminho inverso. Assim é como vocês se 
tornaram boas pessoas. Isto é inteiramente lógico. (133-69) 
 

>>  << 
 

6) Razão pela qual devemos restaurar material. 
 

   Agora os membros da Unificação entendem a responsabilidade da indenização, certo? Vocês 
devem ir através do curso de indenização. Então por que você restaura material? (o pai fala 
com uma pessoa). Que educação você recebeu com isto? (isto é uma educação prática na qual 
podemos utilizar o que aprendemos sobre o Princípio na luta contra satanás). É assim que foi 
explicado? Por que vocês precisam testemunhar e restaurar? (isto é uma condição para a 
restauração de todas as coisas). O que é que vocês farão para restaurar todas as coisas? (nós 
somos responsáveis para restaurar pessoas no mundo decaído, mas também retornar todas as 
coisas para Deus). O que é a responsabilidade humana? Precisamos restaurar todas as coisas 
porque Deus precisa das coisas, ao poder possuir, Ele tenta recriar-nos. Deus tenta recriar as 
pessoas decaídas, mas Ele tem que ter a autoridade sobre todas as coisas. Vocês não têm 
ensinado isto a eles, certo? O que isto significa? Por causa de queda, não há material através 
do qual Deus pode recriar-me. Todas as coisas estão entregues para Satanás. Por isso eu 
retorno o material para Deus, e através disto eu me torno recriado. Pela oferta do material pela 
minha recriação, eu estabeleço a condição de ser recriado. Onde está este material? Ele é 
possuído por todos os chefes de família e todas as pessoas. Todos os tipos de pessoas, 
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incluindo ministros de governo e congressistas, possuem todas as coisas. Vocês vão até eles e 
tomam isto deles. Seus sinceros esforços são expressos em forma de dinheiro. Entretanto, 
vocês nunca devem guardar isto com vocês. Vocês não podem nem mesmo tocar em um 
centavo, embora pela regra possam usar algum dinheiro para almoçar e isto é um condição de 
indenização. De outro modo, não devem tocar nem mesmo em um dólar de seu resultado da 
restauração de material. Vocês devem encontrar todas as coisas no mundo e trazê-las para 
Deus. Este período é de três anos e meio. Deus criou todas as coisas em sete anos, e a 
restauração de todas as coisas leva três anos e meio. Por isso, por três anos vocês devem 
investir toda sua mente e corpo. Haverá todo tipo de humilhação e perseguição. Vocês estarão 
derramando lágrimas e terão que fazer todo tipo de coisas. Vocês desejarão correr para longe, 
mas deverão suportar tudo. Todo tipo de coisas pode acontecer a vocês. Pessoas podem até 
mesmo chutá-los e cuspir em vocês. Vocês acham que sim? Mas se um chefe de família sentir 
o coração de Deus e receber vocês, então eles receberão a Bênção. Quando eles agradecem 
pelas coisas que compram, eles receberão a Bênção. Eles entrarão na área de intervenção de 
Deus. Quando algumas pessoas fazem isto, Deus pode intervir, e o mundo se tornará brilhante. 
   Por isso vocês pedem para todos os tipos de pessoas, incluindo trabalhadores braçais e 
mendigos, coletando seu pertences e oferecendo para Deus. Por três anos, vocês tentam 
recuperar, através de todas as formas, o montante que representa o que foi perdido no Jardim 
do Éden. Deus tentou criar a terra e o eu original, e ainda através da queda o homem original a 
terra original foram perdidos. Portanto, devemos encontrar isto com sangue e suor. Isto é 
possível porque é um pedido dos Pais. Desde que não há nada com o qual Deus pode recriá-
los, vocês encontram o material e trazem isto para Deus, então Ele pode usar isto como um 
solo para criá-los, o Adão e Eva. Ele moldará vocês novamente a partir do solo. Vocês estão 
fazendo atividades econômicas com o objetivo de estabelecer tal condição material. Vocês 
entendem isto? Isto não é fazer dinheiro. Vocês têm que restaurar material!. (133-159). 
 

>>  << 
 

7) Razões pelas quais devemos dar testemunho. 
 

   Porque vocês testemunham? Depois de ser invadido por Satanás, eu devo ser recriado 
através de todas as coisas; então agora eu jogo fora a autoridade de Satanás. Eu não posso ficar 
do lado de Satanás, eu devo jogar fora a autoridade de Satanás. Vocês devem ter a habilidade 
de se moverem, não importa quanta oposição o mundo faça a vocês, com o coração de amar 
Deus e o desejo de manter a lei de Deus, e trazer de volta a humanidade. Vocês empurram 
para frente com tal convicção. Vocês devem ter esse tipo de atrevimento. 
   Este é o motivo pelo qual devemos desenvolver os filhos espirituais; isto significa recuperar 
o arcanjo. Havia três arcanjos para Adão, mas ele perdeu a todos, certo? Se vocês estão 
restaurando isto, devem estabelecer três arcanjos. Vocês devem estabelecer filhos espirituais 
ao invés de filhos de Satanás. Estes filhos são como os três anjos no Jardim do Éden. Esta é a 
restauração de Caim. Devemos restaurar Caim através das três Idades do Velho, Novo e 
Completo Testamento. Por este motivo, pessoas vieram a nós e nos acusaram de seduzir seus 
filhos. Com o objetivo de testemunhar para uma pessoa, eu vivi na casa dessa pessoa por um 
ano e meio, embora ela estava se opondo a mim, até que ela completamente veio para as 
minhas mãos. Eu não me importei com nenhuma blasfêmea ou perseguição. Vocês entendem 
isto? (133-162). 

>>  << 
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8) Filhos Abençoados devem concluir suas responsabilidades. 
 

   Quando estão vivendo na sociedade, há regulamentos de trânsito que significam que vocês 
carregam suas responsabilidades com respeito ao trânsito. Regulamentos escolares é um 
sistema de responsabilidades através do qual pode-se conduzir a vida na escola. Por isso vocês 
devem cumpri-los. Vocês podem dizer que estou aconselhando-os demais? Na sua escola, qual 
é o bom professor, aquele que ensina austeramente ou aquele que deixa isto fácil e torna vocês 
estúpidos? (o professor austero). Mas nenhum aluno gosta de professor austero, certo? Se 
vocês seguem, o professor bonzinho, a escola irá perecer. Por isso só pode haver 
desenvolvimento indo pelo caminho oposto. Pessoas jovens necessitam de disciplina rígida. 
Elas não necessitam de liberdade, Ok? 
   Se vocês seguem uma pessoa jovem que não tem nem mesmo uma graduação na faculdade e 
não tem experiência social, o país inteiro pode ser arruinado. Ele não conhece o mundo, por 
isso ele não deve insistir em sua opinião até atingir trinta anos. Até os trinta anos, não houve 
um dia sequer que eu não tivesse fome. Vocês entendem? Eu vivi com este propósito. Eu 
vestia roupas que tinham odor de lojas de roupas usadas. Porque? Porque garotas estavam me 
seguindo. Eu tinha muitas garotas me seguindo, mas eu me mantive rígido. Também eu 
raramente falava. Eu não falava descuidadamente porque eu pensava que mesmo uma palavra 
vinda de mim poderia virar o mundo inteiro. Neste processo eu estava em uma apressada 
preparação. Quando eu começo a abrir minha boca, o mundo inteiro se transformará! 
   Todos aqueles que vivem aqui estão em débito comigo. Quando vocês estão endividados 
comigo, devem saber que estão em débito com o céu, com Deus, e com a humanidade, e 
devem fazer uma determinação para pagar isto antes de morrer, ao menos por seus filhos e 
parentes. Vocês entendem isto? Eu estou ajudando com tais pensamentos. Desta forma, se 
abrirá o fundamento através do qual o mundo pode ser salvo. Eu disse para Chung Hwan 
Kwak: “Desde que eu aceitei seus filhos, ensinando-os, vestindo-os e alimentando-os, você 
também deve aceitar outros filhos e fazer o mesmo em meu lugar”. Por isso vocês devem fazer 
isto em meu lugar e nunca ficar em dívida. Desde que eu fiz isto, vocês devem também ajudar 
outros tanto quanto eu ajudei vocês. Se isto é difícil, no mínimo sirva seus filhos. Isto não é 
vocês, mas como eu os servindo. Desde que eu servi vocês, então vocês estão tentando pagar 
isto pela educação de, no mínimo uma pessoa para fazer o mesmo. De outro modo, o mundo 
inteiro irá perecer. Eu terei que inspecionar sua vida diária. Enquanto vocês vierem aqui, eu os 
inspecionarei. Eu tentarei cortar sua carteira com uma serra. Quando vocês voltarem mais 
tarde e virem isto, responderão que quem fez isto foi aquele que tem a autoridade para fazê-lo. 
Então vocês gritarão e berrarão sobre isto porque eu lhes contei agora, certo? Aqueles que 
recebem educação escolar têm responsabilidade? Filhos e filhas abençoados, vocês têm 
responsabilidades? Vocês têm mais responsabilidades do que os outros. Responsabilidade é 
muito importante. Vocês entendem isto? Vocês devem estar habilitados para suportar suas 
responsabilidades. Vocês devem sobrepujar isto. De outra forma, estarão alienados do todo. 
(133-170). 
 

>>  << 
 

9) A responsabilidade permanece no processo de todas as áreas. 
 
   Nós viemos para este ponto falando sobre responsabilidade e indenização. Agora vamos 
voltar e fazer a conclusão. A indenização segue vocês sempre, da infância até a morte, e 
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mesmo entrando no mundo espiritual. A responsabilidade segue vocês eternamente. Mesmo 
no mundo espiritual há responsabilidade. Vocês entendem isto? A responsabilidades seguirá 
vocês. Vocês devem saber isto. Adão e Eva supunham estar aperfeiçoados através do amor, e 
ainda assim eles violaram a responsabilidade pelo mau uso do amor. A responsabilidade 
permanece no processo de todas as áreas. Com o objetivo de completar a finalidade, vocês 
devem seguir através do processo e, responsabilidade está sempre envolvida no processo. 
Vocês devem saber isto. Quando vocês têm seguido por um processo temporário, sempre há 
responsabilidade. Não completar isto arruinará tudo. (133-175). 
 

>>  << 
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Seção 4 
 

O caminho da Liberdade 
 

1) Necessidade do conceito próprio de liberdade. 
 

   Vocês falam sobre paz, felicidade e liberdade, mas o que é essa liberdade? Que liberdade é 
essa que as pessoas comuns atualmente chamam de liberdade? Liberdade é fazer tudo quanto 
eu desejo. Mas até onde vai tudo isto que eu desejo? Há um limite. O ser humano não pode 
viver mais do que cem anos. É liberdade se eu gasto estes cem anos seguindo meu próprio 
caminho? Se não houvesse lei e liberdade para fazer tudo quanto alguém quisesse, que tipo de 
liberdade seria essa? Hoje, o mundo da cultura civilizada tem se expandido grandemente, 
entretanto é fácil ou difícil fazer pesquisa e estudar? É liberdade ou restrição, estar preso em 
uma sala de estudo? Digam-me! Como podemos interpretar isto? É liberdade estudar ou é 
confinamento, quando alguém não gosta de estudar? (é confinamento). Mesmo através destas 
restrições impostas, por que devemos desejar fazer isto? Essa é a questão. Portanto este é o 
problema; como compreender o conceito de liberdade. Liberdade não é fazer tudo quanto 
alguém deseja. 
   Então, o que significa liberdade para uma mulher? O que significa liberdade para um 
homem? O que é liberdade para uma pessoa? O que é liberdade para uma família? Para a 
sociedade? Para a nação? Esse é o debate. Podemos, como indivíduos, fazer tudo quanto 
desejamos? Se isso é liberdade, então diga: eu não comerei e não coma! Se fizerem isso, sem 
dúvida morrerão. Se vocês acham que não olhar é sua liberdade, então não olhem. Esse é o 
caminho que fará de vocês, apenas bobos. Esse é o problema. Essa é a razão da sociedade 
ocidental estar perecendo. Eles não conhecem a definição de liberdade. (182-111). 
 

>>  << 
 

   A liberdade reside na felicidade, ou a felicidade reside na liberdade? Onde vocês desejam 
que a felicidade esteja? (liberdade reside na felicidade). Até agora não estávamos cientes disto. 
Quanto a essa questão proposta, vocês poderiam pensar que a felicidade está na liberdade, mas 
esse não é o caso. A liberdade também deseja penetrar na felicidade e habitar ali. A felicidade 
não quer habitar dentro da liberdade. Portanto, liberdade é uma ação com uma característica 
direcional. Não pode ser uma ação decisiva. Este é o motivo pelo qual é secundário ao invés 
de primário. Vocês entendem? (182-116). 
 

>>  << 
 

2) Os três Grandes Princípios que deve ter a Liberdade. 
 

   Liberdade não pode existir fora do Princípio. Desse ponto de vista, todas as coisas já estão 
analisadas e as regras determinadas. Não há liberdade fora do Princípio. Vocês ficarão com 
fome. Isso produzirá, efeitos ruins, e se vocês continuarem, seu corpo morrerá. Portanto, não 
há liberdade fora do Princípio. Observando desta forma, todo o movimento e trabalho do 
universo são livres. A grandiosa liberdade está em que a terra gira em seu eixo uma vez por 
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dia. Também a lua gira ao redor da terra uma vez por mês e, é claro, a terra gira ao redor do 
sol baseada em um ciclo de 360 dias. Se eles fossem dizer: “Oh, não! Eu não quero fazer 
isso”, significaria estar perdendo o valor do todo. Portanto, é lógico e razoável que não exista 
liberdade apartada do Princípio. Vocês entendem? Tudo existe dessa forma. 
   Bem, então, vocês têm liberdade? Isto é o mesmo para mim. Perseguir a liberdade em um 
mundo que tem abandonado estes princípios é estar condenado ao fracasso. Eu estou velho e 
existem regras de liberdade que devo seguir como uma pessoa idosa. Isto pode ser adaptado 
para uma pessoa idosa tal como eu mesmo ter alguma coisa com uma moça? Humm! Todos 
rirão e cuspirão em mim. Todas as coisas, tem que concordar com o Princípio. Também há 
responsabilidade na liberdade. Responsabilidade? Vocês certamente devem agir em uma 
posição de responsabilidade para alguma coisa má. Vocês devem agir de uma posição de 
cumprir a responsabilidade para alguma coisa boa. Ao ver o quanto vocês têm sido hábeis em 
cumprir responsabilidade por suas ações, toda a criação deverá respeitá-los nessa base. 
Também bons resultados devem ser deixados por onde vocês têm agido. São estes as três 
grandes regras fundamentais? Vocês poderiam dizer: “Que tipo de liberdade é essa?” Mas essa 
é a única forma. Por exemplo, quando vocês vão para casa, poderiam dizer: “Eu não estou 
indo para casa para ser dominado por meus pais. Eu estou indo para fazer tudo quanto eu 
desejar”. Vocês não podem afirmar que isto é liberdade. 
   Olhe! Compare isto com os galhos e ramos em uma árvore. Pode um ramo reclamar que não 
tem nada para fazer com o galho? Se não existe o galho, um ramo não pode ser protegido e sua 
posição não pode ser determinada; não sabemos se isto está na parte oriental ou ocidental do 
universo. Isto pode se gerenciar por si mesmo? Alguma coisa pode se governar sozinha? O 
norte, sul, leste e oeste têm que se unir em quatro direções. Se há um galho de árvore voltado 
para o leste, então haverá inevitavelmente galhos voltados para o oeste, sul e norte. Assim 
também devem ser os brotos e raízes. Isto é de tal forma que a liberdade pode ser garantida. 
Vocês entendem? Se isso não é desta forma, essa árvore não pode crescer direito, não importa 
quão bons sejam os galhos voltados para o leste. A árvore estará fora da forma. Vocês podem 
dizer que o crescimento de uma árvore é livre? Nisto está a finalidade. Portanto, não pode 
haver liberdade fora do Princípio – as regras fundamentais do Princípio – e não pode haver 
liberdade sem responsabilidade. Quando agimos, bons resultados devem ser obtidos 
inevitavelmente. (182-112). 
 

>>  << 
 

3) A fácil liberdade de Satanás. 
 

   Olhem para o procedimento dos estudantes de hoje. Aqueles depredadores com suas bombas 
de gasolina: eles quebram tudo e destroem os equipamentos da escola. Podemos chamar tais 
pessoas de seguidores do Diabo. Seguidores de Satanás. Onde mais no mundo vocês podem 
encontrar tais vilões? O que é auto-indulgência? Toda licenciosidade declinará. Isto não 
aumentará. Alguém só pode crescer com o suporte de todas as coisas. Isso não é verdade? 
Como no mundo da natureza, vocês também devem absorver nutrientes necessários para seu 
crescimento. Quando vocês absorvem elementos, e quando recebem essa nutrição, irão 
crescer. Mas se, enquanto negam tudo isto e ainda tencionam agir fora da liberdade, vocês 
acabam cometendo atos perniciosos, e irão declinar. Então tudo está perdido. Este é um grande 
problema. Este é um problema que se tornará seu problema. Na sua idade, eu também estive 
diante dos mesmos problemas. Estes são dolorosos. 
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   Vocês devem saber isto: não há liberdade fora do Princípio. Quando pais e mães geram 
filhos e filhas, esses filhos e filhas não podem negar que o princípio de que são seres que 
nasceram como filhos de seus pais, ou podem? Se for verdade que esses são seus pais e mães, 
os filhos devem aceitar essa realidade. Com o objetivo de fazer isto, eles devem estar em 
harmonia com seu pai e sua mãe. Eles devem cuidar um do outro. Eles não podem cuidar 
apenas de si mesmos. Ser bom para sua mãe, seu pai e para si mesmo – isso é liberdade, ou 
não é? Somente o que eu desejo - esta é a fácil liberdade de Satanás. Esta é uma livre ação 
baseada em uma mentira que conduzirá para o fracasso. Isto está fora do Princípio. (182-113). 
 

>>  << 
 

4) Liberdade das Mulheres. 
 

   É aceitável para uma mulher dizer que, desde que ela tem liberdade como uma mulher, ela 
fará como os homens fazem – mesmo tendo ela nascido como uma mulher e existir uma forma 
para as mulheres seguirem? Como uma mulher, ela nem mesmo tem uma barba! O que? 
Liberdade para crescer uma barba! Se vocês dizem que querem ter uma barba, vá em frente e 
tente tê-la – e vejam quão longa ela fica. Este é a forma do Princípio para aquelas que 
nasceram como mulheres? O que podemos chamar de liberdade? Uma mulher tem seus 
períodos mensais, não tem? “Oh não! Isto é tão incômodo! Eu vou me livrar disto”. Deixe-as 
tentarem se libertar disso. Isto é possível? Vocês estão confiantes de ter habilidade para fazer 
isto? Devemos nos adaptar aos princípios fundamentais de feminilidade. Então uma mulher 
tem que cumprir a responsabilidade como uma mulher; como seus seios são grandes, elas têm 
a responsabilidade de amamentar filhos. Uma mulher que não pode dar a luz a um filho é 
apenas meia mulher. Ela não é contada como uma mulher. 
   Não obstante, quão grande e bom o fruto da castanheira seja, se este não amadurecer 
adequadamente então declinará. Não terá habilidade para amadurecer e abrir e então cairá e 
apodrecerá. Mas, porque a castanha não deve cair, está incrivelmente ligada com o tronco. Isto 
é maravilhoso. Todos vocês já experimentaram colher castanhas? (sim). A castanha depois de 
lascada se abre em quatro segmentos, mas enquanto não está lascada, e vocês tentem torcê-la e 
abrí-la, ela não quebrará, mas se abrir, não estará no ponto certo quando estaria pronta para 
brotar. Portanto a castanheira carregada de castanhas irá frutificar no outono. 
 

>>  << 
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Seção 5 
 

A Atitude Correta da Segunda Geração  
para Seguir o Caminho da Vontade de Deus. 

 

1) A fim de cumprir o propósito da vida. 
 

   Pergunta: Por favor, conte-nos que tipo de experiências tristes, alegres ou sofridas você tem 
tido em sua vida. 
   Resposta: Experiências tristes, e experiências alegres e o que mais? (experiências de 
sofrimento). 
   Experiências de sofrimento. O que pode ser difícil? Quando vocês estão determinados para 
acabar seu propósito, então coisas duras e tristes não coisas duras ou tristes. Quando estão 
seguindo em frente na direção de seu propósito, não pode haver sofrimento ou tristeza. 
Quando estão tristes, pensam somente em alcançar a sua meta. Este é o curso da Igreja de 
Unificação, não é? Quando vocês decidem em um propósito, têm que mover nesta direção 
mesmo que seja duro e retendo suas lágrimas. Quando estão determinados, quão mais rigoroso 
isto seja, vocês estarão atingindo a meta, mesmo com mais lágrimas derramadas, mesmo com 
mais coração para esta realização. Considerando isto, tristeza e sofrimento são bem vindos 
como coisas boas. Vocês entendem isto? 
   Leva tempo para atingir a meta. Então é necessário esforço. Quão duro vocês podem 
trabalhar? Esta é a questão. Então vocês podem estabelecer condições espirituais. Portanto, é 
preciso tempo e o que mais? (esforço). E então condições espirituais. Quando vocês fazem 
esforços, entretanto, não podem somente trabalhar. Sua mente e corpo devem ser uma 
unidade, e seu esforço pode ser reconhecido pelo céu. Quanto maior o esforço que vocês 
investem, mais próximo estarão da meta. Vocês entendem isto? O que vem primeiro? (tempo). 
E depois? (esforço). E a seguir? (condições espirituais). 
   Se normalmente leva dez anos para concluir uma meta, mas vocês querem fazê-lo dentro de 
três anos, então terão que trabalhar duro mais do que três vezes. Isto é fácil? (difícil). Vocês 
não tem escolha. Isto é científico. A questão é quanto vocês investem. Seu propósito será 
realizado somente quando seu investimento de tempo e trabalho for maior do que o necessário 
para completá-lo. Se este for inferior ao padrão da finalidade, esta não será alcançada. Vocês 
entendem? Vocês querem se tornar uma determinada pessoa, líder, escritor, cientista e assim 
por diante. Se vocês decidirem em alguma coisa, o propósito é maior, o quanto vocês podem 
investir de tempo, trabalho e esforço espiritual. Pessoas do Ocidente não sabem o que é 
esforço espiritual. Vocês precisam investir tempo, trabalho e esforço espiritual. Mas este 
propósito não deve ser para vocês mesmos, mas para o benefício do todo. Se vocês têm que 
investir mais tempo, então não podem dormir e não podem brincar. Vocês devem investir 
todas essas horas extras. Os outros estão com amigos, mas vocês devem viver uma vida 
solitária. Não é assim? Fazer condições espirituais não para ter ajuda de outras pessoas, mas 
para ter ajuda de seres mais elevados. Esse é o motivo pelo qual vocês devem seguir através de 
uma situação altamente intensa. Este é o motivo porque existe sofrimento e tristeza. Não sinta 
pena por eles. Deste modo, isto é algo que acelera a realização do que eu desejo. 
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   Isto é o mesmo em nossa igreja. O caminho que nossa igreja tem seguido tem recebido 
oposição de toda a Coréia e do mundo. Mas isto não era algo penoso ou triste. Por mais que 
tenhamos tais coisas, mais atenção recebemos do mundo e isto é a melhor coisa para atingir 
nosso propósito. Deste padrão de propósito, tristeza e dificuldades não são coisas más. Se 
vocês realizam isto, podem digerir estas coisas. Vocês entendem isto? No mundo fora da 
igreja, se alguém chora sem um propósito, suas lágrimas desaparecerão após terminar o choro, 
e seu sofrimento e pezar serão esquecidos. Mas tristeza e sofrimento experimentados para um 
propósito inevitavelmente permanecerão. A recompensa virá certamente, em meu próprio 
tempo ou através de meus descendestes. Portanto, tristeza não é tristeza e sofrimento não é 
sofrimento. 
 

>>  << 
 

2) Como concluir a história da restauração rapidamente. 
 

   Pergunta: Há muitas coisas que devemos fazer no futuro. Por favor, conte-nos alguma coisa 
sobre o nosso futuro. No tempo em que tivermos completamente maduros, a restauração ainda 
não terá sido completada e também teremos que seguir um curso público como nossos pais 
seguiram ou isto terá sido concluído e poderemos então seguir nosso talentos e hobbyes? O 
senhor pode nos contar concretamente? 
   Resposta: Esta é um tema de grande magnitude. A questão sobre quando a história de 
restauração será concluída continuará por um longo tempo. A história de restauração não será 
finalizada até que todos se tornem uma unidade com a Vontade de Deus e orbitem ao Seu 
redor. Portanto, a história de restauração não será concluída em um dia ou dois. Isto está sendo 
iniciado comigo, mas será continuado através de seus pais e também através de vocês. 
   Então como podemos apressar o fim da história de Restauração? Isto é decidido pelo esforço 
individual, e em que nível vocês fazem os esforços, se a partir de uma categoria elevada, 
categoria média ou categoria baixa da sociedade e, se para a categoria elevada, categoria 
média ou categoria baixa de pessoas. Se vocês podem circular aqueles que estão no topo, que 
lideram a história humana, a restauração pode seguir rapidamente. Entretanto, se começarmos 
outro caminho, tal como os trabalhadores, não sabemos quantos milhares de anos isto levará. 
A não ser que vocês possam subir ao estágio acima deles e trazê-los rapidamente sob o seu 
controle, isto pode levar centenas e mesmo milhares de anos. A fim de restaurar a Coréia 
rapidamente, devemos testemunhar logo para os líderes coreanos. Também, a fim de restaurar 
o Japão, devemos testemunhar para os líderes japoneses. Então a restauração prosseguirá 
muito rapidamente. 
   Portanto, que tipo de curso permanece à frente de vocês? Vocês não deverão pensar que 
continuarão o mesmo curso como seus pais e a restauração será completada. Então, o que 
vocês devem fazer? Vocês devem estudar duro e testemunhar para todos os líderes mundiais, 
um por um. Agora, quantas pessoas estão aqui? (cem). Se vocês podem se espalhar pelo 
mundo, e cada um testemunhar para um presidente de país em três anos, então o que 
acontecerá ao mundo? O mundo será restaurado rapidamente? Por esta razão, os jovens que 
estão seguindo o curso da restauração devem aprender mais e ter habilidades mais elevadas do 
que os líderes mundiais, com o objetivo de restaurá-los. Isto é impossível a não ser que vocês 
tenham a capacidade para liderá-los em todas as áreas, tais como, governo, assuntos humanos, 
debates sociais, problemas mundiais, história, filosofia, ciência e assim por diante. Por isso 
Deus envia o Messias como o Rei da Verdade. Ele vem como o Rei da Verdade, sabedoria e 
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amor, ensinando as pessoas aquilo que eles não sabem e os restaurando rapidamente. Vocês 
entendem isto? (100-116) 
 

>>  << 
 

3) Primeiro, estudar duro. 
 

   O que ocorrerá se encurtarmos a história de restauração? Então este mundo estará completo 
com paz e amor, um lugar onde a Vontade de Deus está concluída e o ideal humano está 
realizado? Não haverá guerras ou fronteiras, e toda perfeição será herdada. A humanidade tem 
perseguido tal mundo. Por isso, a fim de resolver todos estes problemas, vocês estudantes 
devem fazer grandes esforços e serem voluntários para assumirem a responsabilidade por 
salvar o mundo. Vocês devem fazer ininterruptos esforços com tal sonho. Vocês devem 
investir trabalho, tempo e esforços espirituais. Quanto maior a quantidade de investimento, 
maiores pessoas se tornarão. Como grandes pessoas, vocês podem influenciar o mundo como 
sujeitos do mundo, e a providência de Deus será abreviada através de vocês. Portanto, é bom 
pensar que vocês salvarão o mundo.  Mas a primeira tarefa real que tem agora é estudar 
rigorosamente e ser os melhores estudantes da Coréia. Também devem ser melhores do que 
qualquer estudante de outro país. Através disto, o mundo será restaurado em um breve 
momento. Sem isto, vocês não podem seguir para o Reino do Céu. Por isso, agora que 
entendem isso, devem estudar duro com uma meta clara, certo? (sim). 
   Agora vocês têm interesse em tudo, certo? Quando vão para uma maratona e vêem o público 
excitado, vocês irão querer ser um maratonista. Mas vocês não podem fazer tudo. Por isso 
devem decidir sobre algo rapidamente e ser o melhor do mundo nisto. Depois disto, podem 
fazer outras coisas como suplemento. Para fazer o melhor em uma área – literatura, filosofia, 
ou ciência, por exemplo – é necessário trabalho e tempo. Em seguida, vocês devem fazer 
esforços espirituais. Não há limite para isto. Vocês entendem isto? Não há tempo para brincar. 
Vocês estão envolvidos neste tipo de batalha. Por isso agora vocês não têm outro caminho. 
Vocês devem estudar duro. (100-120). 
 

>>  << 
 

4) Estudar é o mais importante. 
 

   Pergunta: Há muitas coisas que teremos que fazer quando crescermos e sairmos para o 
mundo, não há? Então teremos que conhecer muitos povos e devemos ter a habilidade de falar 
bem outros idiomas. Por isso achamos que seria bom tentar tais coisas como trocar 
correspondências com outros países para ganhar mais conhecimento sobre as sociedades? 
   Resposta: Vocês podem fazer estas coisas após concluir seus estudos e obter um emprego. 
Quando seus interesses estão tão difusos, não podem focar em sua área de especialização. 
Vocês não podem ser bons em uma e outra área. Por isso devem escolher uma. Vocês podem 
necessitar se corresponder e ter amizades, mas a coisa mais importante é seu estudo. É mais 
precioso ser leal em sua própria posição e fazer o melhor. Vocês podem fazer outra coisa 
depois de terminar a anterior. Quando vocês estão escrevendo um livro, por exemplo, devem 
finalizar uma página e então escrever a próxima. Não é bom começar a escrever a próxima 
página sem finalizar a primeira. Vocês devem subir degrau por degrau, então aquilo em que 
estão trabalhando se tornará seu; mas se pararem seu trabalho no meio, então isto não terá 
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nada para fazer por vocês. Isto será pior do que não ter iniciado nada. Por isso vocês não 
devem pensar em coisas como trocar correspondências agora. Vocês não tdevem sair para 
atividades agora. Apenas tentar fazer o melhor de acordo com os regulamentos escolares é o 
mais precioso. Por isso estudem calmamente. 
   Se vocês estudam bem, seus superiores cuidarão disso sem que precisem pedir por isso. 
Vocês entendem? Se todos os estudantes e professores elogiam vocês, então estarão prontos 
para ir para a América e estudar, embora possam declinar disto. Embora, não pensem sobre os 
problemas mundiais, os povos do mundo darão boas vindas para vocês e os trarão diante do 
mundo. Do contrário, não importa quão grande seja o sonho que vocês tenham e nem o 
empenho agora em trocas internacionais, isto não acontecerá. Por isso aquele que faz o melhor 
em sua própria área será promovido pelo todo e enviado para a posição mais elevada. Este é o 
princípio celeste e o princípio da criação. Por isso não errem; aprendam a ser leais com a 
realidade estabelecida. (100-140). 
 

>>  << 
 

5) A atitude da Segunda Geração é seguir o Caminho da Vontade de Deus. 
 

   Aqueles que não estão preparados irão perecer. Aqueles que estão preparados podem estar 
protegidos contra riscos e sobreviver, mas quem não está preparado irá perecer. Eu tenho 
incentivado todos os esportes. Vocês entendem? Portanto, por favor estudem duro. É muito 
precioso para vocês, pensar em concluir o curso de quatro anos em um ano e treinar-se para 
alguma tarefa, através da qual se tornem guerreiros para Deus. Se o povo tiver semelhante 
coração, seu país não irá perecer. Vocês precisam ser mais fortes do que o exercício de Kim Il 
Sung. 
   Vocês devem compreender quão poderoso patriotismo foi despertado no coração dos jovens 
através da luta pela independência de Kwan Soon You. Eu me lancei neste caminho com a sua 
idade, ou seja, na adolescência, com uma determinação de oferecer minha própria vida. 
Quando eu estava na escola, não vestia roupas boas. Eu vestia roupas usadas durante o ano 
todo. Havia muitas lojas de roupas usadas naquela época. Meu uniforme escolar estava repleto 
de sujeira de óleo. Por isto ele cheirava muito forte. Vocês devem seguir este tipo de caminho, 
através do qual poderão estabelecer a Lei Celestial. Vocês devem ir em meio a impiedosas 
tempestades, abandonando os pais, cônjuges e filhos.  
   Vocês devem suportar e ir além das lágrimas com sorriso. Vocês devem saber que o Rev. 
Moon tem sido vitorioso, porque eu tenho praticado este curso sem hesitação. (112-237). 
 

>>  << 
 

   Eu tenho sido perseguido e traído pela Coréia e mesmo assim tenho alcançado a vitória, por 
isso a nação não poderia, mas têm me elogiado. Vocês entendem? Quando vocês estudam, 
devem conquistar elogios. Quando eu estudo, posso concluir em três anos o que os outros 
concluiriam em dez anos. Concentração é algo poderoso. Em uma situação normal, erros não 
podem causar tantos danos, mas em um combate real, um pequeno erro pode destruir tudo. Por 
isso vocês devem oferecer suas vidas. Vocês entendem? Seu estágio não é a Coréia. Seu 
estágio é o mundo. Vocês devem adquirir uma completa preparação. Vocês entendem? 
   Senhoras e senhores, vocês dirão que eu sou um grande homem. Eu estou fazendo coisas 
surpreendentes. Eu tenho feito fundamentos em várias áreas com uma determinação 
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fulminante. Agora meu fundamento é tal que mesmo o presidente de uma nação pode vir até 
mim para salvar seu país. Isto parece um sonho. Vocês devem fazer uma determinação para se 
tornar hábil para estar na frente confiantemente como o herdeiro do amanhã com a habilidade 
de liderar a nação, a partir da posição de filhos dos 36 casais abençoados. Vocês devem 
progredir fortemente com a confiança de que uma luz brilhante está vindo para nosso povo da 
Unificação. Vocês entendem isto? (nós entendemos). 
   Por isso, vocês devem completamente compreender minhas palavras, e ter a habilidade para 
fazer qualquer coisa. Vocês devem ser bombas atômicas de amor, que podem voar a qualquer 
lugar e destruir tudo. Portanto, marchem adiante com uma eterna bandeira de amor. Amem. 
(112-238). 
 

>>  << 
 

6) Ser a pessoa número um. 
 

   Eu acho que é melhor para vocês, herdar minha tradição, a qual é mais progressiva, do que a 
de seus pais, que não concluíram suas responsabilidades. O que vocês pensam disto? (isto é 
correto). Amém. O que vocês acham? (amém). Vocês sabem o que significa amém? Amém 
significa “A” “Man”. (um homem). Por isso amém é um homem número um. Depois que 
vocês oram, dizem “Eu oro em nome dos Verdadeiros Pais”, e depois devem dizer “amém” no 
sentido ser um homem número um. O que é amém? (número um). Quando vocês se casam, 
devem fazê-lo com um príncipe ou princesa. Vocês devem ver seus sogros como se eles 
fossem rei e rainha. Não obstante, quão monótono um regulamento seja, vocês devem ter a 
habilidade para digeri-lo sem hesitação. Amém. 
   Quão maravilhoso é isto! Será que é fácil ser um cônjuge de um príncipe ou princesa? 
Difícil, certo? Por isso, aquele que concluir coisas difíceis é o homem número um. Amém. 
Vocês querem ter um esposo como eu, certo? Respondam-me. Vocês querem ter um esposo 
maior do eu ou menor do que eu? (alguém maior). E os irmãos, vocês também querem ter 
alguém maior do que a Verdadeira Mãe? (alguém maior). Este é o motivo pelo qual vocês 
devem fazer mais do que eu e a Verdadeira Mãe. (112-242). 
 

>>  << 
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Capítulo 3 
 

O Curso dos Filhos das Famílias Abençoadas 
 

Seção 1 
 

O Curso de Pais e Filhos das Famílias Abençoadas 
 

1) O Significado da Bênção e o Valor das Famílias Abençoadas. 
 

   O que é a família abençoada? A posição da família abençoada é a posição de ter escapado da 
esfera da acusação de Satanás. Esta é a posição de ter liquidado todas as coisas as quais 
estavam erradas ou eram enganosas em termos de linhagem de sangue, tendo como centro os 
Verdadeiros Pais, com o objetivo de que suas famílias sejam restauradas através de 
indenização. Esta posição está localizada no nível de aperfeiçoamento do estágio de 
crescimento. De acordo com o Princípio dos três estágios de formação, crescimento e 
aperfeiçoamento, ainda havia um curso de sete anos restante. Quando o Pai encontrou a Mãe 
em 1960, ele estava no nível de aperfeiçoamento do estágio de crescimento. Sendo que eu 
estava nesta posição, recebi tentações de Satanás. 
   Em 1968, sete anos após 1960, O dia de Deus foi estabelecido. O que isto significa? Isto 
significa que a luta contra as famílias no mundo satânico estava começando tendo como centro 
a família estabelecida dentro do domínio direto de Deus, sendo que a partir da Queda, os seres 
humanos não tinham habilidade para consumar o nível de aperfeiçoamento do estágio de 
crescimento dentro do domínio do Princípio. Tendo como centro as tribos e as nações, eu 
tenho seguido os cursos de indenização em nível nacional e de indenização em nível mundial. 
   A Bênção não pode ser feita antes de aparecerem os Verdadeiros Pais. Vocês entendem? O 
significado da Bênção é que, com o objetivo de herdar o céu e a terra, galhos dos Verdadeiros 
Pais foram cortados e enxertados em seus pais. Portanto, a bênção não é apenas para que seus 
pais recebam a salvação. O que seus pais devem fazer é formar tribos e nações e, quando os 
Verdadeiros Pais entrarem na era da nação, eles devem oferecer suas tribos. E também, 
quando vocês crescerem e os Verdadeiros Pais entrarem na realidade mundial, então suas 
famílias têm a porção de responsabilidade de serem oferecidas no nível nacional. Vocês 
devem estar bem cientes deste ponto. Em outras palavras, eu dei a Bênção para que vocês 
possam estar situados na posição de carregar a responsabilidade e missão a qual devem 
cumprir mesmo embora estejam em um nível um passo abaixo. 
   O que significa receber a bênção? Significa mudar completamente a linhagem de sangue do 
mundo satânico para a linhagem de sangue do mundo celeste. Quando bebem água, vocês não 
sabem com o que a água está conectada, mas realmente estão bebendo água do Reino do Céu. 
Da mesma forma, no mundo satânico, vocês bebem água da mesma forma, mas realmente 
estão bebendo água de Satanás. Há uma completa diferença. Embora pareça ser a mesma, o 
conteúdo é totalmente diferente. Vocês entendem? Portanto, quando o conteúdo é mudado, 
vocês estão suportados para iniciar no fundamento familiar proporcionado pelo enxerto com o 
Pai. Este é o significado da Bênção. (20 de Junho de 1984). 
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   Vocês precisam claramente conhecer a raiz da bênção. Vocês devem estar claramente 
cientes do que são as famílias abençoadas. Nascer centralizado na conexão do amor e casar 
para a realização do ideal do amor, devemos formar famílias para a realização do ideal do 
amor. 
   De acordo com diferentes pontos de vista arqueológicos, a história humana possui entre 
150.000 a 1,5 milhão de anos. Mesmo no processo de tão longa história, ninguém teve a 
habilidade de encontrar uma forma de solução. Isto é como se os seres humanos estão caindo 
do topo de uma montanha. Os seres humanos estão caindo indefinidamente para uma vida 
limitada. Deus tem visto isso, e tem sentido piedade por nós, pobres seres humanos. Ele tem o 
coração de compaixão de pais que abraçam seus filhos queridos. Deus tem Se determinado 
para levar a responsabilidade por este pesar, e Deus tem suportado esse pesar. Vocês precisam 
saber quão grande tem sido o sofrimento do coração de Deus. 
   Durante este período quantas pessoas foram vitimadas? Aquelas pessoas oravam quando 
olhavam pra uma pedra, oravam olhando para a água, oravam olhando as árvores e oravam 
olhando para o sol, e se esforçavam dizendo: “Ajude-nos, se existe um Deus”. Aquelas 
pessoas que não tinham a capacidade de entender a existência de Deus, vagando sem conhecer 
a forma do universo baseada no Princípio, foram estas vítimas. E quantas pessoas foram estas 
vítimas? Esse sacrifício tem sido enorme e a montanha de seres humanos mortos está se 
acumulando. 
   Oculto entre este sacrifício, entre todas essas coisas podres, o que resta é apenas um grão de 
ouro. Pela primeira vez,  dentro da realidade que tem escravizado quatro bilhões de seres 
humanos, a Igreja de Unificação emergiu hoje. Vocês devem estar bem cientes disso. 
   Vocês precisam se tornar as forças condutoras, a qual pode digerir essa escura história 
humana, como fertilizante e iniciar a realização do mundo ideal. Vocês devem eclodir para a 
realização do ideal do novo mundo. Por eclosão, eu quero dizer que vocês devem começar 
explosivamente. Este é um grande fato que a Igreja dea Unificação, a qual tem um poder e um 
conteúdo pode fazer isto. Durante toda a história não houve grandes eventos como este. Vocês 
devem saber isto claramente. (June, 20.1984). 
 

>>  << 
 

2) A diferença entre as Famílias Abençoadas e as Famílias deste Mundo. 
 

   O que é diferente entre as famílias abençoadas e as famílias que não são abençoadas? Dizer 
que as famílias abençoadas são famílias centradas é ambíguo e não compreensível. Vocês 
devem responder que as famílias abençoadas são famílias que estão centradas no amor de 
Deus, e as famílias neste mundo são famílias centradas no amor da soberania satânica. Vocês 
entendem o que isto significa? O que é o amor do mundo satânico? É viver somente para o 
benefício de si mesmo e somente para o benefício de uma família. Ela não é nada, além disso. 
É um amor que tenta fazer uso dos outros. Este é um amor que cria divisões, que cria 
diferentes seitas, diferentes grupos. 
   Então, qual a diferença de centralizar-se em um amor elevado? As famílias abençoadas 
devem saber isto claramente. A diferença é uma linhagem de sangue. Sobre quem vocês estão 
apoiados? Vocês se assemelham aos Verdadeiros Pais em termos de amor e de linhagem de 
sangue. Vocês sabiam isso claramente? Quando vocês dizem: “diferente”, o que significa 
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diferente? Nossos olhos, narizes e bocas são os mesmos. Qual é a diferença? A diferença é a 
origem, ou o ponto de origem. As famílias abençoadas iniciaram através dos Verdadeiros Pais. 
Os Verdadeiros Pais iniciaram tendo Deus como centro. Em termos do padrão de unidade com 
o amor de Deus, o Pai é diferente. Existe uma total diferença entre estes dois pontos. 
   Qual é a primeira diferença? O amor de Deus é o centro de tudo. O centro não é nossa 
própria família. Tendo o amor de Deus como centro, tudo desde a família, a tribo, a nação e o 
mundo estão incluídos. Apenas digam: “Amar Deus com toda sua mente e todo seu coração é 
o primeiro mandamento”. Então tudo estará bem. 
   Desde que tudo está englobado em Deus, vocês podem se tornar participantes do amor. Se 
vocês amam, podem ter o direito de participação ou não? Embora uma mulher não conheça 
um homem, se eles se casam e passam quatro dias juntos, então ambos, homem e mulher se 
tornam parceiros e participantes no amor. Desta forma eles dirão: “O que eu tenho é seu, e o 
que você tem é meu”. Esta é a grandeza do amor, e aqueles que amam podem se unir e 
compartilhar. 
   Então qual é a próxima diferença? É o direito de herança. Quando um dos pais morre, eu me 
torno seu sucessor e herdeiro das propriedades deles. Desta forma, se vocês recebem o amor 
de Deus, então estarão capacitados para participar do amor diante de Deus. Em outras 
palavras, vocês são capazes de estarem na presença de Deus. Não apenas isso, vocês são 
capazes de herdar tudo o que Deus tem. O amor é surpreendente. O amor sozinho pode fazer 
essas coisas; sem dinheiro, conhecimento e poder. 
   Quando vocês tiverem aprendido o amor de Deus e herdado a linhagem de sangue de Deus, 
Deus pode amaldiçoá-los? Ele pode abandoná-los? Ele não pode. Onde vocês estão situados? 
Vocês estão situados no mundo satânico ou no lado de Deus? Qual é a diferença? De que 
forma vocês são diferentes? Vocês podem dizer: Eu tenho um amor que Deus também pode 
amar e eu estou na posição onde posso herdar a linhagem de sangue de Deus e desenvolvê-la. 
(abril, 12. 1986).  
 

>>  << 
 

3) O caminho que os filhos de Segunda Geração das Famílias Abençoadas 

devem Seguir. 
 

   Vocês devem ter ideais de agora em diante. Quando tiverem idade suficiente para ir para a 
Escola Little Angels, não devem dizer isto ou aquilo. Vocês devem colocar essas coisas de 
lado, e primeiramente devem amar todas as pessoas em sua vizinhança e devem estar 
próximos deles. 
   Vocês devem criar um ambiente no qual as pessoas digam: “Oh, nessa escola há filhos 
abençoados da Igreja de Unificação. Eles são francos, eles são francos e tem a melhor atitude 
para com os seus amigos, e eles são bons exemplos na escola. Se estas pessoas forem, quão 
triste e pesaroso nossa escola se tornará. Quão tristes ficaremos”. No caso de haver 100 
crianças abençoadas, estas devem ser consideradas como se fossem 300 crianças. Se houverem 
300 crianças abençoadas, elas devem ser consideradas como 1200 crianças. Esse tipo de 
fundamento deve ser estabelecido. (12 de abril de 1981). 
 

>>  << 
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   Jacó teve doze filhos, mas vocês sabem quem recebia a maior bênção? Era José. Ele era o 
décimo primeiro filho; e depois de José era Benjamim. E o que estavam fazendo os outros 
irmãos enquanto José recebia bênçãos? Eles estavam envolvidos em atitudes satânicas. Os 
irmãos mais velhos odiavam José. A razão deles odiarem José era que o doze representava 
todas as diferentes direções em norte, sul, leste e oeste. Estas divisões iniciaram com as 
divisões de Caim e Abel. Desta forma, mesmo sob as circunstâncias de receberem oposição 
por mais de dez famílias e serem perseguidos por elas, vocês ainda devem superar estas 
dificuldades com um coração de amor. A situação de José é uma lição como um curso 
fórmula. 
   Os irmãos de José tentaram matá-lo atirando-o em um poço, e vendendo-o como escravo. 
Mas José aceitou a visão de que não foram seus irmãos que o colocaram nessa terrível 
situação, mas a misteriosa vontade de Deus. Pensando desta forma, José descartou toda sua 
dignidade, autoridade e desejos, e amou seus irmãos. No fundamento de José ter amado seus 
irmãos nesta condição, foi possível para os israelitas serem libertados. Vocês também devem 
seguir um curso similar a este. 
   Eu lhes dei a bênção, mas isto não significa que permiti que vocês vivessem uma vida 
confortável. Vocês entendem? Mesmo se as pessoas se opuserem a Igreja de Unificação e nos 
odiarem, devemos amá-las como José amou seus dez irmãos, e salvá-las. Com o objetivo de 
fazer isso, ele os abençoou e os liderou na esfera do amor de Deus. Para estar nesta posição de 
carregar essa responsabilidade, na mesma posição como José, vocês devem assumir essa 
responsabilidade. Essa é sua posição como filhos abençoados. Este é o caminho que os filhos 
abençoados devem seguir. 
   Sendo que vocês estão na mesma posição como os filhos que nasceram no Jardim do Éden 
sem terem caído, vocês devem fazer o mesmo trabalho como os salvadores. Jesus havia 
nascido como um filho sem pecado, mas ele não nasceu para viver uma vida confortável ou 
uma vida boa neste mundo. A missão de Jesus era fazer este mundo melhor; e depois disso, ele 
mesmo teria a capacidade para viver uma vida boa. Essa era a missão de Jesus. Vocês têm a 
mesma missão dele. 
   Mesmo se Deus e o Pai fizerem um ambiente em que vocês, filhos abençoados, possam 
viver uma vida boa, ainda assim este ambiente não é para o benefício de vocês. Vocês 
precisam saber que é para o benefício do mundo. Com o objetivo de herdarem a bênção para o 
benefício do mundo, vocês devem amar mais do que doze irmãos e irmãs horizontais e devem 
estar na posição de serem reconhecidos como sendo da Igreja de Unificação, e na qual todos 
admitem que vocês são os sujeitos do amor dizendo: “Vocês são os sujeitos exemplares para 
todos nós. Vocês são como José, o décimo primeiro filho, não o filho mais velho, nem o 
segundo filho mais velho, nem o sétimo ou oitavo, e vocês podem verdadeiramente herdar 
nossa família”. Todos os onze irmãos devem se tornar como tais. Para fazer isso, que tipo de 
vida vocês devem viver? Vocês devem se sacrificar sem dizer nada, e devem viver pelo 
benefício de seus irmãos. Vocês entendem? Vocês devem estar em tal posição. (12 de abril de 
1981). 
 

>>  << 
 

4) Amor entre Irmãos – Amor que herdaram dos Pais. 
 

   As famílias da Igreja de Unificação dão nascimento a muitos filhos. Quais famílias 
produziram muitos filhos? Quantos? Mais irmãos e irmãs é melhor. Uma coisa com a qual 
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devem se alegrar é que quanto mais filhos houver, mais terão que compartilhar com irmãos e 
irmãs. Até mesmo compartilhar uma xícara. Dois irmãos devem compartilhar uma xícara. 
Vocês devem fazer este tipo de coisa. Vocês não devem brigar, dizendo que há somente uma 
xícara. Não importa quanto filhos existam na família e quanta dificuldade possa ter, se vocês 
têm um coração de amor para doar para sua irmã mais velha ou seu irmão mais jovem, então 
tudo estará bem, mesmo se não tiverem todas as refeições. 
   Se somente vocês tiverem um coração de amor, então a situação da família se tornará 
melhor. Vocês vestem as melhores roupas e dão as roupas piores para seus irmãos ou irmãs 
mais jovens? Vocês devem fazer o oposto. Vocês devem pensar de forma oposta ao 
pensamento do mundo satânico. Filhos abençoados devem pensar diferentemente daqueles do 
mundo satânico. Deus é desta forma. Isto é uma coisa boa ou uma coisa ruim? 
   Entre os irmãos e irmãs, aqueles que fazem mais pelo benefício dos outros irmãos e irmãs, 
dos pais, e pelo todo, receberão a herança dos pais. Aqueles que fazem tumulto, que não 
ouvem seus pais, e que fazem somente o querem fazer, se tornarão os últimos. 
   Então qual é seu orgulho diante do mundo satânico? Orgulho e fé em seu pai e em sua mãe. 
Vocês devem entender isso. Vocês devem entender como as famílias abençoadas devem viver. 
Devem saber o que as mães devem fazer e o que vocês devem fazer. 
   Não importa quão difícil a vida possa ser, não importa que dificuldade sua vida tenha, ainda 
assim vocês devem ser gratos e esperançosos, derramando lágrimas diante do céu, e superando 
a fome de seu estômago. Vocês devem ser capazes de dizer: “Deus, por favor, ame nossa 
nação, e por favor ame nosso povo, e atenda o desejo de nossa mãe”. Vocês devem ter a 
capacidade de dizer estas coisas. 
   Existem mais dessas coisas boas e vocês devem colocá-las em seus bolsos traseiros. Deus é 
desta forma. Deus tem milhares de bolsos e Deus disse: “Hei, eu te darei isto”, e Ele tira as 
coisas do fundo do Seu bolso uma vez. 
   Para quem Deus deveria dar estas coisas, e quando? Deus espera que sejamos pacientes. Ele 
diz: “Sejam pacientes até completarem vinte e um anos de idade e então alcançarão a completa 
vitória sobre Satanás. “Se vocês são capazes de entender isso e oram dessa posição, então o 
melhor tesouro sairá do bolso de Deus. Mas, se quando vocês estão com quinze anos de idade, 
disserem: “Deus, eu não posso suportar. Eu tenho esperado por quinze anos e não tenho 
recebido nada”. Então todo o esforço que fizeram nos últimos dez anos terão sido em vão. 
   O que é a coisa mais valiosa? É ser capaz de suportar o sofrimento e dificuldades dos dias de 
sua juventude e orar. Essa é a coisa mais valiosa. Os filhos e filhas que sofrem muitas coisas e 
fazem o maior esforço receberão toda a herança de seu pai e mãe. Não importa quão feia sua 
face possa ser, não importa quão baixa seja sua estatura, não importa quão privados de 
conhecimentos eles sejam, são esse os filhos que se tornarão os herdeiros das propriedades da 
família. Vocês entendem? Vocês acham que isto é certo ou não? (12 de abril de 1981). 
 

>>  << 
 

5) Atitude correta ao dar Conselho aos Pais. 
 

   Vocês sabem que seus pais e mães estão dando suas lealdades em benefício da vontade de 
Deus? Todos vocês sabem isso. Entretanto, se às vezes seu pai e sua mãe não são leais para 
com a vontade de Deus, vocês devem dar conselhos a eles. “Pai e Mãe, porque vocês estão 
desta forma? Eu acho que o caminho da vontade é este, e a Vontade Celestial é essa, por isso 
por que vocês estão se comportando desta forma? Vocês devem fazer assim. Quanto vocês 
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estão lutando e combatendo quase todos os dias?” Vocês devem dar conselhos a eles desta 
forma. Isso é uma coisa boa. Se seu pai e sua mãe cometem um erro, isso será terrível. 
   Vocês devem compartilhar a responsabilidade comum com seus pais. Quando vocês vão 
para casa, no caso de seus pais estarem errados em alguma conclusão, então mesmo que vocês 
sejam jovens ainda assim devem fazer algo. Vocês devem se aproximar com a atitude correta e 
dizer: “Pai e Mãe, eu acho que isto está certo e que isto está errado. O que vocês acham? Esta 
é a coisa correta ou não?” Se eles concordarem com vocês está certo, então diga: “Então, por 
favor, não briguem”. 
   Nesses casos, vocês devem corrigi-los, indo até eles, sentando em frente deles e dizendo: 
“Pai e Mãe, eu tenho algo para falar para vocês”. E então devem contar-lhes o que é 
importante. Fale com seus pais desta forma. Vocês devem fazer isso. 
   Vocês devem proteger sua família dessa forma. Há muito tempo atrás quando Adão e Eva 
eram adolescentes, eles não puderam proteger o Jardim do Éden, por isso hoje vocês são 
adolescentes da Igreja de Unificação e devem proteger o que seus pais não podem proteger; 
pelo cumprimento de suas responsabilidades, vocês devem prevenir a Queda. Vocês devem 
saber isso. Vocês entendem o que eu estou explicando? 
   Então seu pai e mãe dirão: “Bem, você está certo. Eles temerão e hesitarão diante de vocês. 
Então eles cessarão de fazer este tipo de coisas. Vocês entendem o que estou explicando? Por 
favor, guiem bem seus pais dando a eles seus conselhos. Então seu pai e sua mãe darão 
nascimento a maravilhosos jovens irmãos e irmãs e formarão uma maravilhosa família 
verdadeira. 
 

>>  << 
 

6) O orgulho da Segunda Geração está nos Verdadeiros Pais. 
 

   Vocês podem estar orgulhosos do quê? Deixe-me fazer uma pergunta. Quando amam Deus, 
do que vocês podem estar orgulhosos? Qual é seu orgulho? Vocês têm a capacidade de amar 
seu pai e sua mãe que são abençoados? Aqueles que não podem confiar em seus pais, 
respondam-me. Do que vocês podem se orgulhar diante de Satanás? Se vocês, que não tem 
nada para se orgulhar diante de Satanás, me encontram e recebem a Bênção, então sobre o que 
Satanás ira zombar de você? Ele irá dar gargalhadas de vocês, mostrando seus dentes. Vocês 
já devem ter ouvido pessoas que riem de seu narizes, mas vocês podem não ter ouvido alguém 
rindo mostrando seus dentes. 
   Do que vocês estão orgulhosos? Por serem de Segunda Geração? Segunda Geração de quê? 
Vocês não têm nada para estarem orgulhosos diante de Satanás. Então como vocês que não 
têm nada para se orgulhar diante de Satanás, podem receber a Bênção diante do Céu? Do que 
vocês podem se orgulhar diante de Satanás? Dinheiro? Seu rosto? Seu corpo físico? Não! O 
que é? Respondam-me. Do que vocês podem se orgulhar diante de Satanás? Aqueles que 
podem responder levantem as mãos. 
   Vocês acham que há algo em seus pais que vocês podem se orgulhar ou não? Por que? Eles 
estão centrados em quê? Vocês dizem que não tem nada para estar orgulhosos. Do que vocês 
podem se orgulhar diante de Satanás? Isto é simples. Isto é se você ama a Deus. Satanás ama 
Deus? Quando Satanás amar Deus então tudo estará concluído. A seguir, vocês amam os 
Verdadeiros Pais. Vocês amam seus Verdadeiros Pais? 
   Vocês têm amado os Verdadeiros Pais da mesma forma que vocês responderam neste 
momento? Eu não acredito em vocês. Qual a evidência que vocês têm amado os Verdadeiros 
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Pais? Esse é o problema. Seus pais não tem nada a mais do que se orgulhar, mas há uma coisa 
da qual eles podem se orgulhar: O amor deles por mim. O fato de que eles amam os 
Verdadeiros Pais é algo que Satanás não pode fazer. Satanás não pode fazer isto. Diante dos 
Verdadeiros Pais, Satanás deve retirar-se completamente. Satanás tem que ir para o inferno. 
   A única coisa da qual vocês podem estar orgulhosos diante de Satanás é amar Deus e os 
Verdadeiros Pais. Este é o orgulho que Satanás nunca pode ter, amar os Verdadeiros Pais que 
são o centro deste mundo. A mesma coisa pode ser dita de minha família, minha tribo. Na 
minha família, este é o meu orgulho diante de meu pai e minha mãe. Vocês têm sempre 
pensado sobre isso? Do que vocês podem estar orgulhosos desde o início até o fim é somente 
os Verdadeiros Pais. Não é bom se vocês estão no lugar onde seus pais decaídos estão. No 
lugar onde os Verdadeiros Pais são negados, vocês retornam instantaneamente para o ritmo 
satânico. Vocês entendem o que eu estou explicando? 
   Qual é o melhor orgulho da Igreja de Unificação? Do que é que podemos nos orgulhar 
diante de Satanás? Podemos dizer para Satanás: “Permanecemos e morremos pelos 
Verdadeiros Pais, a quem você nunca pôde ter. Esse é nosso orgulho. Somos 
fundamentalmente diferentes de você que sacrifica os outros em seu próprio benefício”. Seu 
pai e sua mãe são assim? Eles são como o Pai? Qual é seu orgulho? Os Verdadeiros Pais. E o 
que vem a seguir? Amor. Vocês podem estar orgulhosos de si mesmos diante de Satanás por 
ter os Verdadeiros Pais. Não há nada mais. 
   Nosso orgulho é que temos os Verdadeiros Pais neste universo, não é? O que Satanás 
lamenta é que os Verdadeiros Pais apareceram neste planeta terra, mas o que Deus se alegra é 
pelo mesmo fato de terem os Verdadeiros Pais aparecido neste mundo. O mundo da 
Verdadeira Família chegou, e a verdadeira tribo, nação e mundo estão vindo a existir. E agora 
a Família da Unificação está chegando ao estágio onde podemos liderar o mundo. 
   Não começamos com a nação unificada, mas com a família centrada no amor. (16 de 
fevereiro de 1986). 
 

>>  << 
 

7) Verdadeiros Pais e a Missão da Segunda Geração. 
 

   Qual é seu orgulho? Os Verdadeiros Pais. Onde estão os Verdadeiros Pais? Quando 
perguntarem: “Onde está o Reino do Céu?”, vocês devem dizer: “Ele está dentro de minha 
mente”. Ele existe dentro de nossas mentes. Meu pensamento não pode ser meu pensamento 
apenas, quando estou centrado nos Verdadeiros Pais e na Vontade dos Verdadeiros Pais. Este 
fundamento deve se expandir até se tornar um fundamento do céu em nível familiar, o 
fundamento do céu em nível familiar deve se tornar um fundamento em nível tribal, o 
fundamento em nível tribal em nível nacional e o fundamento do céu em nível mundial. Todos 
eles vêm a partir do interior da mente. Por favor, sigam os Verdadeiros Pais. Os Verdadeiros 
Pais tem superado todas as barreiras neste mundo e tem destruído todas as coisas. 
   Agora a era de perseguição contra a Igreja de Unificação está terminada. Quando eu enviei 
missionários para 140 países, eles foram inicialmente perseguidos nestes países; mas agora 
toda a perseguição acabou. Não há mais oposição. Em minha própria geração, eu parei a 
história de martírios. No caso do cristianismo, porque Jesus não foi capaz de alcançar a vitória 
no Senado de Roma, cristãos foram perseguidos e sacrificados durante o período de 400 anos 
sob o Império Romano. Isto é uma coisa terrível visto da vontade de Deus. Mas eu tenho 
resolvido todos esses problemas em minha própria geração. 
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   O que habita dentro de suas mentes? Os Verdadeiros Pais? Os Verdadeiros Pais habitam 
dentro de suas mentes? O que os Verdadeiros Pais estão fazendo? Os pais decaídos semearam 
a semente do amor decaído e dirigiram o mundo inteiro para a realidade da Queda, mas os 
Verdadeiros Pais estão conectando este mundo decaído para o mundo Celestial com o amor 
que transcende a esfera decaída. Os Verdadeiros Pais são as figuras centrais do amor que 
conectam Céu e Terra. Portanto, a conclusão é que vocês devem amar o mundo satânico. Sem 
vocês amarem os Verdadeiros Pais mais do que seus próprios pais físicos, mais do que seus 
próprios corpos físicos, mais do que seus próprios cônjuges, mais do que seus filhos e filhas, 
vocês não podem herdar o vitorioso fundamento de indenização do Reino do Céu que o Pai 
edificou. 
   O Pai tem se tornado famoso na República da Coréia ou não? O que vocês acham? Eu sou 
famoso ou não? Mas estas pessoas são verdadeiramente capazes de ver o Pai? Eles não 
conhecem o Pai, exceto através de minhas obras. Eles querem me ver, mas quanto eles podem 
me ver? Eles não podem fazer isso. Vocês são representantes do Pai. Vocês são a ponto 
inicial. Somente quando vocês viverem com seus corações e mentes centrados em mim e 
viverem fisicamente como meus representantes e se tornarem esses líderes que podem 
transformar este mundo satânico, poderemos fazer possível que o mundo satânico desapareça. 
(16 de fevereiro de 1986). 
 

>>  << 
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Seção 2 
 

O tempo Providencial e o Curso da Segunda Geração. 
 

1) Agora é o tempo para os filhos assumirem o comando. 
 

   Que dia é hoje? É o dia do aniversário de casamento dos Verdadeiros Pais, e também é o 
aniversário de vinte e um anos, quando finaliza os três cursos de sete anos dos Verdadeiros 
Pais. Por que eu convoquei todos vocês aqui hoje? Que momento é este agora? A partir de 
agora vocês devem assumir a iniciativa de fazer o que tenho feito. Centrando-se nas famílias 
dos líderes da igreja, todas as famílias abençoadas devem herdar o que tenho feito. 
   Embora seus pais tenham recebido a bênção e dado nascimento a vocês, ainda restam muitos 
elementos satânicos. Desde que eles não concluíram o que eles estavam destinados e não 
completaram o que eles tinham que completar, a partir de agora vocês devem agir como o Pai 
e comandar. Vocês devem assumir a responsabilidade pelas falhas de seus pais. Vocês estão 
agora maduros o suficiente para assumir a responsabilidade para estabelecer as famílias do 
Reino do Céu e pela educação de seus pais e mães. 
   Aqueles entre vocês que estão aqui, que tem mais de dezoito anos de idade, por favor, 
levantem suas mãos. Acima de dezessete anos? Aqueles que tem acima de dezessete anos, por 
favor, levantem as mãos. Oh, que maravilha! Vocês sabem a idade da Mãe quando ela veio 
para mim como esposa? Ela tinha dezessete anos. Aqueles que estão com dezessete anos de 
idade levantem as mãos. Todas as moças que estão acima de dezessete anos de idade se 
levantem. 
   Era uma coisa alegre ou uma coisa miserável para o pai, que estava com quarenta anos de 
idade, desposar uma moça como vocês, diante dos membros de nossas famílias ao redor do 
mundo? Por favor, respondam-me. Era uma coisa alegre ou uma coisa miserável? O mundo da 
vontade de Deus não pode ser entendido pelo senso comum das pessoas deste mundo. Vocês 
entendem o que estou explicando? A pessoa que estava qualificada para se tornar a Mãe estava 
com menos de dezoito anos de idade. Este é o princípio. (12 de abril de 1981). 
 

>>  << 
 

2) A posição das Famílias da Unificação e a Era da Indenização Substancial. 
 

   Deixe-me contar-lhes em qual posição vocês estão colocados. Os membros da Igreja de 
Unificação estão na posição de Caim e vocês das Famílias Abençoadas estão na posição de 
Abel. Vocês entendem? Tem sido uma luta conquistar a primogenitura até agora. Quem são os 
filhos mais velhos? Eles são os meus próprios filhos e filhas? Desde que meus filhos e filhas 
me atendem, Caim e Abel estão dispostos a subjugarem-se automaticamente. Assim é a Igreja 
de Unificação. 
   Até mesmo aqueles que são mais velhos devem chamar meu filho Hyo Jin Nim de seu irmão 
mais velho. Vocês sabem por que isto é assim? Porque ele tem a primogenitura em nível de 
família. No mundo decaído a primogenitura pertencia ao mundo satânico, mas agora a 
primogenitura pertence ao lado celeste. 
   Desde que essa primogenitura veio a existir, o que acontece a partir de agora? Se a Igreja de 
Unificação está no estágio de formação, então vocês estão no estágio de crescimento e a 



 78

Família do Pai está no estágio de aperfeiçoamento. Estes três devem se tornar uma unidade. 
Quem é o centro disso? Os membros da Igreja de Unificação não são o centro. Os estudantes e 
doutores que tem entrado recentemente na Igreja de Unificação devem compreender isso. 
Mesmo se vocês têm graduação e doutorado ou se são excelentes estudantes, isso não é o 
suficiente. Essas três coisas não contam neste caso. Os membros da Igreja de Unificação estão 
no estágio de crescimento e a Família do Pai está no estágio de aperfeiçoamento. 
   A Era do Velho Testamento foi a era da indenização através das coisas materiais; a Era do 
Novo Testamento foi a era da indenização através do ser humano; e agora a Era do Completo 
Testamento é a era da indenização através do ser substancial. Na Igreja de Unificação mesmo 
eu tive que pagar indenização através das coisas materiais. Também, Heung Jin Nim teve que 
pagar indenização. Então, restaram indenizações substanciais. Embora, agora tenhamos 
entrado na era da indenização substancial, devemos seguir adiante superando as lutas legais. 
Vocês entendem? 
   Em meu caso, eu tenho estabelecido condições de indenização mesmo quando eu estava na 
prisão. Eu tenho liquidado completamente, como Verdadeiros Pais, todas as aflições 
acarretadas pela crucifixão. Inicialmente a Igreja de Unificação foi envolvida neste processo, e 
a seguir outras igrejas foram envolvidas. E a seguir o que está envolvido? O mundo livre será 
envolvido. E a seguir o mundo comunista será envolvido. Não há necessidade de lutar com o 
mundo comunista. Se o Pensamento Unificado for ensinado corretamente, então não há 
necessidade de luta. 
   Então qual é a vontade de Deus? Não é a separação da Igreja e do Estado. Deve haver a 
união entre a Igreja e o Estado. Estamos marchando adiante para um mundo único, nos quais 
os corações sejam um centrado em Deus. Esse mundo irá durar milhares e dezenas de milhares 
de anos. Vocês entendem? O mundo decaído se tornará uma unidade centrado em Deus, 
centrado nos Verdadeiros Pais e centrado na primogenitura. Este é o curso original para o 
Reino do Céu e este é o princípio para atingir o Reino do Céu. 
   Não importa quão duramente as pessoas busquem pela primogenitura ou pelo lado Abel, 
ainda sim não podem entrar no Reino do Céu sem os Verdadeiros Pais. Se eles lutarem como 
órfãos, sem pais, então os segundos filhos estarão sendo mortos por estrangulamento pelo 
filho mais velho. Por isso a religião tem sido vitimizada diante desses que tem o poder 
soberano. Entretanto, desde que os Verdadeiros Pais apareceram e restauraram as posições 
originais, os filhos mais velhos e os segundos filhos, atendendo aos Verdadeiros Pais e criando 
unidade entre eles e vivendo juntos, podem entrar no Reino do Céu. Este é o princípio e não há 
dúvida que agora este é o último estágio. 
   Ontem, líderes japoneses vieram até mim e disseram: “é realmente estranho que quando 
ouvimos suas palavras sentimos como que voando e flutuando ao redor. Por que ocorre isto? 
Isto é porque o tempo chegou. Vocês devem fazer preparações para este tempo. Vocês não 
devem fantasiar ou sonhar acordados”. 
   E quanto a vocês? Vocês escolhem a pessoa que irão casar ou escolhem a Vontade de Deus? 
E quanto a vocês? Não precisam pedir. Vocês estão indo se queixar e se tornar derrotados? Se 
vocês se queixam, se tornam derrotados. Devem responder: “Eu não farei uma escolha”. 
Vocês entendem? Agora é o momento para estas coisas. (19 de julho de 1984). 
   Jacó prefigurou a providência centrada em seus doze filhos; Moisés fez o mesmo centrado 
em suas doze tribos; Jesus também o fez, centrando-se em doze discípulos. Entretanto, isto 
seria uma coisa séria se a Mãe não tivesse dado nascimento para os doze filhos e filhas. Não 
importa o que este mundo fale sobre isto, o Pai tinha que ter doze filhos e filhas por todos este 
motivos. Vocês entendem? 
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   De agora em diante, eles devem ser aqueles que possuem a posição e concluem a 
responsabilidade e estão qualificados para representar todos os outros irmãos e irmãs. Mesmo 
se um irmão mais jovem assume a posição porque cumpriu sua responsabilidade, o irmão mais 
velho não deve se opor a isto; ele deve aceitar isto. No mundo satânico, esta situação receberia 
oposição, e como resultado tem havido uma história de luta entre Caim e Abel. Em nossa era 
não devemos nos opor a esse tipo de prática. 
   Em nossa igreja vocês não devem acusar os outros. Aqueles que fizerem acusações, serão 
acusados mesmo na vida após a morte. Aqueles que atenderem bem aos Verdadeiros Pais com 
boa vontade trabalhando em benefício do mundo, serão acusados? Em comparação com as 
árvores, eles são os galhos do lado ocidental e do lado oriental. Devemos protegê-los e 
observá-los e desejar que eles amadureçam o mais depressa possível. Nunca devemos acusá-
los. Sabemos que toda a história de rancor e ressentimento durante a providência pode 
somente ser resolvida por nós. (19 de julho de 1984). 
 

>>  << 
 

3) Se tornar uma unidade  com o  Filho Restaurado mais Velho Original. 
 

   Quando observamos as coisas de uma forma horizontal, quem são aqueles que estão no 
estágio de formação? São os membros da Igreja de Unificação. A seguir, quem está no estágio 
de crescimento? São as Famílias Abençoadas. E quem são aqueles que estão no estágio de 
aperfeiçoamento? É a família dos Verdadeiros Pais. Eles são as famílias centrais. Quando 
olhamos para os filhos das famílias Abençoadas eles são a Segunda Geração. Agora é a vez da 
Segunda Geração, não da primeira geração. Mesmo que a primeira geração se torne ração para 
pássaros no planeta, eles não têm nada para fazer por nós. Desde que eu os capacitei a 
sobreviver, eu fiz isso para dar a Bênção a eles. 
   Este é o Princípio. No mundo espiritual esta lei se torna o princípio. Vocês querem ir para o 
Reino do Céu. A fim de fazer isto, como vocês devem viver? Vocês devem se tornar filhos e 
filhas de Deus. Com o objetivo de se tornar filhos e filhas de Deus, como Abel, vocês devem 
salvar Caim, e devem ser publicamente reconhecidos pelos Verdadeiros Pais. Para serem 
reconhecidos publicamente pelos Verdadeiros Pais, vocês devem se tornar uma unidade com 
os filhos dos Verdadeiros Pais. Desde que esta é a era dos filhos, para se tornar uma unidade 
com os Verdadeiros Pais, vocês devem se tornar uma unidade com o filho mais velho dos 
Verdadeiros Pais, que não é um filho decaído, mas aquele que tem cumprido a posição de 
Caim. Como seus filhos e filhas se tornam uma unidade com Caim, eles podem receber os 
benefícios da posição de Abel e podem entrar no Reino do Céu. Vocês entendem o que estou 
explicando? Vocês precisam saber isto. 
   Vocês não podem se tornar uma unidade diretamente com os Verdadeiros Pais. Os filhos do 
Pai são os irmãos mais velhos. Eles não são filhos mais velhos decaídos, mas, eles estão na 
posição original de perfeição diante do Céu. No caso de seus filhos e filhas, eles entram no 
Reino do Céu ao se tornarem uma unidade com o filho mais velho restaurado através do 
recebimento da Bênção dos Verdadeiros Pais. Agora é o momento que devem se arrepender e 
colocar tudo em ordem. A quem vocês devem amar mais do que seus filhos? Vocês devem 
amar os filhos mais velhos. 
   No curso para a restauração do mundo decaído, Abel tinha que trabalhar duro a fim de 
restaurar a primogenitura. Desta forma, vocês devem trabalhar duro, muitas vezes mais, e 
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mesmo se tiverem restaurado a primogenitura, ainda restará o processo passo a passo de 
restauração: A restauração individual, a restauração familiar, e a restauração tribal. Com o que 
podemos fazer comparações? Vocês podem se orgulhar e se vangloriar de terem restaurado a 
primogenitura? Vocês devem dizer: “Deus, nós somos gratos”. 
   A quem enganou o filho mais velho? Ele enganou os seus pais. Vocês, trinta e seis casais, 
cometeram muito erros no passado. Vocês amaram seus próprios filhos. Eu sinto por Hyo Jin e 
Ye Jin, meus próprios filhos, porque eu não os amei e não os abracei carinhosamente. 
Enquanto eu tinha que amar o mundo satânico, vocês, 36 casais, na posição do arcanjo, 
deveriam ter amado e ensinado Hyo Jin dizendo coisas como: “Você deve atender seus pais 
neste caminho”. Originalmente, Adão deveria ter sido educado, não pelo próprio Deus mais 
pelos três arcanjos. 
   Neste sentido, os 36 casais deve representar a missão dos três arcanjos. Eles devem assumir 
a responsabilidade representando as três idades e o número doze. Eles devem estabelecer a 
tradição centrados nos filhos da família dos Verdadeiros Pais, e centrados no filho mais velho 
restaurado e unidos com um coração de gratidão por milhares e dezenas de milhares de anos, 
estabelecer a tradição de atendimento aos Verdadeiros Pais. Mas eles não puderam fazer isto. 
Agora que vocês entendem claramente este ponto, e com quem devem estar unidos? Com o 
filho mais velho. Vocês devem se tornar uma unidade com os doze filhos, com minha família. 
Quando estabelecemos nossas posições, vocês todos devem ser registrados e devem pertencer 
a uma das tribos. Quando a nação estiver estabelecida vocês pertencerão a uma das doze 
tribos. De outra forma, não há como vocês estarem diante do Pai. Havendo tal princípio a 
família da unificação não pode ser abalada. Mesmo se pessoas desonestas aparecerem, todas 
elas serão eliminadas pelo princípio. (19 de julho de 1984). 
  

>>  << 
 

4) Descarte seu antigo “Eu” e se torne maior do que os Verdadeiros Pais. 
 

   Vocês devem abandonar tudo que tinham sido até agora. De agora em diante, vocês não 
devem apenas seguir e aprender de seus próprios pais, mas devem se tornar maiores do que 
seus próprios pais e mães. Vocês devem se tornar superiores a seus pais. Sem que estabeleçam 
a tradição que seus próprios pais não puderam estabelecer diante do céu, o caminho para seus 
próprios pais seguirem estará fechado. Esse tipo de coisa acontecerá. Portanto, seus pais 
devem ser restaurados através de vocês, assim como Abel que deveria restaurar seus pais, de 
acordo com o Princípio. 
   Vocês devem saber que aqueles a quem eu abençoei devem seguir adiante neste padrão. 
Vocês entendem? 
   Vocês não devem se tornar filhos e filhas que vivem somente no nível dos pais. Se vocês 
forem desta forma, sua família perecerá. Essas famílias não podem se desenvolver por muito 
tempo. A partir de agora é o momento quando devemos ultrapassar o real domínio de Deus, 
saltando adiante. Não é suficiente manter o padrão de fé no qual vocês recebem orientações de 
seus pais. 
   A partir de agora a era de indenização chegou ao fim. O mundo comunista, o qual me 
perseguiu desaparecerá, e mesmo o mundo democrático também desaparecerá. Agora o mundo 
irá saltar para o mundo do Deusismo e o mundo do Unificacionismo. Para este propósito, 
vocês devem se tornar representativos homens e mulheres que podem se aperfeiçoar centrados 
no padrão original baseado no Princípio, e centrados no amor como o antigo princípio, e 
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centrados no amor como o âmago do Princípio. De outra forma, é impossível que o mundo 
ideal da criação desejado por Deus apareça diante deste universo e do cosmo. Esta é a visão do 
Princípio. Vocês devem seguir para essa posição com o risco de seus próprios destinos 
inevitáveis. Vocês estão indo de boa vontade ou não? (19 de julho de 1984). 
 

>>  << 
 

   Para todos, agora é um momento importante. Vocês que estão agora na América devem se 
tornar os modelos exemplares para os estudantes, e que podem salvar os estudantes nos 
centros universitários. Vocês devem se tornar uma luz pelo estabelecimento das posições de 
liderança pelas quais possam apresentar-lhes uma direção. Vocês podem ser tão bons enquanto 
estudam. Até agora o Pai tem estado trabalhando muito e dormindo apenas duas ou três horas 
através de toda minha vida. Pelo bem do mundo, eu tenho estabelecido este tipo de tradição. 
Vocês devem herdar esta tradição e na posição de filhos diretos que podem herdar a tradição e 
seguir a tradição, devem estudar duro. Não há tempo para vocês desperdiçaram. Vocês devem 
confiar que podem completar em três horas o que outras pessoas completariam em dez horas. 
(20 de julho de 1984). 
 

>>  << 
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Seção 3 
 

Se tornar Uma Unidade 
 

1) Visão Histórica da Restauração Durante os Quarenta anos depois da 

Libertação. 
 

   Hoje é 16 de agosto, um dia após os quarenta anos desde que a Coréia foi libertada. Quando 
olhamos para trás pela providência de restauração, podemos ver que o Pai teve que indenizar a 
história de 4000 anos durante este período de quarenta anos. Eu tive que sofrer com o objetivo 
de re-indenizar a história de 4.000 anos desde Jacó, passando por Jesus até os dias de hoje. Se 
o cristianismo tivesse se tornado uma unidade com a Igreja de Unificação logo depois da 
Segunda Guerra Mundial, o mundo teria se tornado um centrado no Cristianismo. 
   Tal conflito tem existido desde o problema de Caim e Abel. Caim nasceu primeiro, e era o 
mais velho. Entretanto, o irmão mais velho estava do lado de Satanás e o irmão mais jovem 
estava do lado de Deus. Através do curso da história, têm ocorrido constantes combates para 
mudar este relacionamento. 
   Sem que Abel restaurasse Caim, os Pais não podem aparecer nesta terra. Mesmo se os Pais 
aparecessem, não seriam atendidos como Pais. Entretanto, na história pela qual a finalidade é 
que Abel restaure Caim, a indenização tinha que ser paga através de oito estágios, individual, 
familiar, tribal, social, nacional, cósmico e Deus. 
   Com o objetivo de completar a Vontade de Deus nesta providência, o Cristianismo que 
estava espiritualmente colocado na posição de Abel, pagou o preço de derramar muito sangue 
e oferecer vidas, e subjugou Caim no mundo satânico. A conclusão deste curso foi no tempo 
da Segunda Guerra Mundial. 
   Exatamente após a Segunda Guerra Mundial, veio o tempo quando o Cristianismo, o qual 
era a realidade de Abel, controlava o mundo inteiro de Caim pela primeira vez. Em outras 
palavras, este era o tempo em que a esfera cultural Cristã tinha o privilégio de combater o 
mundo inteiro. 
   A América, centralizada na esfera cultural cristã, deveria ter estabelecido um só mundo 
naquele tempo; entretanto a América e o Cristianismo não entenderam a Vontade de Deus. 
Nem a América nem o Cristianismo sabiam como resolver os problemas deste mundo ou 
como transformar este mundo, em um mundo desejado por Deus. Era natural que eles não 
soubessem isto porque, esta era a função do Senhor do Segundo Advento, enviado pela 
vontade de Deus, entregar isso a eles. 
   O Cristianismo e a América eram como Abel e Caim. Através da América e do Cristianismo 
se tornando completamente unidos, os Pais poderiam ser restaurados. De acordo com o 
Princípio, Adão e Eva são restaurados depois que Caim é restaurado através de Abel. Adão e 
Eva não podem ser restaurados antes. Desta forma, na Providência de Deus, antes de Adão e 
Eva aparecer na posição de pais, Caim e Abel devem restaurar o que foi invertido pelo erro; e 
de outra forma a primogenitura permanecerá sempre no lado de Satanás. (16 de agosto de 
1985). 
 

>>  << 
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   Até hoje o Cristianismo tem se oposto a Igreja de Unificação e todas as nações centradas na 
esfera cultural cristã – América e outros países – tem feito oposição para a Igreja dea 
Unificação. Até agora muitas religiões e indivíduos, todos se associaram em oposição a Igreja 
de Unificação e a mim. Sob esta oposição, o que a Igreja de Unificação tem feito? Isto tem 
sido a restauração por indenização da primogenitura. Esta história de 4.000 anos tem sido 
indenizada em vinte anos. Pela redução de quatro anos do período de 1960 a 1981, o 
Verdadeiro Pai estabeleceu as condições de indenização até 1976. Isto ainda tem sido adiado 
até hoje. 
   Se naquele tempo o Presidente dos Estados Unidos, o primeiro ministro japonês e o 
Presidente coreano tivessem se unido centrando-se na esfera padrão, tendo restaurado 
centrando-se na esfera tipo Abel. Entretanto, o presidente americano cometeu erros e o 
primeiro ministrojaponês não foi capaz de se unir. Por este motivo, tudo terminou em fracasso. 
   Para restaurar tudo isso, eu tenho continuado a luta durante doze anos na América, e por 
quatro mandatos de presidentes americanos: Nixon, Ford, Carter e Reagan. Passando por 
quatro presidentes, Nixon, Ford, Carter e Reagan, e no padrão do quadragésimo presidente eu 
tenho estado lutando no curso de restauração por indenização. Ainda a América e o 
Cristianismo, que tinham a missão de se opor a mim, e por isso eu fui conduzido para minha 
prisão em Danbury. Esta situação continua mesmo agora. Quatro anos atrás, depois que 
celebramos o quadragésimo aniversário de Libertação, o Pai foi libertado. Isto é muito 
significativo. O número 44 é o número de conclusão. Centrando-se nesse número estamos 
agora seguindo no caminho da restauração através de indenização. (16 de agosto de 1985). 
 

>>  << 
 

2) Realização do Reino do Céu Centrado nos Verdadeiros Pais. 
 

   Quem é o Abel neste momento na Família da Unificação? Sou eu, o Pai. Também a partir do 
próprio âmbito da Igreja de Unificação, as famílias abençoadas são Abel para os membros que 
ainda não receberam a bênção. Embora, estejamos trabalhando logicamente para nos 
tornarmos uma unidade. É um fato surpreendente, que todos aprendemos o mesmo Princípio e 
atendemos os mesmos Verdadeiros Pais. Entretanto, sem os Verdadeiros Pais, haveria 
conflitos e lutas. Quando olhamos para este fato desta forma, vemos agora mesmo que a 
ordem está invertida. Apesar do fato de que as famílias abençoadas estarem colocadas 
assumirem a posição de Abel diante dos membros não abençoados, se as famílias ficam na 
posição de Caim, os membros não abençoados não farão oposição a eles. Eles aceitam a 
situação. Isso está errado. 
   A seguir, quando olhamos para as famílias abençoadas da Igreja de Unificação e para a 
família dos Verdadeiros Pais, qual é Abel? Os filhos diretos dos Verdadeiros Pais estão na 
posição de Abel para as famílias abençoadas da Igreja de Unificação. Os outros membros da 
Igreja de Unificação devem incondicionalmente serem obedientes para com as famílias 
abençoadas; e de outra forma o conteúdo da queda no Jardim do Éden não pode ser 
indenizado. Da mesma forma, as famílias abençoadas e os filhos abençoados devem ser 
absolutamente obedientes para com os filhos diretos do Pai centrados nos Verdadeiros Pais. A 
razão para isso é que o problema de Caim e Abel deve ser resolvido. Por isso, antes de seguir 
para a prisão, eu contei todas estas coisas para Hyo Jin. A questão é, centrada na família dos 
Verdadeiros Pais, quem entra na Igreja de Unificação está indo completar todas estas coisas? 
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   O Pai está agora com sessenta e cinco anos de idade; entretanto, mesmo se eu fosse capaz de 
estabelecer o padrão tradicional em alguma extensão dentro de minha própria geração, ainda 
seria difícil restaurar o mundo inteiro completamente. Deste modo, na providência histórica 
ainda restará problemas para serem resolvidos através da conexão com a segunda geração e 
com a terceira geração. Deus é a primeira geração, Adão e Eva a segunda geração e Caim e 
Abel a terceira geração. Centrando nestas três gerações, o fundamento de quatro posições é 
estabelecido. Pela expansão dos três estágios, o fundamento de quatro posições é feito. 
Olhando para os três estágios – avós, pais e netos – este é o princípio de que três gerações 
vivem juntas como uma família. Três gerações sempre serão à base da família. 
   Dentro da família da Unificação, se os membros me atendem como Pai, então a posição dos 
filhos dos Verdadeiros Pais é a posição de Abel e eles ficam na posição dos filhos mais velhos. 
Deste ponto começa a esfera do filho mais velho. A esfera do filho mais velho é estabelecida 
da posição centrada nos Verdadeiros Pais. Isto não pode ser estabelecido sem os Verdadeiros 
Pais. 
   Até agora esta tem sido a esfera de Abel, e pela expansão ou extensão da esfera de Abel e a 
restauração da esfera de Caim, o curso histórico para receber o Messias está sendo seguido. 
Entretanto, agora que os Verdadeiros Pais têm completado o ideal da Segunda Vinda tendo 
surgido e restaurado por indenização todas as coisas, os filhos e filhas dos pais no lado de 
Deus, devem estar equipados com o padrão da restauração dos filhos mais velhos e os 
segundos filhos mais velhos. 
   Se olharmos para os filhos do Pai como os filhos mais velhos ou irmãos mais velhos, então 
as pessoas vindas deste mundo se tornam através da restauração, os segundos filhos mais 
velhos. Eles devem ser obedientes. O que todos eles devem fazer é obedecê-los. De agora em 
diante, se somente vocês acreditam e seguem, então a esfera do filho mais velho e a esfera do 
segundo filho mais velho serão estabelecidas. Também, se somente vocês seguirem o curso 
dos filhos mais velhos, então, não somente as famílias abençoadas da Igreja de Unificação, 
mas a segunda geração como um todo, serão estabelecidos como a esfera de Abel 
automaticamente. Esta é o sentido que vocês estão seguindo para entrar em uma idade na qual 
não haverá necessidade de restauração através de indenização. 
   Por esta razão é possível, como nunca aconteceu antes no curso histórico de Caim e Abel, 
que os filhos e filhas do Pai formem a esfera do filho mais velho horizontalmente. Isto é, 
porque a indenização tem sido paga em todos os níveis, do indivíduo, família, tribo, povo, 
nação, mundo e cosmos, através do vitorioso fundamento dos Pais. 
   Desta forma, a menos que a esfera do filho mais velho e a esfera do segundo filho mais 
velho se tornem uma unidade horizontalmente, é impossível realizar o Reino do Céu na Terra. 
Esse é o Princípio. Não importa quão fortemente falemos sobre o Reino do Céu na Terra, será 
impossível realizá-lo a menos que as esferas do filho mais velho e do segundo filho mais velho 
estejam unidas. Eles devem estar conectados no relacionamento de linhagem de sangue com 
os Pais que tem alcançado vitória centrados em Deus. De outra, o Céu é impossível, do ponto 
de vista do Princípio. Vocês entendem o que estou explicando? (16 de agosto de 1985). 
 

>>  << 
 

3) Primeiro unir os Filhos Verdadeiros. 
 

   Bem, de agora em diante, vocês devem se unir completamente. Em minha família há doze 
filhos e filhas, e a partir de agora esses filhos terão doze famílias e carregarão a 
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responsabilidade por doze tribos. Não obstante, a qual tribo vocês pertençam, devem se tornar 
líderes. De agora em diante, eu estou organizando tribos em nível mundial, por isso somente 
quando vocês se tornarem um, as tribos externas podem ser organizadas. 
   De agora em diante, em suas famílias nunca deverá haver conflito ou disputa. Até agora 
vocês foram ignorantes, por isso podem ser perdoados pelos conflitos, mas a partir de agora, 
não devem ter disputas. Vocês devem estabelecer tal tradição de que nunca lutarão. Até o 
momento quando vocês atingiram os doze anos de idade, foram perdoados mesmo se 
cometessem erros. Quando as doze famílias se tornarem completamente unidas eu iniciarei a 
organização das tribos. 
   Quando todas as famílias abençoadas se tornarem uma unidade, então todas deverão 
organizar tribos – tribo, povo, nação, mundo e cosmos. Os nomes das tribos surgirá. Mas eu 
não posso dar nomes sem ter o território vitorioso da nação e do mundo. 
   Entretanto, vocês devem conhecer bem isso e estarem firmemente unidos internamente e 
unidos como as famílias abençoadas da Igreja de Unificação, e devem liderar seus próprios 
pais e mães de suas famílias. Vocês devem conduzir até mesmo os Verdadeiros Pais. Se vocês 
forem capazes de dizer: “Nós faremos o trabalho que os Verdadeiros Pais estão fazendo, por 
favor, podem descansar”, então serei capaz de dar toda a Bênção de Deus, a qual foi dada por 
Deus para o mundo. Qual o sentido do mundo externo estar gradualmente indo para o colapso? 
Vai acontecer que quando o mundo externo entrar gradualmente em colapso, as pessoas irão 
dizer: “Devemos nos tornar como as pessoas que herdaram a tradição da Igreja de Unificação, 
que têm a fé da Igreja dea Unificação e que estão cheias da determinação dentro da Igreja de 
Unificação”. Naturalmente o mundo voltará sua atenção para nós. (16 de agosto de 1985). 
 

>>  << 
 

4) A Construção da Terra Natal Começa da Unidade dos Filhos. 
 

   Até hoje , os Verdadeiros Pais, centrados em Caim e Abel no processo da história, tem 
buscado o padrão da restauração da primogenitura e tem preparado o curso mundial da 
indenização. Portanto, é uma bênção que a autoridade do filho mais velho e do segundo filho 
mais velho podem ser conectadas no padrão mundial, centrando-se na família dos Verdadeiros 
Pais. Isso é uma bênção. Quanto Deus e os Verdadeiros Pais têm estado esperando por este 
dia? Quanto tem esperado a humanidade por este dia? Por este motivo eu dei o lema “Criação 
e construção da Terra Natal”, centrando no período de três anos. Então, a partir de onde se 
inicia esta criação e construção da Terra Natal? Começa a partir da família. Até que a posição 
da família seja estabelecida, a nação não pode ser unida, e o mundo não pode ser unido. 
   Hoje, começando a partir da família, o amanhecer da criação e construção da terra natal 
começa a brilhar. Agora é novamente o momento em que amadureceu a família. 
Externamente, o tempo está maduro, no qual o ambiente está adequado e onde o Pai tem 
falado sobre isso. Quando vocês se tornarem completamente unidos e os conflitos entre o filho 
mais velho e o segundo filho mais velho desaparecerem, então o ideal do Reino do Céu na 
Terra estará sendo realizado centrado na família da Unificação. 
   Portanto, deve ser iniciada uma Família-Igreja. Vocês entendem? Com o objetivo de iniciar 
a Família-Igreja é a base do Reino do Céu e o alicerce do Reino do Céu, e isto deve ser 
cumprido. (16 de agosto de 1985). 
 

>>  << 
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Seção 4 
 
O Curso de Sete Anos dos Filhos de Segunda Geração. 

 

1) O Curso de Sete anos para as Famílias Abençoadas e seus Filhos. 
 
   Mesmo se vocês receberam a bênção, isso não é tudo. Depois da bênção sua posição é o 
nível de aperfeiçoamento do estágio de crescimento; portanto não devem cometer erros em 
suas vidas.  Mesmo que vocês teham nascido de pais abençoados, ainda terão um curso de sete 
anos para seguir, com o objetivo de consumarem o nível de aperfeiçoamento do estágio de 
aperfeiçoamento. Restam sete estágios do princípio. 
   Adão e Eva caíram e sua família caiu; eles deram nascimento a Caim e Abel quando 
estavam no nível de aperfeiçoamento do estágio de crescimento. Ao invés de crescerem, eles 
decaíram. Mesmo se uma nova família viesse a existir ao receber a bênção diante do céu, 
ainda assim esta família deve crescer a partir do nível de aperfeiçoamento do estágio de 
crescimento. No processo de crescimento eles devem fazer uma condição para não serem 
acusados por Satanás. Esse é o princípio. Vocês entendem o que eu explico? Não deve haver 
uma condição ambiental pela qual Satanás possa acusar. 
   Hoje neste mundo decaído, centrando-se nas famílias abençoadas da Igreja de Unificação, os 
membros estão crescendo a partir do nível de aperfeiçoamento do estágio de crescimento. Mas 
ainda, seu ambiente está dentro da esfera de acusação de Satanás. Quem está resolvendo estes 
problemas? Suas famílias não podem resolver estes problemas por si mesmas. Não é possível 
para suas famílias sozinhas resolverem tudo isso. Sem que alguém como Adão e Eva, que se 
tornem os primeiros ancestrais da humanidade, venham e resolvam todas as coisas, não há 
forma de escapar do mundo satânico, mesmo se suas famílias tenham sido abençoadas. Este é 
um ponto importante do princípio. (8 de abril de 1986). 
 

>>  << 
 

2) O Curso de Sete Anos do Verdadeiro Pai. 
 

   Esse é o motivo pelo qual o Pai tem estado fazendo o trabalho. No curso de sete anos como 
forma do curso de restauração através de indenização em nível mundial centrando-se na 
família do Pai, não deveria haver nenhuma acusação de Satanás, quando o Pai recebeu a 
Bênção com a Mãe. Não deveria haver nenhuma acusação desde o dia quando a Mãe foi 
acolhida. Originalmente, se Adão e Eva não tivessem caído e tivessem permanecido na 
posição da bênção, então não haveria a esfera da Queda e não haveria a queda de Satanás. 
   Portanto, em 1960, quando o Pai realizou o Sagrado Matrimônio, o que havia sido feito em 
nível nacional por quarenta anos? Vocês não conhecem isso, mas eu tive que estabelecer um 
padrão tradicional a fim de iniciar a partir do ponto onde Adão e Eva não haviam caído. Pelo 
padrão tradicional eu firmei o padrão para a subjugação de Satanás. Como estabelecer o 
padrão, que foi a abertura? Foi necessário indenizar o padrão preparado no nível nacional 
centrado em Jesus naquele tempo. Sem que tivesse sido capaz de indenizar isso, não teria sido 
estabelecida a posição da bênção! 
   Quarenta anos após a libertação, em abril de 1960, eu realizei o Sagrado Matrimônio; mas 
neste tempo na Coréia todos os níveis – indivíduo, tribo, nação, e estado – ainda se opunham a 
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mim. Da mesma forma, mesmo aqueles que tinham seguido a Igreja de Unificação se 
opuseram a mim. Mais de uma dúzia de pessoas se opuseram a mim e a Igreja de Unificação. 
Ao encontrar esta oposição eu tive que seguir o caminho de indenização. Nenhum de vocês 
conheciam estas coisas. Eu tive que me apresentar para a justiça no dia anterior ao Sagrado 
Matrimônio. Sob estas circunstâncias, eu realizei o Sagrado Matrimônio. Foi realmente uma 
luta. Nestas ferozes batalhas eu construí o fundamento que vocês vêem hoje. 
   Satanás se opôs em todo o caminho, me alvejando. Não importava que tipo de condições eu 
fizesse, individualmente, ainda Satanás dizia que absolutamente nunca concederia que eu 
seguisse o curso da Vontade de Deus. Por esta razão mesmo por trás de seus pais e mães que 
têm acreditado na Igreja de Unificação, Satanás se opôs todos os dias. 
   Contando-lhe as circunstâncias daqueles dias, sua mãe, ou seu pai, ou filho, ou marido, ou 
esposa não eram o problema. Eles todos estavam no lado satânico. Como resultado, seus pais e 
suas mães foram reclamados para trairem suas próprias famílias ou tribos. Eles abandonaram 
suas próprias tribos; eles abandonaram suas próprias famílias. 
   Como resultado da queda, a esposa foi traída, os Filhos Verdadeiros foram traídos e os 
Verdadeiros Pais foram traídos. Portanto, em uma família, os membros estiveram seguindo 
este caminho. Na Bíblia, Jesus diz: “Você deve me amar mais do que qualquer outro”. Por que 
era necessário fazer isso? Isto era para conseguir dinheiro ou em beneficio do domínio na 
sociedade; isto era necessário a fim de estabelecer o padrão para que eles amassem Deus mais 
do que qualquer coisa. 
   Eles tiveram que estar na posição onde amassem Deus, mais do que seus próprios pais. Não 
importa quanto eles tivessem amado seus pais até então, ainda esse amor estava dentro da 
realidade satânica! Eles não estavam em uma posição de amar seus pais transcendendo o 
domínio satânico, ou amar um cônjuge além desta realidade, nem havia uma forma de amar 
filhos além da realidade satânica. 
   Por essa razão, o desejo das religiões tem sido procurar por uma esposa antes de procurar, 
por pais. Esse é o processo da restauração. Até mesmo Jesus, que veio como o Segundo Adão, 
devia procurar e encontrar sua noiva e estabelecer a posição dos Pais Originais. 
Primeiramente, não houve pais para Jesus. Mesmo Maria tendo dado nascimento a Jesus, José 
tendo sido como seu pai, ainda sim eles foram pais que precisavam um certa condição de 
indenização para o estabelecimento de uma tradição. Foi impossível para Deus ter os pais 
substanciais representando Adão e Eva no padrão original. 
   Portanto, diante de Jesus, o Pai procurou as posições de noivo e noiva, e fazendo com que o 
Pai e a Mãe fossem capazes de alcançar as posições dos Verdadeiros Pais pela primeira vez. 
Com o objetivo de realizar a posição dos pais, noivo e noiva deviam ser encontrados primeiro. 
De outra forma, seria impossível encontrar a posição dos Pais, e se a posição dos Pais não 
fosse encontrada, então seria impossível encontrar a posição dos filhos. Portanto, restauração 
através de indenização deve estar baseada no amor como o padrão. (8 de abril de 1986). 
 

>>  << 
 

   Mesmo o Pai tendo sido capaz de ficar na posição dos Pais em 1960, ainda foi necessária 
restauração através de indenização. Estar na posição de pais significa seguir através do curso 
de sete anos de aperfeiçoamento. Então, o que deve ser feito durante este curso de sete anos? 
Eu tive que estabelecer o Dia dos Pais, Dia dos Filhos e o Dia de Todas as Coisas. Durante o 
curso de sete anos a Mãe também teve que atingir essa posição. 



 88

   Centrando-se nesse curso de sete anos, eu estabeleci um fundamento em nível nacional 
através de lutas contra Satanás. E pela superação do padrão de crescimento o qual Adão, o 
sujeito original, deveria ter estabelecido. Embora eu fizesse isso, no caso da Mãe não foi 
semelhante. Eu tinha que colocar a Mãe na posição horizontal e através de um curso de sete 
anos a Mãe e eu, juntos tivemos que ir além da realidade das acusações de Satanás. Vocês 
entendem o que eu expliquei? A mãe também teve que ir através de um curso de sete anos. 
   Em 1960 tivemos o Sagrado Matrimônio, e em 1968 eu declarei o Dia de Deus. Eu 
estabeleci o Dia de Deus, o Dia dos Pais, o Dia dos Filhos e o Dia de Todas as Coisas tendo o 
coração como o centro, e isto tornou possível para minha família ser capaz de se comunicar 
com Deus. Deus e o Pai foram capazes de se comunicar um com o outro, a seguir os pais e os 
filhos foram capazes de se comunicar um com o outro, e então foi possível se comunicar com 
todas as coisas. Como resultado, o território condicional foi aberto. Este ainda não era o 
ambiente total, mas o ambiente condicional. Isto estava limitado ao nível nacional. Não no 
nível mundial. Com o objetivo de atingir o fundamento em nível mundial, eu tive que ir 
através de um padrão de indenização em nível mundial depois de 1968, e a seguir eu alcancei 
a vitória na Coréia. (8 de abril de 1986). 
 

>>  << 
 

3) O Caminho da Segunda Geração. 
 

   Então, vocês amam Deus no verdadeiro sentido da palavra? A questão é, se vocês acham que 
o amor de Deus é mais precioso do qualquer outra coisa. Vocês entendem? Vocês devem 
buscar o amor de Deus. Durante o período de crescimento no qual vocês estão livres do 
julgamento, podem ser permitidos a fazer o que querem; mas depois de se tornarem maduros o 
suficientes para saberem,  devem procurar seguir o curso do amor pensando sobre qual é o 
desejo dos pais. De outra forma, vocês não poderão ser herdeiros das gerações antecedentes. 
Vocês devem seguir sobre a liquidação das histórias horizontal e vertical. 
   Mesmo se vocês se vangloriarem que suas famílias são as melhores famílias e que 
receberam a Bênção, se o Pai não tivesse seguido o caminho de indenização, não poderia ter 
havido a Bênção da Segunda Geração em sua família. Vocês entendem o que eu estou 
explicando? Seus pais são Verdadeiros Pais? 
   A fim de se tornar o messias, condições de indenização são necessárias. Para essa finalidade, 
toda a linhagem de sangue de Caim e Abel deve ser separada centrando-se nos Verdadeiros 
Pais. Todos devem obedecer as palavras dos Verdadeiros Pais. Nem mesmo é permitido 
criticá-los. Por que é proibido criticá-los?  É porque o Pai, como os Verdadeiros Pais, está 
caminhando o curso de estabelecimento do padrão do amor verdadeiro após ter encontrado o 
padrão absoluto, o qual o mundo inteiro necessita. Este padrão é esperado por seus ancestrais, 
por todos os 4 bilhões de pessoas da humanidade, e por vocês e seus descendestes. 
   Na história humana, não importando que período fosse, o que tem sido esperado é o padrão 
do amor verdadeiro. Aqueles que criticarem serão esmagados ou destruídos. Se eu os 
empurrar, eles cairão do eterno penhasco. Vocês devem estar conectados com a seqüência do 
amor. 
   Vocês estão conectados com esse tipo de elo de amor? Seus pais e mães estão conectados 
comigo ou não? Aqueles que disseram secretamente: “mais ou menos”, não estão qualificados 
para participarem aqui. Vocês tem ou não murmurado desta forma, mesmo nunca sendo 
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apanhados fazendo isso? Não é bom que vocês apenas pensem como espectadores. Todos eles 
têm sido invadidos por Satanás. (8 de abril de 1986). 
 

>>  << 
 

   Desde que vocês agora estão como famílias abençoadas, devem sair como pioneiros 
novamente, no curso de sete anos sem nem mesmo terem minha permissão especial. Como 
seus pais e mães, vocês devem sair de novo e voltar após terem sofrido. Vocês devem ser 
reconhecidos por mim, isto porque vocês não tem sido capazes de atingir o padrão requerido. 
De agora em diante todas as lembranças de suas famílias inteiras serão guardadas e eu 
decidirei se passaram ou falharam em fazer o que eu instrui. Aqueles que não podem 
completar serão impedidos de seguir adiante e terão que se retirar. (12 de abril de 1986). 
 

>>  << 
 

   Não há outro caminho para vocês irem. Vocês tem que me seguir. Vocês tem que me seguir 
e ir além da nação e do mundo. Vocês tem que ir além do mundo e do mundo espiritual. Vocês 
não podem avançar como desejam. Se vocês têm permissão para fazer assim, por que eu tenho 
suportado tanto sofrimento? Se não tivesse sofrido tanto, eu poderia avançar mais facilmente. 
Há somente um caminho a seguir. 
   De agora em diante observem aqueles que seguem seus próprios caminhos. De agora em 
diante, se vocês não podem assumir sua responsabilidade, seus pais terão que ir para outros 
lugares. Em outros lugares, eles deverão ser re-treinados e deverão fazer condições de 
indenização. (27 de abril de 1986). 
 

>>  << 
 

4) O Curso de Sete anos do Pai e o Curso de Sete anos da Segunda Geração. 
 

   A segunda geração do Pai tem sido miserável. Eu tive que indenizar a Idade de Adão e a 
Idade de Jesus. Eu tive que indenizar a Idade de formação, a Idade de crescimento e a Idade de 
aperfeiçoamento. Entretanto, eu tive que manter todos os membros da Igreja de Unificação 
esperando por quatorze anos até que tivesse quarenta anos, antes de dar-lhes a Bênção. A fim 
de fazer isso eu tive que restaurar através de indenização tudo aquilo que Jesus não foi capaz 
de completar centrando-se na família de Zacarias e transcendendo a nação. 
   Se eu falar sobre isso, não poderei concluir mesmo que fale o dia todo. A seguir, durante o 
curso de sete anos do nível de aperfeiçoamento do estágio de formação, havia em nível 
mundial, um total ataque contra mim novamente. Eu fui por este tipo de caminho durante esse 
período. Eu também tive que seguir através de um curso de sete anos. Vocês ainda devem 
seguir um curso de sete anos. Vocês entendem? Esse é o curso a seguir pelos 6.000 anos de 
história bíblica, este é um tempo de mudança para vocês. 
   Quando vocês iniciam esse tipo de curso de sete anos? Quando vocês devem ir? 
Anteriormente eu disse: “Seus ancestrais correspondem a Era da restauração através de 
indenização”. Então no caso de vocês, que era é esta? Esta é apenas a era da restauração. Qual 
é a diferença entre a era da restauração através de indenização e a era de restauração? A 
diferença está na separação de Satanás. Sem separação de Satanás, o processo é repetido mais 
e mais vezes. 
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   Agora é o tempo da era de restauração. Nesta era não há perseguição. Em breve em Seul, 
Coréia, ou outros lugares, restarão poucas e raras pessoas que se opõe ao Rev. Moon e a Igreja 
de Unificação. Em breve virá o dia quando estudantes dirão em suas salas de aulas, “Ouçam o 
que o Rev. Moon diz”. Esse tempo virá. Vocês devem estar preparados para esse tempo. 
   Vocês devem seguir pelo curso de sete anos de agora em diante a fim de educar seus 
próprios filhos e filhas também. Esse período é a era da conclusão. Portanto, vocês seguem em 
um curso de três anos após seu noivaado e então após o casamento, seguem por outro curso de 
três anos. 
   Esse é o caso da Igreja de Unificação hoje. Originalmente deveria ser um curso de sete anos 
antes do compromisso (noivado), e não um curso de três anos após o compromisso. 
Entretanto, desde que o Pai pagou a indenização, este período se tornou três anos e meio 
adicionado de outro curso de três anos e meio após o casamento, e sendo assim sete anos. 
   A primeira coisa que vocês devem fazer durante o curso de sete anos é ofertar o material. 
Por que? Isto é porque vocês são decaídos. Desde que todos estão no domínio da realidade 
satânica, não podem ter as coisas com as quais Deus pode recriar o mundo. Desde que seus 
corpos físicos são decaídos, vocês devem encontrá-los no mundo satânico. No sentido de 
recriar-se, vocês devem procurar pelo material necessário para a recriação. Eva precisa 
indenizar o que foi perdido por Adão; portanto, vocês precisam procurar por ofertas materiais 
necessárias para sua recriação diante de Deus. Portanto, todos os membros da Igreja de 
Unificação devem fazer este trabalho. 
   Antes de procurar por seu próprio cônjuge, vocês precisam ter três filhos espirituais. Sem ter 
três filhos ou filhas espirituais, vocês não podem encontrar seu cônjuge. Vocês devem ter 
estabelecido a condição de subjugar os três arcanjos. De outra forma, não podem atingir a 
posição de Adão. 
   No sentido de encontrar seus filhos e filhas espirituais, devem ir para a vila onde há mais 
oposição contra vocês. Apenas ir para a vila próxima de sua porta não é bom. Vocêsdevem ir 
por três áreas ou três países. Vocês não podem fazer a restauração em sua localidade de 
origem. Vocês devem ir para a linha de frente de Satanás e encontrá-los. 
   Somente depois de vocês terem restaurado três filhos espirituais, poderão receber a bênção. 
Certo? Vocês irão por esse caminho, ainda que haja o curso de indenização. E quanto a vocês? 
Vocês precisam de filhos espirituais ou não? Todos vocês têm filhos espirituais? Vocês 
compreendem isso. Portanto, vocês devem fazer esforços para estabelecer condições de fé. 
Vocês devem seguir através dos níveis individual, familiar, tribal, nacional, estadual, e 
mundial. Neste curso vocês fazem a restauração de Canaã Global. 
   A seguir, vocês devem visitar a terra natal do Pai no oriente pelo menos uma vez. Vocês 
devem iniciar através da terra natal do Pai. Vocês entendem? Vá para a minha terra natal e 
façam determinação e jurem: “De agora em diante eu irei pelo curso realmente público”. 
Vocês devem fazer um declaração. Onde é a cidade do Pai? É Chung Ju. Portanto, vocês 
devem ir para Chung Ju e viver lá após a unificação do norte e do sul. Ainda resta este curso. 
Não é tão difícil para vocês irem para a terra natal do Pai. 
   De agora em diante vocês devem servir publicamente por sete anos. Se vocês são 
universitários graduados ou não, todos devem fazer serviço público, tal como um serviço 
militar. Vocês irão trabalhar em determinadas áreas distantes. Vocês necessitam educação no 
sentido de se tornarem pessoas públicas. Da mesma forma como vocês precisam da escola 
elementar, da escola média e da escola superior, também necessitam de um curso público. 
   Ao se graduar no ensino médio, geralmente que idade vocês têm? Vocês se graduam com 
quinze ou dezesseis anos. Desde que o seu QI é superior, vocês podem se graduar no ensino 
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médio mais rápido – sem exceção, todos não devem falhar neste processo. Na era do Velho 
Testamento, aqueles que cometiam pecados e crimes foram apedrejados até a morte. Uma era 
mais terrível poderá vir. Há muitas coisas que devemos fazer. Devemos estabelecer a tradição 
de nossa Terra Natal na Coréia. A forma modesta de vestir coreana é uma tradição. De agora 
em diante as roupas coreanas devem ser feitas em nível mundial. Vocês devem ultrapassar 
todas essas coisas, e então terão um casamento. 
   Mas, desde que vocês têm sido incapazes de fazer isso, deverão completar isso durante o 
período de seus filhos e filhas, após três gerações. Se eu não viver até lá, então isto será uma 
coisa terrível. (18 de abril de 1986). 
 

>>  << 
 

5) O Curso de Sete Anos é um Dever. 
 

   Originalmente existe um curso de sete anos para as mulheres e um curso de sete anos para 
os homens. Vocês devem encontrar o padrão dos quatorze anos. No caso de vocês, deve-se ir 
pelo curso de sete anos e sofrer. No meu caso, quando eu era uma adolescente como vocês, eu 
viagei por toda a Coréia, desde Chul Ra Do até Kyun San Do e por todo o interior. (18 de abril 
de 1986). 
 

>>  << 
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Seção 5 
 

A Atitude da Segunda Geração ao Entrar em Canaã. 
 

1) A Idade da Segunda Geração significa a Idade da Restauração. 
 

   Vocês devem saber em que momento da história nasceram. No passado seus pais trilharam o 
caminho de indenização, mas de agora em diante até mesmo as palavras “restauração através 
de indenização” não existirão mais. Há uma diferença entre o período em que seus pais 
andaram o caminho de perseguição para a restauração e a era de vocês. Seus pais tiveram que 
promover a restauração por indenização para defendê-la de Satanás, mas agora não há mais 
necessidade de se defender de Satanás. Não há indenização. No trabalho da restauração vocês 
devem seguir pelo curso de restauração. 
   Desde que o Pai estabeleceu todas as coisas neste caminho, de agora em diante mesmo se eu 
estou na África ou na América do Sul ou em qualquer lugar, os primeiros ministros irão me 
entender. Estamos entrando em tal período. Qual é a era em que vocês devem estar? É a era da 
restauração. Qual foi a era de seus pais? Foi a era da restauração através de indenização. Qual 
é a diferença? A diferença é que agora não há mais condições para a acusação de Satanás. Isso 
é simples. Todos os princípios da era da restauração através de indenização são os mesmos da 
era da restauração. 
   De agora em diante, esta é sua era. Pela idade dos quatorze anos vocês terão concluído o 
ensino médio, e então irão iniciar seu curso de sete anos e estarão envolvidos em atividades. O 
curso de sete anos é um dever. Vocês devem ir e então serão bem vindos. O curso da 
restauração é sempre o mesmo. (18 de abril de 1986). 
 

>>  << 
 

2) A atitude da Segunda Geração que está Entrando em Canaã. 
 

   Vocês devem ser gratos porque, após passarmos pelo processo de restauração de Canaã, a 
Igreja de Unificação está agora entrando na abençoada terra de Canaã. Eu afirmo que de agora 
em diante não há mais oposição ou obstrução contra a Igreja de Unificação, nem mesmo em 
nível nacional. Estamos agora em um estágio no qual todas as pessoas sentem que, sem 
seguirem o caminho da Igreja de Unificação, até mesmo sua nação não poderá sobreviver. 
   Portanto, a partir de agora vocês devem se tornar as locomotivas ou os tanques de artilharia 
que destróem os inimigos. Vocês devem desenvolver uma nova história. Quem está indo 
proclamar isto? Não são seus pais, são vocês. Em outras palavras, vocês devem estar lá. (12 de 
abril de 1986). 
 

>>  << 
 

3) As Lições dos israelitas e nossa Atitude. 
 

   Onde pereceram os israelitas? Durante o processo dos quarenta anos no deserto, a primeira 
geração morreu, mas ainda a nação dos israelitas não pereceu. Eles ainda entraram marchando 
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na abençoada terra de Canaã que era a esperança deles. Então onde eles pereceram? Eles 
pereceram depois de ter entrado na terra prometida. Qual foi a causa de sua destruição? Eles 
não foram capazes de se unir com seus líderes centrados na Vontade de Deus, e elas 
começaram a ser influenciados e absorvidos pelo ambiente. Como resultado, após terem 
restaurado Canaã, os israelitas pereceram. Eles foram divididos nas dez tribos de Israel do 
Norte e nas duas tribos de Judá do Sul. 
   Como eu disse, onde os israelitas pereceram? Eles pereceram depois de terem entrado na 
prometida terra de Canaã. Portanto, se vocês vão perecer, onde será isso? Vocês devem saber 
claramente. Eu afirmo que vocês podem perecer na posição de terem recebido a Bênção ou 
podem perecer após se tornarem famílias abençoadas. Vocês devem saber isso. O curso do 
declínio começa da posição de ter recebido a Bênção. Desses fatos históricos vocês devem 
entender a lição, e com os erros passados como referência, devem superar o curso do declínio 
e destruição completando suas missões históricas. Portanto, vocês não devem conduzir 
ordinariamente suas vidas diárias. 
   Vocês devem se desenvolver da posição de hoje para a posição de amanhã, e então devem 
marchar adiante para o desenvolvimento constante. O que se espera é que a partir de vocês, 
comece uma nova família, nova tribo, nova nação e novo mundo. Para fazer um 
desenvolvimento constante em direção ao amanhã, vocês devem cuidadosamente não tornar 
suas vidas diárias habituais. (12 de abril de 1986). 
 

>>  << 
 

   Portanto, vocês não podem ser influenciados pelo ambiente. A razão dos israelitas terem 
perecido, mesmo após terem restaurado Canaã, foi que sofreram influência do ambiente. 
Como seu resultado, eles se tornaram invejosos das pessoas que estavam comendo boas 
comidas e vivendo uma vida confortável. Os homens seguiram as mulheres ricas dos gentios. 
Também admiravam o poder e o conhecimento dos gentios. Vocês precisarão de todo o 
conhecimento que vocês têm adquirido no futuro? Vocês não precisarão. Não é preciso estudar 
leis ou economia. No caso do Japão perecer, toda a lei japonesa e a economia japonesa será 
destruída. 
   Por isso a partir de agora, para completar sua missão de fazer a Vontade de Deus, vocês 
devem fazer todo esforço para estudar teologia. Todos vocês que estão reunidos aqui estavam 
errados em seus pensamentos. 
   Os israelitas pereceram na terra de Canaã, o que significa que mesmo após eu ter dado a 
Bênção para vocês, é possível que vocês possam perecer. 
   Mas vocês não devem perecer. (12 de abril de 1986). 
 

>>  << 
 

4) Conquistando este Mundo e estabelecendo a Autoridade de Deus. 
 

   Vocês devem vencer neste mundo em todas as coisas. Vocês devem ficar na posição mais 
elevada neste mundo. Vocês não devem estar enterrados neste mundo. Sendo que vocês 
devem atingir este topo, devem seguir o curso de sofrimento, e este sofrimento é tal que as 
pessoas deste mundo nem mesmo podem suportar. Mas a Igreja de Unificação segue este 
caminho. Deus também segue este caminho. Quando estamos seguindo pelo todo, o mundo 
satânico não permitirá. Portanto, a fim de subjugar isso na posição mais elevada, devemos 
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suportar o curso de oposição mais elevada, devemos suportar o curso de oposição e seguir em 
frente. 
   Vocês têm confiança suficiente para lutar e seguir até o topo? Para fazer isso é necessário 
seguir no curso inverso. Aqueles que se opõe perecerão, e você prosperará. Este é o processo 
secreto da providência. 
   Este foi o meu caso. Eu fui combatido por quarenta anos, e até mesmo por toda minha vida. 
Desde que eu fui por um caminho de sofrimento a fim de chegar ao topo, nossa história se 
tornou um processo miserável. Temos sido combatidos mesmo comendo comida de cachorro. 
O Pai não fala muito sobre a situação miserável das prisões, mas há uma história miserável por 
trás. Mas vocês devem saber que essa história miserável se tornará um farol que iluminará a 
história das gerações futuras. 
   Vocês devem estar no topo deste mundo e atingir a vitória. A Mãe está aqui, mas ela não 
sabe nada sobre isto. Meu filho está aqui, mas ele também não sabe nada. Vocês devem 
ensiná-los. Vocês sabem quão sagrado é isto? 
   Ao falar do processo de sofrimento, isto é para que finalidade? Para estar no topo deste 
mundo. Vocês devem alcançar a vitória sobre este mundo. Vocês devem liderar as pessoas 
deste mundo. Vocês devem estar acima de Satanás, mas este mundo satânico não permitirá 
isso; portanto, Deus não pôde ajudar a seguir o caminho inverso. Por esta razão devemos 
seguir através do caminho de perseguição e sofrimento. Devemos ter certeza de que Satanás 
não pode nos seguir, e que Satanás não pode ter um relacionamento conosco. Neste caminho 
devemos reverter todas as coisas. 
   Com o objetivo de ser capaz de liderar da posição do topo, devemos lutar e alcançar a 
vitória. Com o objetivo de fazer isso com o risco de nossas vidas e alcançar a vitória, Deus 
estabeleceu as religiões e fez com que elas seguissem através de um aminho de perseguição. 
Portanto, vocês não devem esquecer que toda a vitória do Pai tem sido construida o caminho 
de perseguição. 
   Tudo isso que eu tenho falado para vocês até agora tem sido e meta da história e do meu 
esforço. Eu tenho vivido tudo, através de minha vida neste caminho. Vocês entendem? Eu não 
queria ter um ambiente no qual eu estivesse confortável. Se alguém alcança a vitória, este 
deverá necessariamente ser louvado, mas eu pretendia evitar ser louvado. Por que? Porque os 
israelitas declinaram e pereceram por serem influenciados e absorvidos pelo ambiente. 
Portanto, mesmo se a Igreja de Unificação vier a ser aceita e desejada pelo mundo inteiro, 
ainda sim eu não estarei nesse lugar confortável. Eu preferirei seguir o caminho inverso. 
   Devemos estabelecer a autoridade de Deus neste caminho. Em breve não haverá ninguém 
que se oponha a Família da Unificação. Portanto, eu tenho que dirigi-los, os filhos da segunda 
geração, de agora em diante; mas vocês devem saber que ainda não estão qualificados para 
seguir. Vocês devem ter a determinação de que descartarão tudo e irão diretamente adiante 
rumo a meta instruída pelo Céu. (12 de abril de 1986). 
 

>>  << 
 

5) O Curso da Vontade de Deus e o Objetivo de ir para a Faculdade. 
 

   Hoje todas as famílias abençoadas iniciando pelos 36 Casais da Igreja de Unificação têm se 
tornado habituadas e influenciadas pelo ambiente secular deste mundo. Eles dizem: “Devemos 
fazer nossos filhos e filhas estudarem, ou de outra forma eles não terão sucesso neste mundo”. 
Mas eu não penso assim. Também eles dizem: “Se eles estudam, eles terão sucesso na vida”, 
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mas isto está errado. O que é precioso é quanto eles amam a nação e quanto amam a Deus. 
Quanto mais eles tenham conhecimento não é uma coisa preciosa. Ter apenas conhecimento 
não é bom. 
   Deus não nos criou com o objetivo de saber algumas coisas. O ideal da criação não é 
cumprido pelo conhecimento. Vocês devem saber isso claramente. O ideal da criação, nosso 
ideal, não pode ser completado pelo conhecimento, pelo poder ou pelo dinheiro. Ele é 
completado pelo amor. Vocês devem estar bem cientes sobre isto. (12 de abril de 1986). 

 
>>  << 
 

6) O Caminho da Segunda Geração. 
 

   Aqueles entre vocês que estudam simplesmente para ter sucesso neste mundo são 
insensatos. Tudo será registrado. Tais pessoas não serão capazes de ultrapassar uma extensa 
colina, quanto mais as montanhas providenciais que são mais altas do que o Himalaia. Eles 
tropeçarão no caminho. Vocês entendem o que eu estou explicando? Portanto, vocês devem 
crer em minhas palavras mais do que crêem nas palavras de seus pais. De outra maneira, vocês 
não chegarão ao seu destino. 
   Qual foi o início do meu discurso? Eu disse que vocês não devem fazer seus próprios 
costumes na forma de vida deste mundo. Mesmo se dizem: “Sendo que recebemos a Bênção, 
tentaremos viver da mesma maneira que as outras pessoas”, vocês terão suas missões 
especiais. Vocês têm responsabilidade. Aquelas pessoas que restauraram Canaã tinham a 
responsabilidade de edificar a nação de Israel. Vocês também devem edificar esta nação. 
Portanto, o lema deste ano é “A criação e edificação do Reino do Céu”. Para essa finalidade, 
eu estou suportando, conduzindo a responsabilidade em Seul, Coréia. Mesmo que vocês não 
tenham feito desta forma, eu estive por vários meses desprezado de minha honra. Esse é o 
motivo porque agora devemos ir além desta colina completamente. Neste caminho, lutaremos 
com o risco de nossas vidas. Eu tenho vivido toda minha vida desta forma. Não é bom viver 
uma vida medíocre. Vocês não são bons ainda porque têm vivido vidas medíocres. Vocês 
devem compreender isto. Não devem estar habituados com este mundo. Devem procurar pelo 
amor de Deus. Estamos ocupados em nosso caminho como seres humanos originais que foram 
estabelecidos para receber a herança do universo. Devemos ser reconhecidos como seres nesta 
posição. 
   O próximo ponto foi que, como os israelitas pereceram após terem restaurado Canaã, da 
mesma forma vocês também podem perecer após receber a Bênção porque apenas querem a 
prosperidade e a glória deste mundo. Vocês não devem se tornar como os gentios que querem 
dinheiro e conhecimento. Estes dois são caminhos que levam ao declínio e a destruição. 
   A seguir, qual foi o terceiro ponto? É seguir o caminho dos mais elevados e maiores 
sofrimentos. Portanto, vocês devem dar todas as coisas e sair como mendigos com uma 
pequena bagagem e salvar a nação. Vocês entendem? Vocês necessitam do coração, da mente 
e da determinação daqueles agentes especiais do governo que foram enviados pelo governo 
central para investigar determinadas áreas na Coréia feudal. Ambos, marido e esposa devem se 
tornar como eles. 
   Quem se torna o líder? Aqueles que vivem em benefício da Vontade de Deus devem assumir 
a liderança. Se dizemos: “Aqueles que vivem pelo benefício dos outros e pelo benefício da 
vontade de Deus se torna o líder”, então não há oposição. Isto é tão simples. Aqueles que não 
entendem isto não podem ficar. Mesmo se eles são seus maridos, se não entendem, vocês 
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devem bofetear seus rostos e puxá-los e liderá-los. A mesma coisa pode ser dita comigo. Eu 
também estou na mesma posição como vocês. Devemos subjugar a natureza de ficar 
habituados com este mundo. Antes de desejarmos ter o controle sobre o universo, devemos 
aperfeiçoar nosso auto-controle. Vocês não sabem quão terrível e quão temerosa é a natureza 
de ficar secularizado. Por causa dessa natureza, vocês se sentem bem comendo boa comida 
quando vem o dia de Ano Novo, e se sentem bem vestindo boas roupas e brincando muito. 
   No meu caso, quando eu era um estudante sob o domínio japonês, eu não segui aqueles que 
viviam arrogantemente a fim de ter sucesso na vida estudando duro. Eu nunca segui tal 
ambiente. Portanto, mesmo que eu tivesse que estar aprisionado nesse país inimigo, eu estava 
determinado a seguir desta forma. Eu tive que lutar minha vida inteira, mesmo tendo entrado e 
saído da prisão várias vezes. Eu escolhi seguir o caminho de sofrimento. Vocês devem lembrar 
isso. 
   Mesmo se eu disser para vocês um dia: “Vá para a Coréia do Norte!” Vocês não devem 
hesitar. Eu preciso destas pessoas que vão de boa vontade. Se eu tenho apenas esse tipo de 
pessoas, então se torna possível edificar o Reino do Céu na terra. Esse tipo de determinação 
deve ser estabelecido como uma tradição. 
   Cada um de vocês deve ter o coração e a mente de serem um sacrifício. Se tornar um 
sacrifício é uma coisa miserável, mas pelo sacrifício, vocês podem lançar o fogo do novo 
patriotismo entre os jovens. Vocês não devem esquecer esses três pontos. (12 de abril de 
1986). 
 

>>  << 
 

7) O Caminho da Vontade de Deus Seguido pelo Pai. 
 

   Quando tinha a mesma idade de vocês, eu nunca falava com os outros. Eu pensava, porque é 
preciso para mim, falar, quando eu ainda sou incapaz de encontrar o caminho e seguir, ainda 
incapaz de esclarecer a verdade e incapaz de ser independente? Eu vivi tal estilo de vida. 
Quando eu abro minha boca, ninguém pode me parar. Vocês devem ter tal confiança. Vocês 
entendem? Se vocês estão em uma posição onde fazem barulho e apenas perambulam por aí, 
não podem ter auto-confiança. Vocês não podem estar enraizados. Não podem estar 
profundamente enraizados. 
   Por isso, eu sofri mais do que qualquer outro neste tipo de caminho de vida. Eu iniciei a 
partir do estilo de vida de um mendigo. Os mendigos também devem ser salvos. Eu trabalhei 
como representante do pai dos mendigos; eu fui onde trabalhadores estavam trabalhando e 
trabalhei como o representante e a pessoa responsável por esses trabalhadores. Também eu 
trabalhei como o representante de um fazendeiro, um pescador, um mendigo, um escavador, e 
um foguista em uma fábrica. Eu fiz todas essas coisas. Todas. Eu mesmo aprendi a fazer 
carvão de madeira. Por que eu fiz tudo isso? Com o objetivo de fazer a vontade de Deus, 
mesmo se estou indo embora para viver em uma montanha, eu posso concluir minha 
responsabilidade pela Vontade de Deus. Eu tinha este tipo de pensamento. Esse é o motivo 
pelo qual eu fiz todas essas coisas. 
   Porque tenho estado trilhando este tipo de caminho, eu me tornei o fundador da Igreja de 
Unificação hoje. Isto significa que eu me tornei o pior ou me tornei o melhor? Não é fácil se 
tornar melhor. Isso foi realmente difícil para mim, mas alguém tinha que fazer isso. Sendo que 
não podia deixar o meu trabalho para estar diante de meus filhos e diante de minha nação, eu 
tenho feito este trabalho não importando quão difícil isso possa ser. Pelo benefício da nação eu 
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derramei muitas lágrimas e pelo benefício do mundo eu derramei muitas lágrimas. Sendo que 
não queria deixar um caminho de sofrimento para eles, eu disse para mim mesmo, “Eu levarei 
a responsabilidade”, e tenho feito isto. Nesse caminho, eu cheguei a este ponto de declarar o 
estabelecimento da Nação Global Unificada. Mesmo se eu morrer agora e for para o mundo 
espiritual, não será dito de mim: “Você não completou sua responsabilidade”. Vocês entendem 
o que eu estou explicando? Como um ser humano eu tenho que ter sucesso. 
   A história humana, que dizem ter se passado por 2,5 milhões de anos, dez milhões de anos 
ou dez mil anos, mas sendo que ninguém soube que o ser humano havia caído, os problemas 
da história humana não puderam ser resolvidos até hoje. Mas na minha geração, com quarenta 
anos eu restaurei a história de 4.000 anos e esclareci sobre o Ser Original e sobre o Coração do 
Ser  Original, seguindo o caminho para libertar a humanidade. Ao fazer isto, eu estou abrindo 
o caminho para a construção do Reino do Céu na terra, por isso Deus pode dominar esta terra. 
Esse fato é apenas um sonho? Isto pode soar como uma mentira, mas isto é um fato. Embora 
vocês possam não estar bem cientes disso, estão situados nesta posição abençoada. Vocês 
entendem? (16 de outubro de 1988). 
 

>>  << 
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Capítulo 4 
 

Bênção da Segunda Geração - o Curso de Esposo e Esposa 
 

Seção 1 
 

A Visão do Amor Verdadeiro entre Homem e Mulher. 
 

1) A Motivação de Deus para Criar todas as Coisas. 
 

   O que Deus necessita? Deus não necessita de dinheiro e nem de conhecimento. Se vocês vão 
diante de Deus e dizem: “Eu tenho um Ph.D em História Natural por causa do meu abundante 
conhecimento”, vocês acham que Deus dirá: “Você é grande!” ou “Você é arrogante!” O que 
ele irá dizer? Não temos nada para apresentar. Deus é o rei do conhecimento, e mesmo que 
vocês digam: “Eu sou o presidente de um País”, Ele dirá: “Tolo!” Vocês podem pedir para 
Deus reconhecer sua autoridade como presidente de um país, mas Deus já possui isso. O que 
Ele necessita não é dinheiro, conhecimento, ou poder, o que Ele necessita é amor. (187-44). 
 

>>  << 
 

   Qual é a motivação de Deus para criar toda a criação? Esta é agora uma questão 
fundamental. Ele é o Rei de todas as coisas. Mas ainda Ele precisa de algo. Ele o tem, mas não 
pode usar. O que é este algo então? É o amor. O amor está na mente de Deus, mas não tem 
sido capaz de ser expresso. Ele tem que tocar, morder, chamar, e fazer mais outras coisas, mas 
Ele não pode. Isto não é o mesmo com vocês? Por exemplo, quando têm um objeto físico 
interessante, vocês olham pela frente, por trás, pelos lados e querem abri-lo para ser capazes 
de verem melhor. Vocês querem saber mais sobre ele. Mas em termos do amor, Deus não 
pode fazer isto por Ele mesmo. Este é problema. 
   Deus se sente chateado. Pense sobre Deus. Por muito bilhões de anos, Ele tem estado 
sozinho. “Oh, eu estou feliz em estar sentado neste trono, como Senhor de toda a Criação!” 
Vocês acham que isto é o que Deus diz? Não há nada mais desprezível do que estar sozinho. 
Não há nada mais triste do que isso. Vocês provavelmente já sentiram solidão apenas quando 
seus amigos não estão por perto. Isso não é assim? (188-122). 
 

>>  << 
 

2) A razão de Deus criar o Universo como um Sistema de Pares. 
 

   Se vocês querem desfrutar o universo com o amor de Deus, como o universo deveria ser? 
Não apenas Deus deveria ser capaz de se alegrar, mas também o universo deveria estar alegre. 
Portanto, Deus criou o universo como um sistema de pares. Esta é a teoria correta. Mesmo o 
mundo mineral existe como um sistema de pares. Vocês não podem negar isto. Como se forma 
um cristal? Vocês sabem? Ele começa com uma pequena partícula e então ele se torna maior 
se associando com outras partículas. Usando este conceito do sistema de pares, o cristal é 
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capaz de se expandir e continuar a crescer. Vocês não podem ver este processo, mas ele está 
acontecendo em todo lugar. 
   Vocês podem perguntar: “Como o universo surgiu?” Ele surgiu do padrão do conceito de 
amor. Esse é o motivo porque todas as coisas existem como parceiros sujeito e objeto, para 
trazer a harmonia. Vocês não podem amar por si mesmos. Esse é o motivo pelo qual todo o 
universo deve existir como um sistema de pares. Vocês acham que isto é correto? (sim). O 
mundo mineral existe como um sistema de pares. O mundo animal existe como um sistema de 
pares em cada espécie. Então, mesmo que Deus pudesse tentar colocar duas espécies 
diferentes juntas, dizendo: “Vocês, vão e desfrutem com outras espécies”, eles não ouviriam. 
Por que? Este é o princípio pelo qual Ele tem criado. Ele não pode mudar isto. 
   O Ideal do amor deve seguir o princípio de harmonia, por isso que tanto o caráter interno 
como a forma externa podem estar juntas e participar da ação de dar e receber. Sem este 
princípio, há prejuízo sem a troca entre os pares. Esse é o porque o universo inteiro segue este 
sistema de pares. Por isso a teoria do Mestre está correta. A criação do universo foi 
completada com o tema do amor. Toda criação é desta forma. Essa é a maior teoria. Vocês 
entendem ou não? (sim nós entendemos). Devemos tornar isto claro para os outros. (182-123). 
 

>>  << 
 

   Este é o mesmo com os animais. Agora é o outono, e o frio está ainda para chegar. Quando 
vão para a colina e tentam dar um cochilo, vocês podem ouvir muitos insetos cantando. É 
como uma orquestra; podem ouvir vários tipos de insetos. Uns dizem “bik” e outros “zak, 
zak”; todos estão em harmonia. A qualidade dos músicos da orquestra não pode ser comparada 
com a orquestra da natureza, nem mesmo nossa Orquestra Sinfônica de Nova York. Os sons 
dos insetos são tão harmoniosos. Vocês acham que eles estão fazendo isso para quê? Todos 
eles estão procurando parceiros. Suas testas estão juntas, e eles friccionam cada um com o 
rosto do outro e com asas e pernas. Isto ocorre quando os periquitos estão em amor. Esta é a 
forma. 
   Por que eles estão desta forma? Toda a criação foi criada centrada no tema do amor. Se todas 
as coisas foram feitas diferentes, então isto poderia causar um grande problema. Eles poderiam 
se espantar: “Porque somos diferentes, como pode o homem amar cada um como parceiro? 
Deus sabia que isto poderia acontecer, e sendo o Rei da sabedoria, Ele sabia que o universo 
devia ser criado como um sistema de pares. Desde os menores seres, todos podem viver suas 
vidas alegremente, cantando pela eternidade, neste universo. (182-127). 
 

>>  << 
 

3) A razão de Homem e Mulher terem nascido. 
 
   Vocês devem se conhecer. Quem sou eu? Eu nasci como o fruto do amor vertical de Deus e 
o amor horizontal dos Verdadeiros Pais. Todos devemos ser assim, mente e corpo unidos em 
um ângulo reto. Mas devido a queda, nascemos através da linhagem de sangue de Satanás, por 
isso esta união não tem sido possível. 
   Se perguntarmos, o que é Satanás? Ele é aquele que destruiu a paternidade ideal de Adão e 
Eva, ao invés de protegê-la. Ele estava contra Adão e Eva. Vocês entendem? Ele invadiu e 
roubou aquilo que estava destinado a proteger pelo poder universal. Portanto, como herdeiros 
da decaída linhagem de sangue de Satanás, estamos na posição de sermos contrários ao amor, 
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o qual é a natureza original de Deus. Também ficamos na posição de não ter nada a mais, e 
portanto, nossa mente e corpo têm estado em conflito como inimigos. 
   É responsabilidade da religião, eliminar este conflito. Se as religiões não conhecem esta 
verdade, então não há libertação. Quando vocês conhecem esta teoria, são capazes de mudar 
substancialmente esta realidade social. Se sua teoria não é correta, não pode sobreviver muito. 
Vocês entendem? (sim). 
   Portanto, agora vocês sabem que o homem deve seguir o caminho do amor. Então a mulher 
nasceu para quê? Para quem ela nasce? O que são os humanos? Há homem e há mulher. Por 
isso, o que é o homem e o que é a mulher? Por que vocês nasceram? Mulheres, vocês se 
lamentam por terem nascido como mulher? “Por que eu nasci como mulher e não como 
homem?” Vocês não se lamentaram desta forma? Por favor, não se preocupem. 
   Quando o homem sai e conquista diferentes tipos de coisas, quem irá se orgulhar disto? 
Horizontalmente, ele tem apenas sua esposa para quem mostrar. Vocês devem pensar desta 
forma. O homem dá tudo o que consegue indo para o Norte, Sul, Leste e Oeste, trabalhando 
nas quatro estações, primavera, verão, outono e inverno, para sua esposa. Vocês entendem? A 
mulher é a fiel depositária de tudo o que o homem colhe. Isto também é assim com o amor 
dele. Ele quer dar aquilo que a mulher quer receber. 
   Mulheres, por que vocês se casam? Quando são questionadas, vocês geralmente respondem: 
“Eu me casei para receber amor”. Vocês alguma vez ouviram alguém dizer: “Eu me casei para 
dar o meu amor?”. Por que alguém diria isto? É porque esta é a era da ação. Mas as mulheres 
devem pensar em dar amor ao mesmo tempo em que elas recebem o amor. Em relação à forma 
esférica, o homem deve partir da posição de Yang e de yin. Como eles giram, na ação dar e 
receber, eles movem a vida adiante centrados nesse amor. Portanto, quando a mulher zela pelo 
bem estar de seu marido dizendo: “Oh, por favor, viva eternamente e seja forte e saudável. 
Ela, de boa vontade, passa fome para que seu marido esteja bem. Vocês devem apoiar e se 
manter por detrás de seu marido para o seu sucesso. Vocês entendem o que estou explicando? 
É muito importante que façam isto. Como ele a encoraja, você deve dar-lhe um impulso em 
retorno. O marido deve estar preparado para seguir um curso duro, além do caminho de volta 
para a esposa. Isto também se aplica às mulheres em relação a seus esposos. Então a forma 
esférica é criada. Então o esposo e a esposa, através do ângulo reto, podem se encontrar no 
centro de esfera. Vocês entendem? Com isto em mente, a questão sobre o porque de homens e 
mulheres terem nascido, tem uma resposta simples. Os homens nasceram para as mulheres e 
as mulheres nasceram por causa dos homens. Isto é tão simples assim. 
   Então, vocês nasceram para lutar ou amar os outros? (nascemos para amar os outros). Então, 
quanto vocês gostam uns dos outros? Conhecimento, posses materiais ou qualquer outra coisa 
em seu ambiente não são importantes. Pense sobre o quanto você ama sua esposa. Você pode 
perdoá-la por tudo. Se vocês amam seus maridos, mesmo que ele possa causar-lhes muita 
raiva, vocês não podem estar agitadas a ponto de abandonar a esfera. Vocês entendem? (sim). 
Vocês devem lembrar o primeiro momento de amor que passaram juntos. Se vocês abandonam 
a realização deste amor, o universo irá lançá-los fora. (187-176). 

 
>>  << 

 

4) As flores devem primeiramente exalar uma fragrância. 
 

   As mulheres devem buscar os homens ou os homens devem procurar as mulheres? (os 
homens). (gargalhadas). 
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   Fisiologicamente, mulheres ou homens atingem primeiro a maturidade? (Mulheres). Porque 
as mulheres atingem a maturidade mais cedo, os homens são menos entendidos. Devido a isto, 
quando o homem e a mulher caíram, o homem era insensível. Por isso, pode-se ver que as 
mulheres exalam uma fragrância mais cedo do que os homens. As flores exalam primeiro pelo 
ar as fragrâncias, as borboletas voam para elas. Esta lei da natureza também se aplica para as 
mulheres. As mulheres já pensam, mesmo nos quinze ou dezesseis anos; “Oh, onde está meu 
parceiro?”. Elas começam a fazer uma grande agitação, fazendo “Kokoje” (dialeto da cidade 
do Pai); Isto está certo? Em Seul, não usamos esta palavra. Mesmo as garotas modestas sobem 
em seus muros para olhar para os rapazes na primavera. “Que rude aquele rapaz que passou 
sem nem mesmo me notar”. Ela parece modesta, mas ainda sim se comporta desta forma. “Ele 
podia ter assoviado para mim”. Esta é a forma como são as mulheres. Vocês mulheres, fazem 
assim ou não? Se disserem não, vocês são mulheres falsas, certo? 
   Todos aqui, quando um homem e uma mulher estão em amor, há alguma diferença entre o 
amor do homem e o da mulher? Ou este é o mesmo? (é o mesmo). Eu estou pesquisando isto, 
porque isto nunca foi testado antes. Quando vocês ouvem um trovão, o alto som é resultado de 
uma carga positiva e uma carga negativa ocorrendo ao mesmo tempo ou em tempos 
diferentes? (no mesmo tempo). Esse é o correto. É verdade que quando há um relâmpago, de 
repente tudo se ilumina. Mesmo se você tocá-lo displicentemente com sua mão, haverá um 
choque em seu corpo inteiro. Até mesmo pela extremidade de seus cabelos, zap! Bem, quando 
há uma corrente de amor entre um homem e uma mulher, vocês acham que eles se tornam uma 
unidade ou ficam separados? (se tornam um). Talvez eles não queiram terminar como uma 
unidade. (187-80). 
 

>>  << 
 

5) Viagem do Amor em uma Curta Distância. 
 

   Deus também gosta de amor? (Sim). Vocês sabem se Ele gosta disto ou não? Vocês têm 
sentido ou experimentado isto? Deus está no mundo espiritual, portanto, como vocês podem 
saber que Deus gosta de amor? Por exemplo, é possível dizer se há ou não uma corrente 
elétrica fluindo através de um fio? Alguém pode saber apenas olhando? (Não, ele não sabe). O 
que vocês podem fazer para sabê-lo? Vocês podem verificar muito rapidamente com um 
testador elétrico. Vocês também podem verificar através de seus sentidos físicos. Embora a 
eletricidade possa ser invisível, podemos senti-la quando ela estimula nossos sentidos. É o 
mesmo com o amor. Se vocês não são decaídos, quando Deus se sente triste, vocês devem 
automaticamente sentir-se tristes. 
   Quando Deus está feliz, vocês devem sentir felicidade também. 
   Ouvindo a estória de uma pessoa que chora em grande desejo de ter amor, seu coração de 
repente estará cheio de emoção? (Sim). Por que ele está preenchido de emoção? É porque 
temos os mesmos elementos. Todos somos compostos de elementos comuns. Por isso, o que 
você deveria fazer, se encontrasse Deus infeliz e chorando por toda a humanidade? Vocês dão 
pontapés Nele ou o abraçam? Vocês poderiam chutá-lo? (Não). Se Deus estivesse chorando 
por qualquer outra razão, vocês provavelmente o negariam, mas se Ele chora com um coração 
sofredor porque Ele não completou a finalidade do amor com a humanidade, e toda a criação 
não pode retornara Ele simpatia e ajuda. Essa é a forma como o mundo do amor funciona. Isto 
é eternamente imutável. 
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   Centrado no amor, especialmente centrado no grandioso amor, se houvesse um homem que 
quisesse trabalhar mais apaixonadamente, então as pessoas ao seu redor, tais como a família, 
nação e mundo, estarão ansiosos em se moverem de acordo com a vontade dele. (187-50). 
 

>>  << 
 

   Nós, seres humanos, devemos conectar verticalmente o céu e a terra, e ao mesmo tempo 
estando conectados horizontalmente a cada nação, e então com o mundo, fazendo nossa 
porção. Então o mundo inteiro será movido. O Pai também deve ir por esse caminho. Se o Pai 
atingir o topo do nível mundial, então em seu caminho de volta, as mesmas pessoas que se 
opuseram a ele, não irão dar as boas vindas? Esta é a forma do céu e da terra. Deus tem se 
movido desta forma e o Mestre também tem se movido da mesma forma, verticalmente e 
horizontalmente. 
   Então, onde é o lugar da consumação? A questão é onde está o ponto em que eles se juntam? 
No ângulo de 90 graus. Por que um ângulo de 90 graus? Qual pode ser a resposta? O amor 
viaja em curtas distâncias. Homem e mulher são representantes no plano horizontal. Há 
somente uma forma deles poderem simultaneamente estar juntos. Não há duas formas. Isto é 
absoluto. Por que? Porque o amor viaja por curtas distâncias, a partir do encontro em um 
ângulo de 90 graus. Vocês concordam ou não? Se não concordam, isto quer dizer que estão 
distorcidos. Está certo? Centrado no amor, a linha vertical e a linha horizontal viajam uma 
distância curta para encontrar o ângulo de 90 graus. Se for um ângulo de 91 graus significará 
que vocês viajarão uma longa distância. Isso está certo? Portanto, teoricamente o ângulo de 90 
graus é o caminho mais reto. (187-60). 
 

>>  << 
 

   Perpendicularidade está conectada com o absoluto. Por que o perpendicular é o lugar onde o 
amor habita? Há muitas questões para serem respondidas neste assunto. Falaremos sobre isso a 
seguir. Por que deve ser perpendicular? Por que o amor percorre curtas distâncias. É uma 
razão simples, mas são palavras preciosas. Por que deve ser perpendicular? Esta é a questão. 
Por que deve ser horizontal e equilibrado? Centrado no amor, sendo perpendicular, o amor 
pode percorrer curtas distâncias. Quando você vai encontrar a pessoa que você ama, você vai 
lentamente, como você iria encontrar seu vizinho na porta, ou rapidamente como um projétil? 
(Rapidamente). Vocês tentaram isto? (gargalhadas). Não importa, se é dia ou noite, primavera, 
verão, outono ou inverno, por maior que a história humana seja, o amor quer percorrer curtas 
distâncias. Vocês entendem? (Sim). 
   Por isso, por que isto é vertical? Qual é a distância curta para a linha vertical? É desta forma 
que um ponto na posição superior pode ser conectado com um ponto na posição inferior 
através de uma curta distância. Esse é o porque o amor percorre curtas distâncias neste 
universo. Esse é o porque uma linha vertical que conecta posições superiores e inferiores está 
em uma posição perpendicular. Vocês entendem? (187-51). 
 

>>  << 
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6) O Amor Cresce Mais em um Movimento Circular. 
 

   Vocês necessitam de amor? (Sim). O que o amor vê primeiro? Em seu corpo, qual parte o 
amor quer ver primeiro? O que o amor quer tocar primeiro? A questão é, qual é a antena do 
amor? A antena do amor no homem, é o convexo. E quanto à mulher? Quando o convexo e o 
côncavo estão juntos, eles se tornam redondos e então desaparecem. Isto é verdadeiro para 
tudo. Qual é um exemplo? Quando uma carga elétrica positiva se une com uma carga elétrica 
negativa, elas criam trovões, mas então se tornam um ser neutro. Vocês entendem? Elas estão 
voltando a ser o que elas eram. 
   A seguir, o amor se move de forma circular. Não se torna menor, mas se torna maior e 
maior. Desta forma, o amor deseja crescer para ser um amor maior e melhor. É natural 
encontrar um amor em nível familiar antes do amor em nível individual. Vocês querem o 
mesmo, não querem? Vocês encontram o amor em nível familiar antes do amor em nível 
individual. Vocês não precisam apenas da sua família, mas precisam de sua tribo também. 
Portanto, uma ação em espiral é empregada para expandir o amor. Isto é o porque dizemos na 
Igreja de Unificação: “O indivíduo existe para a família . . .” Por que? Isto está conectado com 
o mundo superior do amor. Vocês entendem? A nação existe para o mundo, o mundo existe 
para o cosmo, o cosmo para Deus, e Deus para o amor. Deus veio a existir para Seu próprio 
benefício? Ele é para o benefício do amor. Esse é o motivo pelo qual os seres que existem, 
desejam ser absorvidos pelo amor. 
   Diferentes tipos de pessoas querem a mesma coisa. Por exemplo, há duas pessoas vivendo 
juntas como esposo e esposa. Mesmo que o esposo ame muito sua esposa, se um amor maior 
vier para a esposa, então ela irá querer ir onde há mais amor. Embora o esposo e a esposa 
estejam casados, se um compreende que pode abraçar pessoas de sua nação e do mundo, é 
correto para ele ou ela deixar a família. Esta vontade não é uma coisa ruim. Não importa 
quanto a esposa possa chorar, segurando seu esposo e dizendo, “Por favor fique comigo”, o 
esposo poderá deixar sua esposa e filhos em benefício do amor maior. As pessoas que seguem 
adiante pelo amor maior são aquelas que estão próximas de Deus. Isto é o que chamamos de 
bondade. Vocês entendem? (Sim). 
   Em comparação, qual vocês querem pegar? Vocês pegarão o maior ou o menor? (nós 
queremos ter o maior). Ninguém quer ter o menor. Também vocês querem ter algo bom ou 
ruim? Não há ser humano que queria ter algo ruim. Desta forma, este é um conceito universal. 
O conceito do direito da propriedade. Este conceito se aplica igualmente para todos. Mas 
centrado em quê? Só pode ser o amor. As mães americanas amam seus filhos de forma 
diferente das mães coreanas, ou da mesma forma? Por favor, respondam isto. Da mesma 
forma ou diferente? A qualidade original é a mesma. O conceito de unificação é difícil sem 
conhecer o amor. 
   Então o amor entre o esposo e esposa americanos é diferente do amor entre esposo e esposa 
orientais? É diferente ou é o mesmo? Se uma pessoa derrama lágrimas por seu esposo com 
saudades dele, estas pessoas manchadas de lágrimas são diferentes de outras pessoas que estão 
brilhando com um coração verdadeiro? Elas são as mesmas. As lágrimas da esposa oriental e 
as da esposa ocidental, ansiosas em ver seus esposos, são da mesma cor. Se vocês 
experimentarem, ambas são salgadas. Se vocês disserem doces, então ambas serão doces. Isto 
não é correto? Quando dizem, é da mesma cor, vocês afirmam que isto é imutável. (187-54). 
 

>>  << 
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Seção 2 
 

A verdadeira Visão do Casamento e o Parceiro Ideal. 
 

1) A Finalidade do Nascimento do Homem e da Mulher é o Casamento. 
 

   Por que uma mulher nasceu como mulher? É pelo benefício da mulher? O que o Mestre tem 
ensinado para vocês? O que vocês acham que é a razão pela qual a mulher nasce como 
mulher? (Para o homem). E o homem nasceu para quê? (nasceu pelo benefício da mulher). 
Isso está certo. Não sabiam para que o homem havia nascido, mas a resposta é tão simples, 
mas ninguém sabia disso. Por que Deus criou Adão e Eva? Ele queria ver o amor do homem e 
da mulher. Esse é o motivo de Deus. Vocês não podem encontrar Deus sem olhar o homem. 
Podemos encontrar isto a partir do macaco? Por mais duro que tentemos, podemos encontrar 
apenas na humanidade. 
   O amor não é feito para si mesmo. É formado em um relacionamento mútuo. Portanto, a 
razão pela qual Deus criou céu e terra foi para apresentar o ambiente como a realidade de Suas 
características recíprocas. Para quem Deus queria apresentar isto? Para nós. Para a 
humanidade. Portanto, toda a natureza ao nosso redor é o lugar para a exibição do amor. Adão 
e Eva poderiam ter sido os mestres estando na posição central, olhando para a natureza das 
quatro diferentes direções, norte, sul, leste e oeste. Isto tudo seria o processo educacional para 
Adão e Eva. Que educação é apresentada? É a educação material do amor. 
   Todas as plantas, insetos e animais estão na posição de objeto. Todos são parte do museu 
para Adão e Eva aprenderem o ideal do amor. Eles são o museu natural do amor. Para quem 
tudo isto existe? Para Adão e Eva. Por este motivo, a pessoa que não pode amar a natureza não 
pode amar o homem. Alguém que não ama o homem não pode criar uma família. Por isso, se 
vocês perguntarem porque Deus criou Adão, além de ser para Deus, é claro, também para 
amar sua filha, Eva. Isto não está certo? Então, por que o homem nasceu como homem? Ele 
nasceu em benefício da mulher. Se você insistir nesta questão, do ponto de vista de Deus, Ele 
criou Adão para o bem de Eva. Isto significa que Adão nasceu para o bem de Eva. 
   Quando vocês dizem que A é igual a B, então B é igual a A. Com isto em mente, por que 
Deus criou Eva? Deus necessita ter Eva para mostrar Seu Amor por Adão. Qual foi o motivo 
de Eva ter nascido? Por causa de Adão, Isto não é assim? Os dois nasceram pela necessidade 
de cada um deles. Portanto, seu órgão sexual não é para si mesmo. Isto é assim tão simples. 
Como este professor tem pesquisado com oração, a resposta é assim tão simples. O conteúdo é 
simples, e isto é o que eu encontrei. Por que uma mulher quer se casar? Para o homem 
encontrar seu próprio domínio. Vocês entendem? Por quê? Para o homem encontrar seu 
proprietário. Quem é o dono da mulher? Seu esposo. Por que um homem quer se casar? Para 
que a mulher encontre seu dono. Por que o homem e a mulher não podem trocar suas 
propriedades, eles devem estar juntos centrados no amor. (144-93) 
 

>>  << 
 

2) A Verdadeira Visão do Casamento na Igreja de Unificação. 
 

   No mundo decaído, amar é algo tão perigoso. No Jardim do Éden, a única mulher era Eva. 
Mas aqui no mundo decaído, existem muitas mulheres. Mais do que o suficiente. Então todas 
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as mulheres estão se esforçando para seduzir homens. Por isso, é tão duro para os homens 
guardar sua própria posição, não é? Isto é o mesmo para as mulheres. Por esta razão, após o 
casamento, homens não devem encontrar outras mulheres. Vocês entendem? Como vocês 
tratam outras mulheres? Tratem-nas como cachorros latindo. Sua esposa é humana, mas tratem 
outras mulheres como se elas fossem os cachorros do vizinho latindo. De novo, como vocês 
devem tratar as outras mulheres? (como cachorros...). Está bem, mas se vocês pensarem desta 
forma, sem falar, então quem se ofenderá? Vocês apenas não devem falar para elas, então não 
há problema. Também as mulheres devem pensar de que forma sobre os outros homens (como 
cães). 
   Portanto, após o casamento, vocês devem seguir em frente, agarrados um ao outro. A queda 
ocorreu por falta de gerenciamento um do outro. A esposa não tinha uma boa gestão sobre o 
marido e o marido não tinha uma boa gestão sobre a esposa, porque ele não foi capaz de 
educá-la sobre o fato de que ele era o único esposo para ela. Antes de falar sobre educação, o 
fato é que eles não amaram um ao outro o suficiente. 
   Pergunta: Se uma pessoa está com a personalidade amadurecida até o nível de receber a 
Bênção, então ele deveria ser capaz de seguir suas próprias ordens? 
   Resposta: A perfeição individual, neste tempo, não é uma perfeição absoluta como um todo. 
É de fato uma perfeição condicional. No processo de restauração, podemos atingir apenas a 
perfeição condicional. Vocês entendem? Por isso, mesmo que se esteja na posição de pais, 
ainda não se conhece a realidade do coração de Deus. Eles ainda não têm experimentado, que 
a esposa é mais preciosa do que o universo e que o esposo também é mais valioso do que o 
universo inteiro, e que eles devem amar uma ao outro, criando grande poder para manter 
unidos o céu e a terra. 
   Por esta razão, todas as famílias abençoadas até agora permanecem na perfeição condicional 
até que possamos todos ultrapassar esta realidade decaída. Devemos saber isto. Vocês 
entendem o que eu explico? Não estamos na realidade de termos completado o Reino do Céu, 
no céu e na terra. Estamos na realidade da perfeição condicional. Sendo que vocês estão na 
situação de perfeição condicional, quando forem para o mundo espiritual, deverão passar por 
outra verificação. A seguir, estarão aperfeiçoados e receberão seu passaporte para o Reino do 
Céu. (143-335). 
 

>>  << 
 

3) Matrimônio: e a Idade Certa do Casamento. 
 

   Pergunta: Como os outros estudantes estão tímidos para fazer esta pergunta, Eu irei fazê-las. 
Quando devemos nos casar? Por volta de que idade, devemos nos casar? E que qualificativos 
alguém deve ter para o casamento? 
   Resposta: Vocês podem se casar cedo. Mas vocês podem encontrar muitos obstáculos. 
Vocês ainda não sabem muito sobre o casamento. Uma vez que estejam casados, vocês podem 
querer estudar. Mesmo que possam estar determinados para estudar, não é possível fazê-lo. Se 
vocês se casam após ter concluído o ensino médio, estudar na Universidade será uma coisa 
difícil de se fazer. Vocês entendem? Mesmo depois de se graduarem na Universidade, 
conseguir um PhD será muito difícil. É muito mais difícil estudar para um PhD após o 
casamento, do que antes de se casar. Pode ser quatro ou cinco vezes mais difícil. Isto quer 
dizer que se vocês se casam antes de obter um PhD, então terão uma chance muito menor de 
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obter um PhD. Vocês entendem? O casamento exige todo seu tempo e esforço, portanto, pode 
ser dito que este é o resultado de todo o seu esforço. Uma vez que você case é o fim. 
   Após o casamento, se você tentar estudar em um lugar longe de sua esposa, isto causará 
muitos problemas. Sua esposa não ficará tranqüila. Ela pode dizer algo como: “Bem, amado 
marido, por favor volte, eu não preciso de PhD.” Além do mais, os filhos nascem, e ao ter 
muitos filhos tornam as coisas mais complicadas. Homens que pensam fazer desta forma, não 
concluíram sua porção de responsabilidade. Uma vez que você se casou com uma mulher, 
deve assumir responsabilidade. 
   Vocês devem assumir responsabilidade para com sua esposa, por sua vida inteira. Quando 
ela dá a luz a um bebê, vocês devem assumir responsabilidade para com o bebê. Este é o tipo 
de responsabilidade esperado de vocês. Ninguém pode ajudá-los, e não podem pedir ajuda 
também. Isso está certo? Depois do casamento, vocês podem se manter dependendo de outros? 
Somente vocês dois devem compartilhar a responsabilidade. Esse é o motivo pelo qual 
desejam ter qualquer outra responsabilidade. Vocês então não poderão estudar bem, ou 
poderão? Então antes de se casar, vocês devem concluir todas as coisas. 
   Com que idade vocês se graduam no ensino médio? Vocês terão dezoito ou dezenove anos. 
(Dezenove). Dezenove? Se vocês se casam com dezenove anos de idade, ninguém irá 
empregar esse tipo de pessoa. Se tiverem filhos com dezenove anos, quantos bebês vocês 
podem ter? Vocês podem já se sentir sobrecarregados. 
   No princípio, a idade que as esposas devem se casar é acima de vinte e um anos de idade. 
Está tudo bem para as mulheres com dezoito anos ou mais, mas os homens devem estar acima 
de vinte e um anos. Então, por favor, esqueçam de estarem casados; e antes, pensem sobre o 
que devem fazer, e façam-no em cinco anos se isto normalmente exigir dez anos para ser 
completado. Se querem ter um PhD depois de se graduarem na Universidade com vinte e um 
anos, vocês poderiam ter que estudar até a idade de vinte e oito anos. Enquanto outros fazem 
isto até estarem com vinte e oito anos de idade, ou seja, necessitando de cinco ou seis anos, 
porque vocês não concluem isto em dois anos? Isto é possível se estudam vinte e quatro horas 
por dia. Essa é apenas uma forma para concluir rapidamente. 
   Portanto, se vocês querem se casar cedo, estudem duro a partir de agora. Vocês podem nem 
precisar de 6 anos para concluir o ensino médio. Com dois anos de estudo, podem passar no 
teste e entrar na Universidade. Exames do Governo significa que vocês podem também passar 
através da Universidade muito rapidamente. Como vocês passam no exame do governo, 
podem completar o estudo na universidade mesmo em dois anos. Desta forma, vocês 
necessitam apenas quatro anos para concluir o ensino médio e a Universidade. A seguir, há o 
curso de PhD. Se estudarem e pesquisarem, podem alcançar o PhD. Desta forma, podem 
encurtar o tempo necessário, e todas as coisas podem ser resolvidas sem muita preocupação. 
Mas, se vocês estão na escola, desperdiçando tempo, seis anos no ensino médio, e quatro anos 
na universidade, a seguir dois anos de pós-graduação, atingindo o PhD por dois anos e meio 
ou três, se não em cinco anos, então não poderão concluir isto antes dos trinta anos de idade. 
Mas vocês não podem se casar nesta idade. Os homens devem se determinar dizendo: ‘Eu não 
vou me casar antes de completar minhas metas”. (100-141) 
 

>>  << 
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4) A Porção de Responsabilidade e o Parceiro Ideal. 
 

   Vocês devem saber que sua porção de responsabilidade é importante. Se Deus tivesse 
explicado a porção de responsabilidade como eu estou fazendo com vocês, Adão não teria 
caído. “É sua porção de responsabilidade! Sua – não comer!” Se Deus tivesse gritado, “Porção 
de responsabilidade, responsabilidade!”, Eles não teriam caído, vocês entendem? 
   Vocês também são assim. Como eu cuido de vocês cuidadosamente, vocês são uma grande 
preocupação, porque ainda estão na escola, e acham que devem conseguir um bom esposo 
com uma boa situação, não acham? Se eu quero ser reconhecido por meio de meu cônjuge, 
então eu devo ter uma boa estrutura, alguém alto, que não tenha uma mente estreita ou baixo. 
É assim que vocês pensam, não é? Esse é o motivo pelo qual acho que darei um cônjuge para 
vocês. Esse é o caminho da restauração, não é? Em benefício da restauração através de 
indenização, um homem baixo deve ter uma mulher alta para ser liberto de sua tristeza. Por 
favor, tenham em mente um homem baixo. Mulheres magras devem ter um homem redondo 
para resolver sua mágoa, não está certo? 
   O leste está na posição oposta ao oeste. Mesmo assim eles podem estar juntos porque há um 
centro. Sem um centro não há unidade eterna. O Pai é o centro. Centrados no Pai, norte, sul, 
leste e oeste podem estar unidos a qualquer tempo. Centrados no Pai, o leste pode vir a se unir 
com o oeste, e o sul e o norte podem ser unidos pela eternidade. Este é o princípio. Centrados 
no mestre, se o homem está no leste enquanto a mulher está no oeste, eles poderão ser unidos, 
enquanto que o norte e o sul deverão ser unidos também. “Isso não é para mim”, vocês 
poderiam dizer. Este tipo de atitude não é aceitável. O centro pode determinar o leste e o oeste. 
Vocês entendem? 
   O leste e o oeste dirigem o centro ou o centro dirige o leste e o oeste? (o centro define o leste 
e o oeste). Isso é certo: o leste e o oeste são definidos pelo centro. Por causa do centro, existe 
360 graus. Certo? Vocês devem conhecer isto. O oeste surgiu por causa do leste, e os trezentos 
e sessenta graus não surgiram por causa do leste ou oeste, mas por causa do centro. O 
Princípio existe para proteger o centro. Devemos tornar isso claro. Definimos isto claramente? 
O centro é somente um; esse é o porque eu tomo as decisões. 
   Quem era o centro no Jardim do Éden? Deus era o centro. Naquele tempo, o que teria 
acontecido se Eva tivesse cometido um erro e ficado com um só olho? Se o olho dela tivesse 
sido ferido com um bastão afiado, ela teria ficado com um olho aleijado ou não? Vocês acham 
que, por causa da proteção de Deus, não seria possível estar com um olho atrofiado? Não. Se 
Eva tivesse, com sua própria mão, furado seu olho, então ela certamente teria ficado cega de 
um olho. Se ela tivesse ferido ambos os olhos, então ela teria se tornado completamente cega. 
Então Adão teria dito: “Deus, de acordo com o ideal da criação, é ideal que ela tenha ambos os 
olhos, mas ela está cega. Por favor, recrie os olhos dela”. Pode isto ser feito? Essa mulher de 
um só olho é a irmã mais jovem, mas ao mesmo tempo ela é sua esposa. Isto também significa 
que Adão é seu irmão mais velho e seu esposo. Isso está certo? Se ele é tudo isso, ele deveria 
viver com a irmã de um olho só e se tornar seu guia. Essa é a responsabilidade do irmão mais 
velho e do esposo. Isto não é correto? (133-151). 
 

>>  << 
 

   Os homens são diferentes uns dos outros, da mesma forma como existem diferenças na 
primavera, verão, outono e inverno. Se for outono aqui, é primavera no hemisfério sul. O 
outono aqui não significa que é o mesmo no sul. É primavera lá. 
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   Portanto, há pessoas que nasceram no verão, outras no outono, outras durante o inverno e 
outras na primavera. Homens que nasceram na primavera devem ser capazes de aconselhar 
aqueles que nasceram no verão e aqueles que nasceram no inverno como se adaptar como 
aqueles que nasceram na primavera. Isto significa que o caminho das pessoas é diferente. 
Como o globo gira e as estações mudam, as pessoas devem mudar ao ter relacionamento com 
pessoas de diferentes estações. 
   Tal como as estações em um círculo, o destino de uma pessoa está em ascendência e o de 
outra está em declive. Vocês entendem? Mas se uma pessoa de quem o destino está em 
declive, encontra alguém a qual o destino está também em declive, eles irão perecer. Eles 
podem morrer em um acidente de trânsito ou qualquer outra forma. Se seu destino está em 
declive, vocês deve procurar uma jornada mais fácil com alguém com um destino em 
ascendência, para sua sobrevivência. Por isto, este tipo de homem deve encontrar uma mulher 
que é capaz de trazê-lo para cima. 
   Como vocês estão desta forma, será difícil atingir isto na primavera. Isto é assim no 
casamento. Vocês devem tentar por quatro anos e durante este tempo, primavera, verão, 
outono e inverno interagirão. Se “A” iniciou da primavera e “B” iniciou do outono, então “B” 
deve mover-se rapidamente em um círculo para alcançar “A”, ou vice versa. Sem você tentar 
completar o percurso com outra pessoa, não é possível trazê-los unido. Este processo é para 
todos. Qual estação foi dada para você nascer? Eu sou uma pessoa em ascensão ou em declive, 
ou uma estação de transição, um tipo de cooperador ou um tipo opositor? Cada um é diferente. 
Devemos primeiro tentar relatar um para o outro. Um número bem grande de meses não é 
tempo suficiente para fazer isto. No oriente são exigido três anos. Vocês dois devem como 
pioneiros ter o melhor destino juntos. 
   Casamento não significa que todas as coisas convivem juntas. Por exemplo, tragédias podem 
ainda ocorrer, tal como os seus filhos morrerem. Agora pensem sobre animais. Vocês podem 
tornar amistosos, um porco do mato com um leão? Isto não é possível. Um porco do mato 
deve casar com outro porco do mato. Porcos selvagens têm grandes narizes com os quais eles 
podem escavar a terra e encontrar raízes. Leões não procuram por raízes, mas preferem subir 
nas colinas e caçar animais. Esta é a diferença entre eles. Suas formas de vida são diferentes. 
Mas com as pessoas é difícil falar sobre diferenças. 
   Casamento é um assunto importante. Devemos ter um bom casamento. Vocês entendem o 
que isto significa? Se vocês encontram uma pessoa na rua, e se casam com ela porque acham 
que isto estará certo, mas não durará muito. Em seus olhos, porque é verão, tudo pode parecer 
verde. Porque uma árvore verde tem lindo frutos e galhos crescem, e os pássaros voam sobre 
ela, ela parece boa. Mas vocês devem saber que a árvore deve ter incorporado isto. Sem saber, 
vocês podem não ter incorporado isto. 
   O pinheiro deve estar plantado com pinheiros. Há diferentes espécies e existem limites entre 
as diferentes espécies. (120-317). 
 

>>  << 
 

5) Responsabilidade antes de Encontrar o Parceiro Ideal. 
 

   Um companheiro ideal deve vir somente após você se encontrar. A meta almejada da 
perfeição é importante. Conseguir um parceiro ideal é conectar-se com o mundo objetivo, por 
isso, ter um parceiro ideal dependerá se eu posso ser um sujeito perfeito. Portanto, a pré-
condição que você deve completar é a autoperfeição. Vocês farão? Quando atingem a 
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adolescência, vocês querem amar o sexo oposto, mas antes de fazê-lo, devem ter estabelecido 
a condição de amar mais seus pais. Se você é um filho ou filha piedoso, então estará 
capacitado para ter um relacionamento com Deus. Este é o princípio do céu. É o princípio de 
criação. Portanto, antes de acharem seus parceiros ideais, vocês mesmos devem ser filhos de 
piedade filial para seus pais até o ponto em que estejam conectados em coração com seus pais 
e eles anunciem isto em público. Para fazer isso, vocês devem se unir com seus pais. Ao ser 
piedosos, devem estar unidos com seus irmão e irmãs. Em sua própria família, deve haver 
palavras que afirmem que vocês são verdadeiros e bons exemplos. Com isto em mente, 
devemos nos concentrar em nosso aperfeiçoamento primeiro. Então vocês podem começar a 
pensar em obter um parceiro ideal. (100-149). 
 

>>  << 
 

   Vocês estão em uma situação séria, entendem? Mesmo embora seja um homem maduro, 
você ainda persegue o traseiro das mulheres... Há muitas mulheres e também muitos homens 
lá fora. Um homem pode, sem saber que está apaixonado por uma garota, ser controlado por 
ela e até mesmo morrer. Este tipo de homem se torna inútil, destruído e acabado. Ao fazer isto, 
ele se torna mais tarde como uma lata de lixo. O mestre conhece isto muito bem, embora eu 
nunca tenha estado em tal situação. Eu tenho visto muitas coisas. Para os homens, mulheres 
são como inimigos. Para as mulheres, homens são como inimigos. Vocês devem ser frios e 
impiedosos, em benefício de seu caminho. Vocês devem investir toda sua energia para ter o 
fundamento correto; então podem ter sua esposa e a mulher pode atender seu esposo. Este é 
um assunto sério; vocês têm somente uma vida. Será um grande desastre uma vez que sigam o 
caminho errado. (120-329). 
 

>>  << 
 

6) Antes de ter um Cônjuge, conclua o autodomínio. 
 

   Como o Pai tem procurado por este caminho, a meta para vocês é, primeiro, “antes de 
dominar o universo, tenha completo domínio sobre si mesmo”. Não é o aperfeiçoamento do 
domínio sobre um objeto. O desejo de ter amor é mais forte. O desejo centrado em si mesmo e 
o desejo de ter domínio sobre o mundo externamente conduz você fortemente, mas é mais 
difícil ter domínio sobre si mesmo. Por isso devem ter domínio sobre si mesmos antes de 
dominar o universo. Este é o motivo pelo qual o Mestre tem colocado este lema para a 
juventude. Vocês entendem? Vocês compreendem a perfeição do autodomínio? 
   Então vocês têm certeza que tem autodomínio perfeito? Embora digam: “Eu tenho certeza”, 
o mais temível inimigo que pode destruir o homem é a mulher. Vocês entendem? Qual é o 
agente destrutivo das mulheres? (é o homem). Vocês sentem que isto é verdade? 
   Você, quando atingiu a idade de quinze ou dezesseis anos, não se sente mal quando um 
homem se aproxima de você? Vocês não sentem nada? Você se sente mais interessada? (Não). 
Isso é uma mentira. Se você diz não, você poderia ser uma estudante do primeiro ano. 
Estudantes no primeiro e no segundo ano escolar podem não estar interessadas, mas vocês, 
quando são estudantes do ensino médio e estão no primeiro, segundo e terceiro anos do 
colégio, podem sentir que é bom. Isso é o esperado. Por isso nesta idade, se vocês dizem não, 
estão provavelmente mentindo. 
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   Então deixe-me perguntar uma coisa a você. Quando um homem olhar fixamente para você, 
sente-se tímida ou não? Então, quando um homem olha para você, você faz uma expressão 
tímida? Quando um homem olha fixo para você, seu coração começa a palpitar. Você sente 
isto? Isto é natural. Isto significa que você tem algum interesse em homens. Se você não está 
interessada, porque ficou ruborizada? Isso é o que acontece. 
   No processo de autodomínio, a coisa mais difícil a fazer é não dormir. E o que mais? Há 
também a fome e a próxima coisa é o amor. Vocês podem suportar a fome o cansaço, mas é 
difícil não receber amor. Esse é o porque no oriente, temos uma tradição na qual o masculino e 
feminino não são permitidos sentar juntos a partir dos sete anos de idade. Esta é uma boa 
tradição. Amor é a coisa mais perigosa, tal como dinamite quando acesa, vocês ainda estarão 
juntos. E quando isto explode, vocês serão espalhados em pedaços e serão decapitados. Isto é 
verdadeiramente perigoso, vocês entendem o que eu ensino? 
   Com respeito à perfeição da individualidade das mulheres, quem é o arquiinimigo? O 
homem. Que é o arquiinimigo do homem? Por que o homem foi chamado Adão? Ah-Dahm. 
(som coreano). Ah, existe uma parede. O homem deve construir uma parede, esse é o motivo 
que o homem é chamado Adão. Por que a mulher foi chamada Eva? (em coreano é chamado 
Hae-wa). Porque Eva caiu primeiro, ela deve se restaurar e retornar. Em coreano, Hae 
significa “fazer”, e Wa é “voltar e persuadir”. Desde que o nome do homem é Adão, ele 
constrói, uma parede ao seu redor, e então Eva não pode alcançar Adão facilmente. Se ela 
pudesse vir até ele facilmente, poderia murmurar para Adão seguí-la, ou não poderia? Esse é o 
motivo pelo qual ele deveria ter uma parede alta. Vocês entendem? Vocês mulheres antes de 
fazer Hae-Wa (fazer o trabalho de restauração e retorno), vocês não devem absolutamente agir 
como Eva. Mesmo que o Céu e Terra estejam tocando trombetas dizendo: “Hei, você! Receba 
seu noivo”, mesmo assim vocês devem dizer: “Não, eu não quero. Não, eu não quero”. Diga 
isto por três vezes. E ainda ele dirá para vocês: “Faça”. Então vocês devem perguntar: “Você é 
Deus?” e ele dirá: “Claro que sou”. Mas vocês devem dizer: “Eu não estou convencida, 
mostre-me evidências”. Assim é como vocês devem enfrentar esta situação. Fazendo isto, 
vocês encontrarão seu esposo. Dizemos Hae Wa, porque as mulheres devem se restaurar 
completamente. As mulheres têm sempre sido a causa de problemas. 
   Por isso, devemos primeiro concluir rapidamente a autoperfeição, lembrando que seu esposo 
ideal deve estar longe de sua mente. Vocês entendem o significado destas palavras? Vocês 
meninas, estão atingindo a idade de dezessete e dezoito anos. Isto significa que estão 
crescendo para o estágio de maturidade. Digamos que vocês foram colocadas em uma sala 
amarradas de costas com um homem elegante que vocês não conhecem. Vocês devem ser 
capazes de fazer suas costas parecerem geladas. O homem irá dizer: “Eu não gosto deste frio”. 
Vocês devem ser assim. Ele não deve estar dizendo: “Oh, querida, está muito quente, e parece 
que há uma corrente elétrica fluindo”. Vocês devem fazer que esteja tão frio que ele 
perguntará: “Por que está tão frio?” Vocês devem também ser capazes de ter a aprovação 
pública de que vocês se restauraram do status decaído. Vocês entendem? É difícil seguir 
através deste processo de ultrapassar a linha da queda, mas somente assim vocês podem ter o 
parceiro ideal. Esse é o princípio. 
   Por isso na medida em que vocês seguem o curso da vontade, tais coisas irão ocorrer. 
Mesmo o mestre experimentou muito isto. Espiritualmente, muitas mulheres me tentaram, 
muitas das mais belas mulheres do mundo. Mesmo a Mãe não pode ser comparada com o tipo 
de beleza sobre a qual eu estou falando. Mas eu sinto muito em falar isto diante da Mãe. Estes 
tipos de ocorrências podem acontecer. Vocês entendem o que eu explico? 

>> << 
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7) A Forma para Discernir Pessoas. 
 

   Quando Deus vê um homem, Ele vê através de sua mente. Em seguida Ele vê seu passado e 
então Ele vê seu futuro. Vocês entendem? Vocês jovens crianças e jovens pessoas, devem 
pensar sobre aspectos importantes quando vêem uma pessoa. Não a julgue por seu rosto, mas 
olhem para sua mente. Tentem imaginar seu passado e o que seu futuro pode conter. Então 
vocês devem ser capazes de selecionar a pessoa certa. Vocês entendem? 
   Quando você vê seu próprio rosto, pode perguntar como meu papai veio encontrar o tipo de 
mulher como minha mamãe, que deu nascimento a um homem tão feio como eu? Você pode 
ser capaz de apontar para certas feições e dizer que são feias por causa da minha mamãe e 
outras feições por causa do meu papai. Uma mulher se lamenta assim. Você se espanta sobre 
como pode viver com este rosto feio e pode estar profundamente deprimido. Por favor, não 
sejam assim. Vocês entendem?  
   Rostos são como janelas. Ao olhar para um rosto, quantas coisas você pode ver? Vocês 
podem ver quatro importantes coisas. Embora seu rosto não seja bom de olhar, você deve ter 
uma atitude e um coração generoso. Se Deus procura por uma pessoa no mundo inteiro, que 
tipo de pessoa ele gostaria de encontrar? Uma pessoa grande como o mundo? Se os olhos dele 
são tão grandes como o mundo e as mãos dele são tão grandes como o mundo... então 
ninguém lhe dará boas vindas. Quando vocês têm uma grande mente, vocês estão em 
harmonia. Vocês devem ter uma mente linda e generosa, e vivam suas vidas centradas na 
mente mais do que em sua aparência. Vocês entendem? 
   Então, no futuro, vocês gostariam de ter uma esposa com um rosto lindo ou com uma mente 
linda? (uma mulher com uma mente linda). Boa mente? Então isso é bom. No futuro vocês 
devem se casar. Se você é um homem, deve se casar. Isso não significa fugir. 
   Vocês garotas, gostariam de ter primeiro um homem elegante ou um homem mediano com 
uma boa mente? Será que é bom se você puder ter um esposo que é bem aparentado e que 
também tenha uma boa mente. Se ele tem ambos, é bom ou não? Você pode ter as duas coisas. 
Que tipo de homem explodirá. Se você tem balões em um dia ensolarado, como você se sente? 
Se você os tem em um dia nublado, eles enchem bem. Entretanto em um dia ensolarado os 
balões estourarão facilmente. Vocês entendem? É desta forma. O que será de um homem com 
uma aparência elegante e uma boa mente? Bang! Ele estourará. Esse é o motivo porque uma 
pessoa com uma boa mente parece estar com pouca compressão. Ele parece um pouco feio. 
Uma pessoa boa deve ter compressão adequada para que não seja perfurada em um dia 
ensolarado. 
   Isso é normal. Vocês entendem garotas? Vocês devem olhar para a pessoa com isto em 
mente. Se uma pessoa tinha uma boa mente e uma face bonita, ele explodirá. Vocês 
encontrarão duas coisas sobre uma mulher de visual bonito, as quais são diferentes de um 
homem. Mulheres lindas têm uma vida curta e tem pequena Bênção. Isto é verdade. 
   Bem, vamos falar sobre seus olhos. Nossos olhos apenas vêem rostos, mas e quanto aos 
olhos de Deus? Os olhos de Deus vêem a mente. O que você pode (achar) encontrar ao olhar 
para a mente? (o passado). Deus verá o passado, o presente e o futuro primeiro, e então Ele 
verá seu rosto e decidirá se seus olhos se ajustam em seu rosto, e então Ele olhará para sua 
boca. Fechem suas bocas e deixem-me dar uma olhada. As únicas diferenças entre as bocas 
são sua forma, tamanho e cor. Isso pode dizer-lhes tudo sobre a história de alguém e seu 
passado. Presente e futuro. Por este motivo, quando você vê garotas passando na rua, e pela 
olhadela não vejam apenas seu lindo semblante. Vocês devem saber se um melão bonito é 
amargo. Digamos, em uma plantação de melões, vocês colhem dez lindos melões. Todos os 
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dez melões serão amargos. Melões que não são tão inflados e bem balanceados são muito 
deliciosos. O Princípio do mundo é assim. Portanto, vocês devem olhar as pessoas deste tipo 
de perspectiva. Vocês entendem? 
   Portanto, não procurem por pessoas que trocam roupas todos os dias. Estes tipos de pessoas 
sempre causam problemas e vão a qualquer lugar que querem. Vocês devem olhar para dentro 
da mente de uma pessoa. Pessoas que são convenientes e astutos são como cães sem pedigree.  
 
   Mesmo os cães são diferentes. Por isso pessoas que usando roupas boas, se exibindo por aí, 
orgulhosos de seus sapatos, falando vulgarmente e dizendo: “Eu fui a um lugar ontem com 
alguém, e foi bom”, talvez desobedecendo a regras da escola e concentrando neles mesmos e 
dizendo: “Estará tudo bem na medida em que eu me sinto bem, mesmo porque minha 
graduação não terá nada a fazer por mim”, este tipo de pessoas serão expelidas. Portanto, 
vocês devem ser capazes de avaliar as pessoas baseadas nestes pontos. Vocês entendem o que 
isto significa? 
   Portanto, não olhem apenas para o rosto das pessoas. Se alguém é bem aparentado, ele 
poderia ser uma pessoa perigosa. Isto é 80% correto! Vocês, pessoas bem aparentadas se 
sentem mal? Depois de dizer isto, eu devo dizer para aqueles com rostos bonitos não cortarem 
suas faces com lamina de navalha ou nada parecido, pois vocês estão entendendo bem sua boa 
aparência. É certo para os homens ter a mentalidade de que não há mulheres de boa aparência 
que tem boa fé e são leais a Deus. Vocês entendem? 
   Portanto, quais atributos vocês devem olhar em uma pessoa? Vocês devem observar o tipo 
de atitudes que elas têm. Vocês podem aprender sobre uma mulher olhando para os amigos 
dela, a forma coma eles falam, andam e olham. Então você será capaz de dizer: “Oh, ela é esse 
tipo de mulher”, e conhecerá os valores dela. Você, Hyo-Jin, deve também saber este ponto. 
   A seguir, vocês devem olhar como ele fala, no caminho para ir a escola e no caminho de 
volta. Como ele fala com seus amigos. Que expressões ele usa quando está praticando 
esportes. Ele deve ser muito ativo embora ele está deprimido. Vocês devem olhar todos estes 
aspectos de uma pessoa e conhecer sua mente. 
   Portanto, homens, vocês devem estar cientes que quem namora é como um cão vira-lata. No 
Jardim do Éden, a queda ocorreu porque o homem fez algo errado. Em sua idade, dezesseis 
anos, garotas podem seduzi-los. Por exemplo, elas podem convidá-los para ir e comer 
amendoins juntos. Mas vocês devem desprezá-las e fingir que não as conhece, estando apenas 
como uma rocha. 
   Nós chamamos Jesus uma “Rocha”. Isto significa que não importa o que o mundo possa 
dizer sobre você, você deve seguir seu próprio caminho. Vocês devem dizer: “Como eu estou 
determinado a seguir este caminho, eu devo ir como se eu fosse uma peça de ferro, ou como 
uma rocha sólida”. Esse é o caminho de um homem. Vocês entendem? Lindos romances, 80% 
serão expelidos. Embora eles se casem e tenham filhos, não existe muita esperança para estas 
pessoas. Vocês devem seguir em frente silenciosamente para o futuro; todas palavras que 
vocês falarem devem ser significativas. Se seu amigo está trabalhando por uma causa maior, 
vocês devem ser capazes de se sacrificar em benefício dele. 
   Geralmente em uma tarefa tal como limpar uma sala de aula, é fácil ver e discernir como é 
alguém. Alguém tenta se esconder aqui e ali, tentando se esquivar pegando uma vassoura ou 
esfregão, e dizendo: “Você, faça isto”, tentando dar o trabalho para os outros. Em apenas uma 
olhada você sabe quem eles são. Trate sua sala de aula como vocês cuidariam de suas próprias 
roupas. Trate a limpeza de sua sala de aula como se isto fosse sua própria responsabilidade. A 



 113

atitude com o objetivo de limpeza reflete que tipo de pessoa você é. Não tentem discernir 
pessoas somente por seus rostos. 
   A seguir, vocês podem conhecer pessoas pela forma delas andarem. O Mestre conhece que 
tipo de pessoa é uma mulher apenas em um relance. Vocês entendem o que eu explico? É 
possível saber, com quantos homens ela casará. Desde que os atributos internos são 
importantes, vocês devem treinar duro, para serem bons; embora seu passado não foi bom, e 
sua situação presente não é boa também, isto pode ser superado. Esse é o motivo pelo qual 
precisamos educação, e de nosso Mestre. Quando o Mestre diz para vocês fazerem coisas de 
uma certa forma, vocês podem ajustá-lo. Se vocês estão com um grande Professor e tem 
grandes amigos, podem corrigir seu destino. Vocês entendem? 
   Todas as pessoas têm uma história diferente umas das outras. Algumas tem uma história que 
flui do norte para o sul, algumas do sul para o norte. Há também alguns que deixam uma 
marca na história indo por 360 graus, norte, sul, leste e oeste. (100-93). 
 

>>  << 
 

   Bem, com que tipo de pessoa vocês casarão no futuro? (olhando para a atitude da mente). E 
se uma pessoa parece ter uma boa personalidade e tem uma mente publica para unir céu e 
terra, e tem uma mente generosa e sabedoria? Vocês devem dizer: “Sim”, embora ele tenha um 
só olho. Vocês entendem garotas? Está tudo bem, embora ele possa ter só um olho, ou ter um 
olho falso, ou mesmo se ele tem uma perna artificial. Mas e quanto ao filho? Se seu pai tem 
um olho falso, o filho também terá um olho falso? (Não). Se um homem tem uma perna 
artificial, então ele é filho de um homem com uma perna artificial? (Não). Olhe além de uma 
geração e veja o futuro com um coração de abraçar dez mil anos. Senhoras, em sua idade 
adolescente, vocês devem ser capazes de observar os homens com este tipo de coração e 
mente. Com este ponto de vista, vocês podem discernir se a pessoa será capaz de ultrapassar 
os obstáculos que a vida apresenta. (100-112). 
 

>>  << 
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Seção 3 
 

Casamento e Vida 
 

1) A Verdadeira Visão de Casamento e a Verdadeira Visão de Família. 
 

   Casamos para quê? Vamos falar sobre o casamento, agora sabemos o motivo pelo qual 
nascemos. Nascemos para quê? Para completar o ideal de Deus de amor. Para quê nos 
casamos? Para completar o ideal de Deus de amor do padrão do fundamento de quatro 
posições através da geração de bons filhos que Deus e Adão e Eva esperavam ter. Fazendo 
isto, podemos iniciar o fundamento em nossa família, o qual pode ser usado como uma 
fórmula global. Se uma família não pode ter filhos, esposo e esposa podem iniciar o padrão 
horizontal, mas eles não podem iniciar o padrão vertical. Vocês entendem? Este é o motivo 
pelo qual, a maioria dos casais querem ter filhos. Por que eles desejam isto? Porque, o poder 
da lei do céu está trabalhando nas pessoas. 
   Isto é misterioso? Por que as mulheres querem ter filhos depois de casadas, mesmo que isto 
seja uma coisa muito difícil de fazer? Mesmo que as mulheres não saibam claramente porque, 
elas têm que insistir em ter filhos. Elas não sabem porque é da natureza humana gerar bebês, 
amar seus filhos, amar suas filhas, e amar seus maridos. Elas não sabem  porque sacrificam 
suas vidas por seus esposos, a quem elas amam, ou porque os pais estão dispostos a sacrificar 
suas vidas por seus filhos. Isto está conectado com o amor de Deus, e fazendo desta forma, 
tudo se torna vitorioso e tudo caminha para este lugar. Isto tudo é próprio do amor. Devemos 
entender isto. Isto não é algo feito por vocês, mesmo se quisessem ser, mas isto é feito de 
acordo com o programa do princípio da criação, a partir da origem, Deus, o criador. 
   Tal como um programa que você coloca no computador e produz cópias, mesmo que tenha 
sido você que pressionou o botão, não importa quantas centenas de vezes a história do homem 
mude em dez mil anos, o programa está trabalhando na mente do homem. Este tipo de poder 
vem da ação da natureza original, a qual devem conhecer. Está correto? (Sim). Para quê vocês 
nasceram? (para o amor de Deus). Se tornar um objeto do amor. Por que casamos? Para fazer 
uma forma esférica com nossa família. Nesta forma esférica, que tipos de amor existem? 
Existe o amor paternal, o amor conjugal e o amor filial. Até mesmo Deus não tem amor 
paternal, amor conjugal e amor de filhos em Si mesmo. Vocês devem ter uma forma esférica 
do amor para alcançar todas as direções (quatro direções) a partir do centro. A esfera do amor 
é acessível através do centro, o qual é o âmago ideal do amor. Passando pelo centro, todos 
podem formar a esfera ideal do amor. Portanto, a família, que representa o universo, é o 
quartel general para ter o domínio. Esta é a conclusão. Vocês entendem? Isto é simples, não é? 
(132-247). 
 

>>  << 
 

2) O Orgulho da Mulher e Caráter Especial. 
 
   Vocês mulheres podem ter filhos sem estarem casadas? Vocês podem produzi-los sozinhas? 
Vocês devem casar. Originalmente, o homem não pode ajudar, exceto casar. Mulheres 
nasceram para casar. Da mesma forma, homens nasceram para casar. Olhem para o corpo das 
mulheres. Os seios das mulheres são grandes, e seus quadris são grandes. Isto não é para o 
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benefício delas. Isto é para o benefício do nascimento dos bebês. Isto acontece para dar 
nascimentos. Também, porque crescem os seios? Para seu próprio benefício? Não. É para 
alimentar o bebê. Esta é a forma. (100-130) 
 

>>  << 
 

   Eu vejo que desta forma, as mulheres receberam a maior Bênção. Deveríamos falar sobre o 
motivo disto ser assim? Por que? Quando Deus criou todas as coisas, a mulher foi a última. 
Quando um artista cria trabalhos de arte, a obra-prima vem no final. Considerando isto, se 
comparamos homem e mulher, quem é mais bonito? A mulher é mais bonita. Isto está correto 
ou não? (Sim, está correto). 
   Pensando sobre os animais, os pássaros, macho e fêmea, qual é o mais bonito? (É o macho). 
Por que o macho é mais bonito? (para mostrar-se para as fêmeas). Então isto é o mesmo para 
os homens? Quando um homem parece bonito, é bom se mostrar para a mulher. Animais 
machos são mais bonitos por causa do processo da criação. Mas a mulher foi criada por 
último, e este é o motivo pelo qual ela é mais bonita do que o homem. É o oposto. Porque as 
mulheres formam a última criação. Este é o orgulho das mulheres. (100-132). 

>>  << 
 

   Portanto, quando Deus criou, Ele amou mais o homem ou a mulher? (A mulher). Ele amou 
mais o homem ou a mulher? (O homem). Não. Ele amou mais a mulher. A razão disto é 
porque o homem é a moradia de Deus. Por isso, quando o homem atinge a adolescência, o 
período do amadurecimento, ele quer dominar o cosmo com o seu comando, e também ser o 
primeiro em tudo. Você, Hyo Jin, também é assim, não é? Vocês todos querem ser o melhor, 
ou não querem? (Sim). Isso está certo; o homem possui mais deste tipo de desejo. Mas as 
mulheres não são assim. Mulher, não importa o que aconteça, não pensa sobre ser a primeira 
no mundo. Ela tem apenas uma direção. Ela quer estar em algum lugar onde possa dormir 
confortavelmente, para debruçar sobre alguém. Este é o tipo de natureza que ela tem. Em uma 
festa, a necessidade de correr para longe, quebrando uma parede, e a natureza de ter um duro 
combate não está em uma mulher. Ela apenas quer viver recebendo amor e debruçando nos 
outros, para ter conforto onde ela for. 
   Quando vai para algum lugar, ela quer viver sendo capaz de se adequar, viver se apoiando e 
pendurada nas pessoas. Esta é a sua forma. 
   Esse é o porque as mulheres gostam de pendurar coisas nelas mesmas. Elas querem viver 
abraçando pessoas, tal como colares. Elas têm anéis em seus dedos e querem viver suas vidas 
se arrumando. Por que as mulheres gostam de anéis, colares e brincos? 
   O que isto significa então, é que essa mulher está na posição de receber amor e estar perto de 
Deus. Ouçam a gargalhada de homens e mulheres. Homens fazem “Huh, huh, huh,” enquanto 
as mulheres fazem “He, he,he”. Olhem seus gestos quando estão rindo. Homens se curvam 
para trás enquanto as mulheres se curvam para frente. Não importa quão gorda uma mulher 
seja, ela ri dessa maneira. Vocês podem pesquisar este assunto. Como vimos, esta é a natureza 
das mulheres. Vocês entendem? Por isso, Deus desejava amar as mulheres mais do que os 
homens. Por que? Um homem, como Adão, é o corpo de Deus. Mulheres ficam na posição 
objetiva. Quando Adão atinge a maturidade, Deus poderá entrar nele. “Oh, este filho 
completou agora seu crescimento”. Fazendo isto, Ele ama as mulheres. As mulheres estão na 
posição de objeto futuro; e esse é o motivo pelo qual Deus ama as mulheres. Esse é o motivo 
porque a mulher é a obra-prima, feita no final. A mulher está portanto, na posição de receber 
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mais amor do que o homem. Então, o que vem a seguir? Ela pode se tornar uma mãe. Vocês 
gostam da Mãe ou do Pai? (Mãe). Ah é? Pai ou Mãe? (da Mãe e do Pai). Gostamos de ambos. 
Vocês gostam de ambos. Mas as crianças, por exemplo, Sun Jin, minha filha, quando estamos 
juntos em uma sala, mesmo quando eu digo para vir comigo, ela vai para a mamãe, que não 
está fazendo nada exceto sorrir, e não vem para mim. Ela gosta mais da mãe. 
   As mulheres devem dar nascimento a bebês. Vocês devem. É claro, que o papai ajuda na 
concepção, mas é a mulher que carrega o bebê, e dá à luz. Está certo? É precioso conceber, 
carregar e educar filhos. O homem apenas semeia. Isso significa que ele não tem consideração 
pelo bebê? Não mais do que a mãe. (100-132) 
 

>>  << 
 

3) Casamento e Destino da Mulher. 
 

   As mulheres, não importa quanto tenham estudado, são para seguir seus maridos. Vocês 
entendem? Não importa quão lindas sejam, e quão boa seja a universidade em que se 
graduaram, isto não importa. Isto se aplica neste tempo e época. Se uma mulher graduada em 
uma famosa universidade no Japão se casa com um homem que tem apenas graduação na 
escola elementar da Coréia, ela deve ainda seguir seu esposo. Se o marido é um fazendeiro, ela 
deve ir para a vila rural. Não importa quão linda você é, deve seguir seu esposo. Ela pode ir 
embora deixando seu esposo? 
   Quando procura se casar, dizendo: “Ah, acho que esse homem é para mim”, esse é a forma 
que você deve usar para selecionar seu esposo? Isso não é absolutamente possível. Não é 
fazendo sua própria vontade. Essa forma pode trazer-lhe problemas e conduzir a uma ruptura. 
Em um país como a América, lindas mulheres e homens elegantes casam cada um de acordo 
com o próprio amor, mas eles se separam em alguns meses. Vocês sabem por quê? É porque 
eles não se completaram na natureza fundamental e não se dão bem. Em outras palavras, não 
completaram um ao outro de acordo com suas naturezas fundamentais, esse é o motivo. 
   Leste e oeste irão se ligar bem, mas leste e sul se repelirão um ao outro. Eles podem nunca 
atingir a meta. Esse é o motivo, o casamento é um assunto tão sério. Quando uma mulher tem 
um marido que é a escolha errada, não importa quão linda ela seja, seu destino está afetado. 
Um casamento não funciona bem somente por causa de um rosto simpático. Ela deve ser 
capaz de sentir qual natureza e quais habilidades ele tem, mas ela pode discernir isto? Esse é o 
porque ela precisa ter um Mestre que pode contar em uma olhadela que tipo de homem ele é. 
(120-317). 
   O destino da mulher, não importa quanto ela estuda, é seguir o homem. Vocês têm pensado 
sobre isto? Se você é uma mulher pensativa, deve ter conhecimento disto. Você deve saber 
sobre seu eu, “Eu sou uma pessoa para seguir este caminho. Que tipo de natureza eu tenho? 
Que tipo de homem eu devo encontrar?” Vocês têm mesmo pensado sobre isto? Mesmo se 
estudarem no exterior, isto não fará vocês famosas. Quando casarem, deste momento em 
diante, centradas no relacionamento de esposo e esposa e na vida familiar, sua vida se torna 
diversificada em muitas formas diferentes. Por isso o homem deve cumprir sua 
responsabilidade como um homem, e a mulher deve também completar sua responsabilidade. 
Como ambos assumem a responsabilidade, se um seguir o caminho errado, o outro deverá 
assumir a responsabilidade da outra metade. O Pai casa pessoas que tem este tipo de 
habilidade. (120-139). 

>>  << 
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   Este mundo é cruel, muito cruel. Até mesmo seu amigo quer usá-lo em seu benefício, 
quando ele encontra dificuldade. Isso é certo? Quando vocês são solteiros, não se importam 
quando ocorre tal evento. Vocês devem saber, quando têm suas esposas, vocês não gostam de 
estar com os amigos que são solteiros. O universo é feito para ser desta forma. Noivo e noiva 
são uma unidade. Esse é o porque quando estudar, não pense que estuda somente para ser 
bom. Você deve pensar que terá uma grande esposa, e juntos, com a ajuda dela você fará sua 
vida muito próspera. Você deve pensar em ser próspero depois que vocês dois se encontrem 
juntos. Antes do encontro, não importa quão grande seu sonho pudesse ser, esse sonho 
desmoronaria. Vocês compreendem o que eu explico? Portanto, vocês devem encontrar o 
caminho que está de acordo com sua natureza fundamental. (120-320). 
 

>>  << 
 

4) Responsabilidade de Homem e Mulher. 
 

   Vocês mulheres, que ficam em casa, não sabem quanto seus esposos devem lutar duro e se 
esforçam. O homem é mais duro do que a mulher. Olhe! O homem deve assumir a 
responsabilidade por toda a subsistência. Mulheres que ficam em casa, não conhecem isto. 
Quando a mulher fica em casa, se fica aborrecida com alguma coisa, então ela pode ter um 
conflito com os vizinhos. Mas o homem no local de trabalho, não importa quão zangado está 
com seu superior, a quem todos sabem que não é bom, deve ter paciência e fingir que não tem 
problema. Vocês sabem quantas situações como esta ele tem enfrentado? Até mesmo quando 
seus subordinados os desprezam, vocês devem ter paciência e não deve trazer os problemas 
para casa. Mulheres têm problemas internos. As mulheres são internamente simples. Que tipos 
de problemas elas têm? Quando elas atendem bem seus maridos, todos os problemas irão 
embora. 
   Então, para concluir, as mulheres são felizes quando elas dão a luz a um bebê e criam o 
bebê? Ela está cumprindo sua responsabilidade quando carrega um filho, e educa o bebê como 
um grande filho do mundo. Para se tornar uma grande mãe do mundo, ela não tem que morar 
em um país como a América, no centro de Washington. DC. Mesmo que elas possam viver em 
uma remota cidade do interior da Coréia, se ela carrega o filho e o educa com esperança e 
amor, então pode se tornar uma grande mãe do mundo. (100-138) 
 

>>  << 
 

5) Atividade das Mulheres após o Casamento. 
 

   As habilidades das mulheres terminam quando ela está casada? Por que acabaria? Porque o 
Pai é um homem, vocês podem dizer, Mas, uma vez que uma mulher se casa, ela não pode sair 
por aí e fazer seu trabalho, ao invés de carregar o bebê e alimentar o bebê. Este é o seu 
trabalho. Então o que pode fazer com sua atividade artística? O que é arte? É aquilo que você 
faz para tornar seu nome famoso no mundo todo. Vocês devem saber que a meta da arte é ter 
uma vida excelente e interessante. Mas, o que precisamos em nossa igreja é ter recursos 
humanos para o mundo, não é? “Para o mundo” significa que é bom para o mundo, mas 
também é bom para a família. (mas isto depende de quanto esforço colocamos nisto, não é?). 
Olhem, por exemplo, com suas atividades artísticas, você pode cantar, e tocar o violino 
enquanto canta uma canção de ninar. Quão artístico isto é? Nestas circunstâncias, você pode 
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amar o bebê que está dormindo, enquanto que ao mesmo tempo abraça o mundo inteiro. Como 
a arte é linda. (Isto não significa, entretanto, que está acima do padrão mundial). Por que não 
está acima do padrão mundial? Quando coloca um bebê para dormir, se você compõe uma 
cantiga para o mundo, e canta para o bebê, então isto é de amplitude mundial. Não é a única 
forma de estar no padrão mundial, estar de pé em um palco e as pessoas do mundo aplaudindo 
sua performance. (estudar duro e se tornar famoso no mundo inteiro, então você pode casar ou 
não?). (Verdadeira Mãe: Ah, Ah, isto deveria ser assim). Não, ser uma pessoa 
internacionalmente famosa é ser conhecedor do mundo inteiro, você deve estar com sessenta, 
setenta, oitenta anos de idade. Assim, isto não é possível. Vocês podem se tornar pessoas 
internacionalmente famosas, mas se não conhecem o amor, então são pessoas tristes. (100-
136). 
 

>>  << 
 

   Quando pensa sobre arte, você pode achar que se é mundialmente famoso, pode ir para a 
Casa de Ópera de Paris e ser bem recebido pelo público e todas as pessoas do mundo irão 
dizer: “Oh, isto é muito bom”. Não é correto pensar desta forma. Fazer coisas artísticas 
significa que você está fazendo a vida linda, e portanto, vivendo uma vida linda. É assim 
também para o estudo. Você estuda para viver uma vida linda. Pense sobre isto desta forma. 
Olhe, você não gostaria de ser uma pessoa parecida comigo? Mestre, quão trágico eu sou! 
Onde quer que eu vá, há conflito. Eu sou ridicularizado, perseguido e rejeitado. Você gosta 
disto? E quanto a isso? Você gosta daquilo? Uma mulher pode fazer este trabalho? Vocês já 
ouviram sobre alguém chamado Moon: “Ele é um grande homem”. Isto não acontece apenas 
por se estar sentado em algum lugar. Há muito esforço envolvido. Mulheres poderiam seguir 
com dificuldades através de tais lutas severas, mesmo se elas fossem pressionadas. Mulheres 
têm seus próprios limites. É um risco ultrapassar demais os limites. 
   Quando vocês fazem algo artístico, deveriam tornar isto parte de suas vidas. Devemos 
educar artisticamente os filhos. Vocês devem ser capazes de servir e abraçar seus esposos com 
emoção artística. Essa é a mais excelente arte, eu acho. Eu acredito que o valor da arte é para 
embelezar e abraçar a vida de família com amor. As mulheres devem permanecer com a 
família. Portanto, vocês devem se casar. (100-139). 
 

>>  << 
 

6) O ponto de Partida do direito do Homem e do direito da Mulher. 
 

   Centrados no amor, homem e mulher são iguais. Isto está certo? Vocês mulheres já 
pensaram que teria sido melhor, terem nascido como um homem? (Sim). Isso não é 
necessário. A mulher é como meia lua. Vocês devem saber isto. Centrada no amor, a mulher é 
igual. Atualmente, algumas feministas dizem: “Eu ouvi que o Reverendo Moon da Igreja de 
Unificação é contra o direito das mulheres”, mas por favor ouçam-me. Estas feministas devem 
saber que elas devem proteger o direito das mães. Centradas no amor, mãe e filha estão 
unidas? Vocês devem estar unidas. Vocês têm direito das mulheres baseados no fundamento 
da unidade com seus esposos? Vocês têm direito das mulheres que permitam que vocês amem 
seus filhos? Este tipo de direito das mulheres deve existir primeiro. Vocês garotas más, 
influenciadas por políticos, se associam a movimentos pelo direito das mulheres 
menosprezando suas mães, maridos e filhos, e esquecendo da base pela qual deveriam 
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proclamar o direito das mulheres. Que tipo de movimento pelo direito das mulheres faz isto? 
Parem com isto! Isto não é permitido. Direito da mulher sem o motivo certo deve ser atirado 
fora. Vocês entendem? 
   Qual é a motivação do direito das mulheres? O direito de receber o amor de seus pais, amar 
suas mães, o direito de amar seus esposos e receber amor de seus esposos, estes são iguais em 
valor. O direito das mulheres de amar os filhos, e o direito das mulheres de receber amor de 
seus filhos. Quando vocês têm esses direitos, então podem ir para o próximo estágio, o mundo 
fora de sua família. Vocês não podem se desviar deste padrão fundamental e levantar sua voz? 
Olhem para as mulheres que saíram por aí fazendo o movimento pelo direito das mulheres. 
Elas fazem da forma como querem e o que querem, chutando suas mães e seus pais, e 
desrespeitando seus próprios filhos. Não há direito das mulheres nisso. Esse tipo de direito das 
mulheres traz confusão, que é o movimento do mundo satânico. Nossos direitos das mulheres 
devem corresponder com o conteúdo do Princípio. 
   Portanto, vocês devem ouvir as palavras de seus pais. Você pode dizer: “Como a mamãe e o 
papai se sentem nos chamando embora eu não quero ir?” Mas isto é para vocês, seu direito 
como um homem. Homens também devem ter o direito dos homens, para ser capaz de receber 
o amor do pai, o amor da mãe, o amor dos irmãos e irmãs, e também é direito dos homens, 
receber o amor da esposa e o amor dos filhos. 
   Agora, você ama seu Pai? Você o ama? (eu o amo). Você o ama. Se você discorda disto, 
você está incorreto. Essa é a realidade de Satanás. Esta realidade será destruída naturalmente. 
O universo não poderia protegê-lo. Mas o poder do Princípio está absolutamente protegido 
pelo universo. Nos tempos antigos do oriente, havia expressões tais como: “A harmonia da 
família pode concluir qualquer coisa” e “Três Princípios fundamentais e cinco disciplinas 
morais das relações humanas”. Mesmo que a história está mudando, tais princípios são 
imutáveis. Este é o motivo pelo qual a educação era através do ensinamento da ordem entre o 
mais velho e o mais jovem, e que a confiança deve reinar sobre as relações entre amigos... e 
que amigos devem ser confiáveis. 
 

>>  << 
 

7) A Atitude para completar o direito da Mulher e o direito do Homem. 
 

   Vocês, garotas más que tem seus olhos olhando com menosprezo o que seus pais pensam e 
sentem! Este país perecerá. Os professores encorajam os estudantes dizendo: “Por que vocês 
não vão para a festa depois da escola? Está tudo bem dançar”. Estas são táticas de Satanás para 
destruir o ideal da nação do céu criando uma confusão. Vocês entendem? A quem é permitido 
tocar homens e mulheres sagrados? Em outros tempos, o Pai nunca mostrava sua pele em 
público. Era costume que as mulheres não mostrassem sua face, e o pai também não. 
Atualmente, as mulheres mostram tudo em seus corpos. Na América, atualmente, as mulheres 
têm suas nádegas e seios à mostra, andando pelas ruas como uma atitude exposta, garotas más. 
Elas são promíscuas. A lei do Reino do Céu está trabalhando nelas? Há muitos homens que 
conduzem suas nações para parecer seguindo seu povo promíscuo. Esse tipo de mundo 
perecerá. Vocês entendem? 
   Bem, qual, é o Pensamento da Unificação?  Qual? (é para o bem dos outros). Centrados em 
quê? (centrados no amor de Deus). A conclusão é o ideal do amor. Sem isto, o ideal do amor 
não pode ser concluído. Uma mãe deve até mesmo ser capaz de escrever um poema, “Oh, 
minha filha, minha eternamente amada filha...”, glorificando sua filha. Você deve ser capaz de 



 120

ouvir de sua mãe que você é externamente fraca como outras mulheres, mas internamente é 
forte. Quão maravilhoso poderia ser se vocês se tornassem filhos e filhas dignos de receber 
tais palavras. Por isso, você é um filho ou filha piedoso? O que você é? 
   Vocês aqui, querem ter este tipo de filhos depois que casarem? Como vocês sentem? Vocês, 
são assim ou não? Não é importante para vocês, ter uma face de boa aparência. Seu rosto pode 
parecer com uma abóbora na cerca. Parece uma abóbora enrugada. Mas estará tudo bem se 
vocês têm amor. Isto está certo? Vocês entendem o que isto significa? 
   Se você é uma mulher, quando atinge a adolescência, entra na realidade do amor de Deus. 
Então quando homem e mulher estão juntos, é como um fogo, e então Deus vem. Deus 
naturalmente habita. Isso é o que eu queria dizer. Quando Deus vem, Ele irá trazer amor 
consigo. Portanto quando homem e mulher estão no amor, Deus ama. Vocês entendem? (132-
253). 
 

>>  << 
 

   Quando eu olho para vocês, eu já os conheço bem. Com meus sentidos, uma olhadela é tudo 
que preciso para conhecê-los. Quem poderia comer um rabanete que tenha estado no vento 
gelado, não importa quão grande seja? As folhas podem parecer muito verdes, mas entretanto, 
quando o interior se encontra congelado, ninguém poderia comê-lo. Outro rabanete, cuja 
folhagem poderia ser inteiramente pequena, mas se está fresco, é delicioso. Vocês entendem? 
Quando você escolhe um rabanete que esteja congelado no mercado, você sentirá mal. Apenas 
ao tocá-lo, você sentirá como ele está frio. Quando você levanta um rabanete congelado, este 
não pesa muito. 
    Vocês mulheres, ergam suas mãos se acham que não são pessoas confusas. Eu me refiro 
àquelas que não tem sido influenciadas pela América. Por exemplo, as mulheres carentes de 
serem adoradas, esperam que os homens venham e abram a porta do carro para elas. Esta era a 
tendência dos anos 70. Esta tendência foi aceita por um breve período de tempo, mas agora 
isto foi ultrapassado. Não faz muito tempo que ultrapassamos a marca dos setenta anos após o 
fim da Primeira Guerra Mundial, a qual foi o período para o treinamento para atender as 
mulheres. As pessoas não conheciam as razões históricas. Deus fez tudo desta forma. 
   As mulheres devem saber como atender seus esposos. Então o que vem a seguir? Elas 
devem saber como atender seus pais. E a seguir? Elas devem saber como atender a nação. A 
nação existe para o beneficio do mundo. A seguir, vocês devem atender a humanidade. 
Quando fazem isto, vocês atendem o mundo. Quando atendem a nação, estão atendendo a 
humanidade. Estas palavras têm o mesmo significado. (133-153). 

 
>>  << 
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Seção 4 
 

A Bênção da Segunda Geração e 
 a Atitude para Receber a Bênção 

 

1) Fundamento para Receber a Bênção e a Segunda Geração. 
 

   Quando Jesus estava indo para o local da morte, os discípulos estavam dispostos a ir junto 
com ele? Nós membros da Igreja de Unificação estamos dispostos a seguir o caminho com 
certeza? Vocês não devem fugir. Vocês devem estar determinados com o risco de suas vidas. 
Portanto, aqueles, que se opõem a você estão até mesmo arriscando as vidas deles. Existem 
muitas pessoas contra você. A nação é contra você, todos são contra você. Até mesmo seus 
pais, seu esposo ou esposa, e seus filhos são contra você. Eles tentam estar tão duros contra 
você que eles mesmos começam a espumar pela boca. 
   Por isso, vocês devem saber o quão desprezados temos sido. Seus pais tem estabelecido a 
condição de seguir o caminho da morte, para estabelecer o fundamento da Igreja de Unificação 
seguindo o Mestre. Essa é a forma como seu fundamento, tal como seus pais, têm sido 
firmado, com a qualificação do Mestre. Vocês entendem? 
   O que temos feito é seguir o processo da restauração através de indenização. Para receber a 
Bênção, vocês devem estabelecer a condição para a indenização no nível nacional, a qual 
Jesus não foi capaz de cumprir. Por isso, este é o motivo de estarmos indo para a missão em 
amplitude mundial. Desde 1957, a mobilização em nível nacional começou. 
   Durante a mobilização, eles tinham uma condição de comer refeições de cevada. Alguns até 
mesmo comiam comida de cachorro. Eles foram para indenizar o erro de Israel. O erro dos 
israelitas foi que não atenderam o Judaísmo. Esse é o motivo pelo qual os membros da Igreja 
de Unificação deixam tudo e saem para indenizar isto. Todos eles estavam saindo para a 
mobilização. O que significa “Filhos Preciosos?” Eles devem ser ofertados em benefício da 
nação. Pelo benefício da nação, mãe, pai, e filhos devem ser ofertados. Vocês devem conhecer 
este tipo de atividades feitas por seus pais. Entendem? Isto não era para afastar os filhos deles. 
Não foi porque eles não gostavam de vocês. 
   Eles foram por um caminho de sangue, porque não havia outra forma para ir ao céu. Porque 
as igrejas cristãs estabelecidas não fizeram o que deveriam ter feito, nós, a Igreja de 
Unificação, substituímos as igrejas cristãs e conduzimos o fundamento para lutar pelo 
benefício da nação, através da Bênção, mesmo quando a nação se opunha a nós. A Bênção foi 
realizada em público, diante da população Coreana de 30 milhões de pessoas. Se você vai 
contra a Bênção, estará em um grande problema. A Bênção é agora bem aceita pelo público, 
não é? O Japão e outros países do mundo aceitam a Bênção. Este é o tipo de trabalho que a 
Igreja de Unificação fez. No futuro, quando estiverem ricos, vocês estarão muito ávidos em 
serem abençoados. 
   Adão e Eva conheciam toda a teoria de como amar, antes de terem amado? De agora em 
diante, jovens estudantes da escola fundamental e estudantes universitários, por volta de seus 
vinte anos virão em massa para receber a Bênção. Então, após 40 dias e 120 dias de 
treinamento, eles serão abençoados; então todos se tornarão membros da Igreja de Unificação. 
Vocês entendem?  
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   Essa é a isca. Qual é o atrativo da Igreja de Unificação? Jovens e mulheres estão dizendo: “A 
Igreja de Unificação tem muitas boas famílias vivendo centradas no padrão eterno. As famílias 
do mundo secular estão quebrando, mas quando vocês se unem, não haverá mais nenhum 
problema”. Dizendo este tipo de palavras, as pessoas se juntarão à Igreja de Unificação. 
Depois, nos Campus Universitários iremos fazer a “Candidatura para os pretendentes ao 
matrimônio”. Então muitos virão. Vocês também podem ser abençoados agora ou esperar até 
esse tempo. Vocês podem esperar? Neste tempo, homens elegantes do mundo, bem 
apresentados, de olhos azuis, e com cabelos loiros virão. Esse pode ser o tempo de sua 
Bênção. Você seria abençoado nesse tempo? Nesse tempo, muitos de seus parceiros serão 
provavelmente ocidentais. 
   Você, seu pai e sua mãe têm sofrido muito, portanto vocês todos são semelhantes. Eles têm 
tido seus filhos enquanto são perseguidos e sem ter comida suficiente. Quando bebês nascem 
em um ambiente confortável com bons cuidados pré-natais, nascem bons bebês. Vocês 
nasceram através de circunstâncias difíceis; esse é o motivo pelo qual vocês parecem vagens 
vazias. Mas há uma coisa: sua origem é boa. Havia coisas suficientes para comer? O Pai tinha 
fome, por isso vocês não eram capazes de comer muito. Vocês devem saber o que temos 
atravessado. 
   Agora que vocês têm experimentado a restauração material, esta não é uma moeda preciosa? 
“Papai, por favor, me dê dinheiro”. Quando vocês recebiam dinheiro facilmente, pensavam: 
“É fácil pra meu pai ganhar dinheiro?”. Vocês devem saber que houve muitas pessoas que 
morreram. Vocês devem saber que o dinheiro é como sangue. O Pai está lutando tão duro. Eu 
não gasto dinheiro. Eu não gasto para mim mesmo. Eu conheço a situação em que o mundo 
está. Vocês devem trabalhar duro por sua missão a partir de agora. 
   Os coreanos na América estão seguindo através de privação para pagar indenização, porque 
a Coréia não cumpriu sua responsabilidade. Eu vejo que os coreanos têm sofrido demais em 
suas vidas conjugais. Mas os coreanos devem estar seguindo este caminho de qualquer forma, 
ou não? De acordo com o Princípio, este não é o caminho certo para seguir? Abel deve seguir 
através de um curso difícil. Esse é o motivo pelo qual eu tenho abençoado vocês coreanos, 
para representar a população do mundo. Ainda que vocês sofram muito, e seus esposos não 
lhes dêem nenhuma simpatia; eu o farei. Vocês têm sido assim. Por isso, vocês não podem 
sobreviver assim. Vocês nunca sabem quando poderiam ser chutados, ou sabem? 
   Os membros da Igreja de Unificação não conhecem nenhum outro lugar para ir, pois são 
tementes ao Princípio. Os americanos, alguns que tinham deixado a igreja, estão voltando, 
porque eles não conhecem nenhum outro lugar para ir. Quando você vê uma pessoa voltando 
de acordo com sua própria vontade, outros também ficarão aqui, porque eles não tem nenhum 
lugar para ir. Quais as coisas boas que a Igreja de Unificação tem? É difícil aqui. Durante o 
tempo da guerra, não há ninguém que goste de guerra. Após o término da guerra, haverá uma 
paz mundial que todos podem desfrutar. (133-148). 
 

>>  << 
 

   Por que abençoamos a segunda geração? Se suas famílias estão sob perseguição do mundo, 
devemos abençoá-los. Mas na visão providencial, as famílias da Unificação têm atravessado a 
era da perseguição, não tem? Quem fez isto possível? Seus pais e mães? Quem fez isto 
possível? (O Pai). Qual Pai? (Os Verdadeiros Pais). Quem está acima dos Verdadeiros Pais? O 
Pai Celeste. Restauração é completada quando vocês atendem três gerações de pais. Isto 
significa, centrados nos pais verticais, que são Deus e os Verdadeiros Pais, vocês devem 
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conectar com seus próprios pais como os pais horizontais, atendendo-os. Estas são as três 
gerações de pais. (144-70). 
 

>>  << 
 

2) Tempo Providencial e a Bênção da Segunda Geração. 
 

   Agora vocês estão se tornando adultos. Em tempos passados, a segunda geração no curso de 
restauração de Canaã, teve trinta e seis nações inimigas por sete gerações. Mas vocês não têm 
trinta e seis nações inimigas. São sete e mais doze famílias para conquistar, o que é menos de 
vinte famílias. O fundamento agora está estabelecido, o que significa que os pais destas 
famílias não podem se opor a eles. Deus têm tornado isto possível. Portanto, a restauração 
através de indenização tem sido substancialmente alcançada. Isto está de acordo com o 
Princípio, que o Pai tem ensinado, ou não? Estamos lutando desta forma. 
   Portanto, antes do Pai abençoar os membros da Igreja, a família do Pai deve ser abençoada 
primeiro. Então, o destino da Coréia e do mundo será determinado por vocês, a segunda 
geração. Portanto, neste tempo minha terceira filha, Un Jin, foi abençoada. Vocês devem estar 
conectados horizontalmente com a família dela, para ir além do fundamento em nível familiar. 
Vocês entendem? Mesmo que vocês tenham atingido a realidade da família abençoada, devem 
descer para a pedra fundamental, onde Satanás não possa acusá-los. Vocês entendem? Esta é a 
última batalha, a última batalha. 
    Agora é o vigésimo sexto ano da Bênção Sagrada do Pai. Um total de vinte e cinco anos se 
passou. Este é o vigésimo sexto ano. Portanto, a chegada desta Bênção tem um significado 
histórico. Como completamos esta Bênção, o mundo satânico não pode acusar nossas famílias. 
Se não podemos ter a Bênção da Segunda Geração, estaremos acabados, por causa da 
acusação, ou não? 
   A seguir, veremos a tendência desses membros do IFYOC (Federação Internacional para a 
Vitória sobre o Comunismo) e todos os coreanos vindo e dizendo, “Deixe-nos pedir para o 
Reverendo Moon nos dar a Bênção”. As pessoas estão dizendo que a cerimônia de casamento 
da Igreja de Unificação é maravilhosa. Originalmente, este tipo de cerimônia de casamento 
deveria ter sido chamada de “Cerimônia de Libertação”.Quando estiver terminada, poderemos 
seguir para uma Bênção de oito mil casais. 
   O que é esta cerimônia de casamento? Neste tempo de transição, a família deve fazer um 
sólido fundamento. A segunda geração do mundo satânico irá ultrapassar a ponte que é seu 
fundamento. Vocês entendem? Os filhos dos líderes coreanos estão gradualmente 
atravessando a ponte, seu fundamento. 
   O curso da restauração até agora tem sido a restauração através de indenização no mundo 
satânico. Vocês escalam a colina para alcançar a redenção e construir uma nação. Então, vocês 
estão descendo para fazer o fundamento para atender a família de Abel. O Mestre precisa que 
vocês façam isto. Como o Pai tem feito este fundamento, é sua responsabilidade restaurar 
homens e mulheres jovens através de encontros nos bairros, e dessa forma vocês podem fazer 
o curso através do qual todos possam subir a colina. Este é o momento para fazer isto. Vocês 
entendem? 
   Por isso, vocês estão agora diante da colina. O lema deste ano é: “Chon–Guk– Chang–Gun” 
(Edificar o Reino do Céu na Terra), ou não é? Vocês agora estão construindo o Reino do Céu. 
Vocês entendem? Quem construirá o Reino do Céu primeiro? Vocês devem ser os primeiros. 
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Centrada na Família Unificada do Pai, a família da segunda geração deve ser feita. Fazendo 
isto, famílias tipo Abel podem ser estabelecidas horizontalmente por todo o mundo satânico 
tipo Caim. 
   Até agora as pessoas estão subindo centradas no Pai. Seus pais estão subindo com vocês, 
ficando agora no mesmo nível horizontal do Pai. Por isso, a família do Pai fará a ligação de 
equilíbrio, centrada na terceira filha – Un Jin. Não precisamos de mais: doze famílias serão 
suficientes. Está tudo bem com apenas três famílias para a condição. Não precisamos de mais. 
   Quando você diz: “Eu me caso hoje”, não significa “Eu me caso com alguém”. O casamento 
não é centrado em você mesmo. Ao invés disso, vocês estão fazendo uma revolução histórica 
em nome da Família Unificada. Olhe, vocês são irmãos e irmãs mais velhos de Un Jin, não 
são? Ela é mais jovem que vocês. Ela não tem idéia de que estaria participando neste noivado 
até as onze horas da noite a três dias atrás. Ela não tinha em mente nenhuma pessoa em 
particular. Ela recebeu a direção de vir e preparar para a Bênção às onze horas daquela noite. 
Não houve processo de aprovação ou concordância. Não precisamos deste tipo de aprovação 
ou concordância. 
   Fizemos este trabalho rapidamente para tornar as coisas claras como cristal. Não se cogita 
incluir pensamentos de uma terceira pessoa. Qualquer que seja a decisão, ela deve ser feita 
pelos Verdadeiros Pais, não por qualquer outra pessoa. Isto deve ser feito centrado nos 
Verdadeiros Pais. Por isso, eu não levo em conta conselhos de seu pais. (144-128). 
 

>>  << 
 

3) Qualificação para a Bênção da Segunda Geração. 
 

   Vocês sabem sobre o fundamento de fé e o fundamento de substância mencionados no 
Princípio Divino? Qual é o significado do fundamento para receber o Messias? Bem, quem 
está determinado a seguir este curso? No Princípio Divino há detalhes do caminho que figuras 
centrais devem tomar. Por este motivo estamos indenizando todas estas coisas em nosso tempo 
de vida. Então vocês devem ter uma firma fé; mas eu me espanto se vocês estão todos prontos. 
   No ideal, um homem consciencioso que tem uma boa personalidade deveria fazer o que ele 
pensa que é bom antes que fale sobre isto. Se você tem a personalidade como o sujeito; 
colocar em prática o que diz não deveria tornar possível que outras pessoas acusassem você. 
Vocês entendem? Pessoas faladoras deveriam praticar suas palavras. No mundo satânico, 
mesmo que você possa estar envolvido com fraudes, não há o conhecimento da lei de 
indenização. Mas no mundo do Céu, a lei de indenização é claramente inevitável. (144-55). 
 

>>  << 
 

4) A Atitude para Receber a Bênção. 
 

   O homem decaído não deveria se casar. Esse é o motivo porque há freiras e padres da fé 
budista e católica. Por que? O primeiro ancestral da humanidade não foi capaz de se casar, por 
isso vocês, como descendentes de milhares de gerações, podem se casar? O tipo de pessoa que 
vai contra o Céu perecerá. Há uma frase de Confúcio, “Aqueles que atendem o Céu crescem, 
mas aqueles que se opõem ao Céu decrescem”. Vocês estão qualificados para receber a 
Bênção? Vocês estão? Vocês estão fora da realidade da acusação de Satanás? Como vocês 
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estão agora? Vocês não estão hesitantes em como ir pelo caminho da vontade? Aqueles que 
são assim não deveriam estar aqui, porque sua consciência os acusará. 
   Seus olhos: levantem suas cabeças. Deixe-me ver seus olhos. Em seus olhos, quantas formas 
de ver as pessoas vocês têm? Homem elegante, homem feio, homem simples, vocês os vêem 
de tal forma? Em seus olhos, vocês vêem uma mulher bonita, uma mulher feia e uma mulher 
simples? Vocês vêem desta forma ou não? No tempo de Adão e Eva, havia homens elegantes 
ou mulheres feias ou homem e mulher intermediários? Havia ou não? (Não havia). Portanto, 
em seus olhos, vocês devem ser absolutos, absolutos e invariáveis. Homens elegantes, homens 
feios e homens intermediários são todos iguais. Vocês têm uma visão distorcida. Eu posso ver 
vocês gritando para mim, “homem elegante, homem elegante!” De acordo com o Princípio, 
vocês aprovam ou não aprovam? Por favor, respondam, vocês aprovam isto ou não? 
(Devemos aprová-lo). Homem elegante, menos elegante, ou homem feio, aqueles que vêem 
homens nestes três padrões não podem ter um casamento verdadeiro. Esse será um falso 
casamento. Alguns de vocês são assim. 
   Adão tinha direito de escolha? Eva tinha direito de escolher entre muitos homens, e Adão 
tinha o direito de escolher entre muitas mulheres? Eles tinham ou não? (Não, eles não tinham). 
Havia somente um homem para Eva voltar, mesmo quando ela estava chorando lágrimas de 
alegria. Até mesmo se ele tivesse quebrado as pernas ou até mesmo pior, havia somente um 
homem, Adão. Ela não tinha permissão para ver dois homens. Adão, para onde quer que ele 
corresse, não havia mais ninguém. Ele não podia ver duas mulheres. Adão e Eva podiam 
selecionar de quem eles gostariam? “Eu não gosto de Eva. Eu quero outra mulher”, ele poderia 
se comportar desta forma? Se ele tivesse sido teimoso, teria vivido sozinho por um longo 
tempo e então teria morrido. A humanidade teria perecido. Isto significa que sua raça teria 
terminado. Se você casar com quem quer, isto é o inferno; mas se casar não de acordo com sua 
própria vontade, então isto é como o Reino do Céu. 
   Agora há somente o mundo da Unificação. Até mesmo os comunistas estão falando sobre 
isto. Tente combater os comunistas nos Campus Universitários. Os comunistas são expelidos, 
não a Igreja de Unificação. Vá e combata-os. Agora o mundo unificado está próximo. Nesse 
mundo você deve estar orgulhoso da tradição. Isto significa ser orgulhoso da tradição do 
Princípio. 
   Vocês mulheres vêm aqui sem batom, temendo a repreensão do Pai. Vocês olham para o 
espelho e dizem: “Quão feia eu pareço! Quem gostará de me receber!” Mas estará tudo bem 
porque a mente do Pai aceita você. O Pai escolherá um bom noivo ou um mau noivo? Se você 
tem uma mente má, não importa quão bonita você seja, com meus olhos eu posso ver você 
subindo a colina com os olhos fechados. Então como posso encontrar um bom noivo para 
você? Este mestre é uma pessoa misteriosa. Vocês sabiam disso? Esse é o porque eu sei se um 
país perecerá e também o mundo. 
   Bem, vocês querem ser noivados rapidamente ou não? (Rapidamente). A forma de ter um 
noivado rápido é ter as pessoas perfiladas em duas linhas, fechem os olhos e agarrem uma 
pessoa para cada um! Então vocês podem se lamentar? A forma é simples para deixá-los optar 
por seu próprio destino. Deveríamos fazer desta forma? Eu gostei desta forma também. Eu 
orarei pela completa direção de Deus. Todos saiam e procurem. Você sabe se a pessoa é um 
homem ou mulher? Então, os homens devem tirar seus relógios e as mulheres pegá-los. “Uau, 
este é meu esposo, minha esposa”. “Obrigado”.  Então você abre seus olhos. A seguir é 
possível que quando você olhá-lo, ele poderia ser muito elegante. 
   Os óculos do amor são os óculos da harmonia do Céu e Terra. Através desse par de óculos, 
até mesmo um homem feio com um rosto grosseiro e torto parece tão bonito. É uma Bênção 
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ter até mesmo uma pessoa marcada por furúnculos. Você tem um rosto assim para que as 
lágrimas de amor encham os buracos dos furúnculos. Com esse pensamento em mente, tal 
como você sente o rosto dele, pode se sentir bem. O sabor do primeiro amor pode digerir o 
universo inteiro e pode fazer mais. (144-82). 
 

>>  << 
 

5) A Bênção, originalmente dada pelos Pais. 
 

   Qual a melhor forma de escolher o seu parceiro? Vocês acham melhor que eu escolha ou que 
vocês escolham? Vamos decidir. Se eu digo tudo bem, está tudo bem. Isto não é correto? 
Vocês acham que eu posso fazer uma escolha melhor? Vocês querem que eu faça isso num 
piscar de olhos? Qual vocês querem? (eu quero que o pai faça). Eu não tenho muita energia, 
porque fiz um rápido almoço. Vocês tem me causado um pouco de simpatia. Agora os 
membros americanos, tais como os membros europeus querem ser abençoados pelo Pai. Essa é 
a primeira esperança deles. Entretanto eu gostaria de noivar vocês da Segunda Geração 
também. Originalmente, seus pais deveriam fazer isto por vocês. Com a correta tradição do 
céu, a cerimônia do casamento é a cerimônia de herdar a tradição. Tudo é herdado centralizado 
no amor. Isto significa que a geração anterior é transmitida para a geração seguinte. Vocês têm 
ouvido estes tipos de palavras? “Pessoas da Velha Era” e “Era de Passagem”. Estes tipos de 
palavras estão por aí por causa dos Últimos Dias. Vocês devem seguir através do período de 
transição. (144-92). 
 

>>  << 
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Seção 5 
 

Forma de Amor dos Casais Abençoados 
 

1) Significado de “Tudo é meu Amor”. 
 
   Porque Deus criou este mundo? É por causa do amor. Que tipo de amor é este? Vocês têm 
ouvido sobre “tudo é meu amor?” Vocês podem ter ouvido sobre isto, mas não conhecem este 
tipo de amor, ou conhecem? É tão misterioso e estranho. É às vezes como um círculo, e às 
vezes como um longo e reto, não é? Mas vocês mulheres, podem encontrar este tipo de amor 
por si mesmas? (Não). Não há outra forma, mas seguir com solteiras que tem o cabelo 
despenteado. Esse é o caminho. Se você diz: “tudo é meu amor”, o que é isto? Se você está 
recebendo amor de seu esposo, mesmo que ouça que há um mestre de amor, o que você 
sentiria? “Xi, como é pequeno meu esposo. Eu gostaria de ter o amor de Deus, todo o amor de 
Deus”. Você poderia sentir dessa forma. Ao dizer: “Tudo é meu amor”, você quer incluir o 
amor de Deus como seu próprio. Tudo está incluído quando se diz: “Tudo é meu amor”. Vocês 
devem saber que há o amor de esposo, amor de mãe, amor de filho e amor de Deus, e que 
somente o amor pode abraçar tudo em seu interior. Não é possível embrulhar tudo com um 
tecido. Vocês concordam?  Como os pais amam seus filhos, eles querem dar o mundo todo 
para eles. Eles querem dar, e dar mais. Quão grandioso é o amor deles, não é? Mas em termos 
de dinheiro, veja você Hyo-Jin, eu quero dar-lhe apenas um milhão de dólares, não mais. Isso 
é tudo. Mas a mente de amor é sem limites, ilimitada, não é? É tão grande e tem valores 
ilimitados. Vocês entendem? Toda a felicidade começa do amor. Aquele que tem amor é 
vitorioso em qualquer circunstância. Este é o tipo de definição ou conclusão que podemos 
obter do amor. Não importa quão prazerosa possa ser a vida que você desfrute, se não tem 
amor, não pode ser vitorioso, portanto, você é um perdedor. Bem, “tudo é meu amor”, vamos 
pensar sobre isto. Qual é seu nome? (meu nome é  Xxx). Esse é um bom nome. Você tem se 
comportado bem. Você é uma garota solteira, por isso, você quer ter “tudo é meu amor” ou 
“metade é meu amor”? (eu quero tudo é meu amor). É claro que “tudo é meu amor”. Mesmo 
que você tenha um rosto pequeno, você quer ter amor como “tudo é meu amor”. Esse é a 
forma de pensar. (132-242). 

 
>>  << 

 

2) Um aspecto do Amor. 
 

   O que significa amar? Isto significa tocar alguém e ser tocado de volta? Há o amor no 
estágio de formação, o amor no estágio de crescimento e  o amor no estágio de 
aperfeiçoamento. O que faz o homem e a mulher primeiro? Eles beijam? “Vocês devem 
aprender”, Deus disse: “Como amar, beijando... desde o topo até a base”. Por que todos os 
homens querem beijar? O que a boca faz? Ele provê a comida que comemos, e a origem da 
vida vem através disto. Portanto, ela simboliza Deus. E também, o que é a palavra? Ela 
também simboliza Deus. Os dois significados são expressos pela boca. Portanto, as pessoas 
beijam para expressar seu amor. Vocês expressam seu amor por seus filhos beijando-os? 
Vocês dão beijos em seus irmãos bebezinhos quando eles nascem, porque eles são tão 
bonitinhos? Isso não é um pecado. Não, não é pecado. Isso vem do céu. (144-94). 
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>>  << 
 

3) O Ccaminho da Vida é a continuação do Caminho do Amor. 
 

   A razão pela qual o homem nasceu é para viajar pelo universo do amor. Ele nasce para 
viajar pelo universo do amor. Vocês entendem? Isto é uma coisa triste ou feliz? Pensem sobre 
isto. Quando eu estava recebendo a linhagem de sangue de minha mãe e pai, recebi isto em 
meio ao amor de minha mãe e pai. Por isso, amamos desde o momento do nascimento. 
Enquanto você estava no ventre de sua mãe, sua mãe e seu pai o amavam ou não? Eles 
amavam. Durante o período de nove meses, eles tocavam aqui e ali. Depois de seu 
nascimento, eles ainda te amavam, e quando você entrou na vida escolar, sim, eles ainda o 
amavam. Quantos anos até a universidade? Vinte anos, Vinte e dois anos? Em todo esse 
tempo, você cresceu dentro da realidade do amor dos pais. 
   Mesmo quando um pai e uma mãe amam muito seus filhos, eles se sentem mal quando 
pensam sobre quanto não deram aos seus filhos, tanto amor como outras coisas. Vocês não 
sabem muito bem sobre isto, ou sabem? Quando você dá a luz para seus filhos, compreenderá 
o que seus pais fizeram por você. Se, a despeito de quanto eles amaram você, eles trabalham 
para a igreja, pense sobre quanto seus corações sofreram. Eles dormiam facilmente e tinham 
um momento confortável? Eles podiam ter tido um sentimento instável e desconfortável. Por 
isso, vocês devem pensar que seus pais são grandes pessoas. Eles estavam desconfortáveis 
porque eles amavam vocês. 
   Você amadurece entre a idade de dezesseis e vinte anos? Esse é o porque as pessoas casam 
entre a idade de dezoito ou vinte anos? Depois que casa, você amará seus filhos, e quando eles 
casarem, então você pode amar seus netos. Avô e avó, eles amam seus netos mais do que seus 
filhos e filhas. Vocês receberam mais amor deles, não receberam? Vocês recebem mais amor 
de seus avós do que de seus próprios pais, não recebem? Qual é a esperança dos avós? Ser 
capaz de mimar seus netos. Por toda sua vida, você experimenta a infância, a juventude, 
maturidade, casamento e então os filhos. Quando você se torna um avô, você  os experimenta 
novamente. Tudo que você tem experimentado em sua vida parece reaparecer ao seu redor. 
Bons avós experimentam todas estas coisas quando vêem seus filhos e netos, em todas as 
direções, norte, sul, leste e oeste. Todos os descendentes estão interligados com o amor. Então, 
quanto mais descendentes vocês têm, mais Bênçãos recebem. O que inicia a partir do amor, 
flui através do amor. Entendem? Viver desta forma é continuar a linha do amor. Vocês não 
podem negar que nasceram para o amor. 
   Mulheres, vocês temem dar a luz? Quando você pergunta a uma mulher que tenha dado a luz 
a filhos, elas dirão que foi como estar morrendo; mas depois do nascimento esquece tudo, tudo 
de uma vez.  Também, uma pessoa que está enjoada do mar, uma vez que tenha alcançado a 
terra, sentirá melhor quase ao mesmo tempo que encontrar a terra. Isto é o mesmo. Vocês 
terão a mesma experiência. Será duro carregar filhos por 9 meses, mas após o nascimento, 
todo o desconforto desaparecerá repentinamente. 
   Eu nunca me esqueci o que minha mãe me contou. Foi quando eu era jovem e minha irmã 
estava para se casar. Havia tios e muitos familiares do cônjuge reunidos para a cerimônia. Ela 
disse que o momento que ela mais desfrutou foi o momento de segurar os filhos após o 
nascimento, mesmo que tivesse sido com sofrimento. Por que é desta forma? Quando o bebê 
está com fome; o seio da mãe incha, entendem? Todas as mulheres são dessa forma. Quando 
eles ficam grandes, você se sente mau por toda parte. Os seios é a parte mais sensível. Mas é 
difícil descrever com palavras a alegria de alimentar o bebê. Somente a mãe sabe como é isto, 
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ninguém mais sabe. Quando os largos seios encolhem, que boa sensação você tem. Também 
quando você vê as mãos do bebê tocando os seios, o amor da mãe desabrocha. Por isso, toda 
sensação emocional de prazer, satisfação, amor e felicidade que a mãe experimenta não pode 
ser sentida sem que você se torne uma. Esse é o motivo porque as pessoas dizem que depois 
de seus oito filhos terem partido e se casado, os pais ficam preenchidos de solidão. É verdade 
que eles podem visitar cada um dos filhos, se eles desejarem fazê-lo, mas não é fácil ir muitas 
vezes ao dia por causa da distância, por isso eles pensam sempre sobre os filhos. Com o 
mesmo amor que eles costumavam doar, quando não podem ir e visitar, eles oram para 
abençoá-los. Essa é uma mente preciosa. Quando isto ocorre, eles estão ficando velhos. Isso é 
porque, a vida, começa do amor e termina com o amor. Este é o tipo principalístico e 
adequado do mundo físico para o mundo espiritual. (187-96). 
 

>>  << 
 

4) O Caminho do Aperfeiçoamento da Personalidade das Mulheres. 
 

   A mulher é apenas uma metade de um todo. Ela aperfeiçoa sua personalidade ao amar um 
homem e é capaz de abraçar e superar todas as dificuldades que surgem. Vocês entendem? 
(Sim). Vocês mulheres, não devem abrir suas bocas, mas ficar em silêncio. As mulheres não 
possuem armas, exceto suas bocas. Sua boca é sua única arma. A próxima é sua expressão 
facial. Uma outra vez, sua boca é uma arma. Vocês entendem? Esse é o porque das mulheres 
perecerem por causa do que elas dizem. Você verá o mesmo em filmes, quando uma mulher 
sofre sem falar uma palavra, ela é capaz de superar todas as dificuldades. Mas se ela diz: 
“Chega, eu vou embora”, então ela vai, e não pode voltar. O filhos pensarão que “a 
perseguição de meu pai por minha mãe é razoável”.Vocês não devem se arrumar e deixar 
tudo; coisas devem ser feitas. Mesmo que você seja golpeada por seu marido, não o deixe. Ao 
invés, deite na cama e finja estar doente. É melhor ter uma revanche. Não se alimente por uma 
semana, mas finja que você está doente. Quando ele chegar em casa, diga “Oh, você está de 
volta agora?”. Faça isto de forma natural. Então, quando seu esposo vê que você não está 
comendo, ele cuidará de você por uma semana, e levantará a bandeira branca da rendição; 
então a harmonia virá. Que vingança maravilhosa. (gargalhadas). Você pode ter uma vingança 
de uma forma que é para o bem dele. 
   Se você diz: “Meu esposo é mal, ele é pior do que eu”, então você é uma mulher sem valor. 
Mesmo que ele é um mau esposo, com pouca habilidade, tenha a atitude que este cavalheiro 
tem que vir me encontrar, neste tempo histórico. Ele tem que aparecer, segurando uma 
bandeira com muito esforço pois outros querem encontrar uma mulher como eu. Vocês devem 
pensar desta forma. Vocês então se unem para construir o Reino da Paz. Este é o curso do 
esposo e da esposa. O amor deve permanecer vivo. Se esquecendo do compromisso que fez, 
“Oh, você é um homem maldito!”, este tipo de comportamento não deve ocorrer. A mulher é a 
metade de um círculo, metade de um círculo. Vocês entendem? Metade de um globo é o que 
vocês são. O caminho que as mulheres devem seguir, é da esquerda para a direita, para 
completar o círculo, sem pisar sobre o homem. 
   Como uma mulher segue para cima? 
   Quando o esposo sobe, ela pode seguir junto com ele.Uma esposa que trabalha por seu 
esposo é naturalmente elevada pelo povo da comunidade. Ela pode até mesmo ser levantada 
sobre as costas de seu avô. Nesse tipo de boa família, porque ela tem uma grande mente 
amorosa, antes que passe as três gerações, ela pode dar à luz a um bom herdeiro, que pode 
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herdar a primogenitura do clã. Que princípio é este? O princípio das três gerações trabalhando 
para manter as coisas em desenvolvimento. Quando as coisas se resolvem pode ter o domínio 
sobre o todo como você segue através de três revoluções, um mundo novo de esperança é 
fundado. Fazendo isto, você cresce através de um movimento espiral e se torna maior. (187-
85). 
 

>>  << 
 

   Uma mulher tem sua moradia de amor, um homem tem sua moradia de amor. Mas a moradia 
que uma mulher tem não é para ela, a moradia do amor é para um homem. A moradia do amor 
que um homem tem não é para o homem, é a moradia do amor para a mulher. Vocês 
entendem? Vocês conhecem isto ou não? Se vocês não conhecem isto, será um desastre. 
Acidentes de percurso acontecerão. 
   Onde é a moradia do amor para a mulher? A mulher não tem isto? Vocês entendem? As 
moradias do amor são trocadas. Então por que elas são trocadas? Passando pelo processo de 
troca, o universo é conectado. Conectar este universo, deve ser através da troca. Devem ser 
ligadas.É possível somente pelo amor. Não é possível por qualquer outra forma. Não é 
possível através de sua maneira. A quem pertencem estes olhos? (Eles são meus). 
   Vocês diriam que seu corpo também é seu, mas o amor não é seu. É de seu parceiro. Está 
trocado. Porque a posse do amor está trocada, a situação do ideal de casal se desenvolve. Se 
você alarga o ponto de troca do amor, ele se tornará uma forma esférica ideal. Quando você lê 
o Velho Testamento, há o santíssimo e o lugar santo. O que eles significam? O lugar santo 
simboliza o homem, enquanto o santíssimo simboliza a moradia do amor. 
   Vocês entendem este significado? Esta é a primeira vez que vocês estão ouvindo isto, não é? 
Todos têm um lugar santo e um lugar santíssimo. O lugar santo é o lugar onde você pode 
atender Deus. Então o que é o santíssimo? É o local onde você pode se relacionar com Deus, 
porque somente Deus tem o especial domínio sobre o amor. O santíssimo é o lugar em que 
você pode se conectar diretamente com Deus. Então onde é isto para o homem? Isto está no 
órgão sexual da mulher. Ninguém pode tocar neste lugar. Não há dois homens que podem ver 
este santíssimo. Existe somente um, não é? Aquele que guarda o santíssimo deve ser quem o 
abre, mas se é manchado, aquele que tocou morrerá. Em tempos passados, se uma pessoa 
diferente tocava, ele era morto. Isso significava que o lugar estava contaminado. Vocês 
entendem? Esse é o motivo pelo qual, para as mulheres (Eva), é Adão a pessoa que tem a 
chave. Eva estava somente guardando a chave para Adão. Vocês devem saber isto. Vocês 
entendem? Para vocês efetuarem unidade e amor com Deus, devem amar enquanto atender 
Deus, entendem? Não é meramente o encontro de homem e mulher. Quando homem e mulher 
estão juntos, representando a lei celestial, devem dizer: “Complementar o ideal da criação, 
gostaríamos de atender o amor de Deus. Por favor, venha até aqui, e deixe-nos termos filhos e 
filhas que o Senhor espera ter através de nós”. Vocês entendem? (132-246). 
 

>>  << 
 

5) Responsabilidade do Esposo e Responsabilidade da Esposa. 
 

   Quando você se torna um esposo, é para amar sua esposa, e não apresentar apenas seus bons 
cumprimentos. Como um esposo responsável, você deve se tornar a pessoa favorita de sua 
esposa e alguém que faça sua esposa orgulhosa de dizer: “Meu esposo é uma grande pessoa”. 
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Você deve ser este tipo de pessoa. Eu me espantaria se a Mãe não pensasse assim sobre mim? 
A mesma coisa se aplica ao Pai. Não é fácil ser um pai para uma pessoa de uma família 
diferente. De fato, você deve pensar desta forma: “Meu filho também é de uma família 
diferente. Eu estou apenas educando-o; ele irá e trabalhará para o mundo”. É um 
relacionamento de pai e filho, mas na realidade, é como se ele é de uma família diferente. 
Portanto, não é fácil fazer o papel de pai. Os papéis de um esposo e da esposa não são fáceis. 
   Vocês devem querer ter uma grande família para se ocupar. Se você olha para a primeira 
nora de uma família rica, você verá que ela tem se adaptado bem em sua situação. Não importa 
que dificuldade possa encontrar, ela pode ter habilidade em qualquer situação. Você precisa ter 
muitas experiências, olhando a forma de muitas pessoas. Quando você se casar, qual será sua 
escolha? Um esposo com o qual você tenha que ficar com seus sogros ou um que não precise? 
(Com os sogros). Mesmo que você fique com eles, não haverá muitas dificuldades por causa 
da educação do Pai. Mesmo que a nora possa ser admoestada por seu sogro, a filha herdará 
tudo que ele tem quando ele morrer. Vocês entendem? Mesmo que ela seja repreendida por 
sua malvada sogra, ela deverá superar isto sem qualquer queixa, então a sogra a elogiará com 
palavras amáveis. Em seguida, você receberá dela, coisas preciosas, tais como jóias. Vocês 
entendem? Esta é a forma de ser. 
   Um esposo que tem uma natureza má pode ser um desafio para sua esposa. Mesmo que 
possa derramar muita lágrimas em seu peito, você pode suavemente mudar sua emoção e 
sorrir...Se você é este tipo de mulher, então é uma mulher feliz. Que maravilhosa ela é! Que 
lindo momento de transição passar da tragédia para a felicidade. 
   Quando vocês, mulheres, vão se casar, dizem: “Eu receberei amor?” (Darei amor). Não, 
mulheres no mundo estão dizendo, “Receber amor”. Por isso, vocês casam para dar amor; mas 
como dar amor quando seu esposo não o quer? Como? Se você ainda quer dar amor, ele pode 
rejeitá-la, certo? Então, o que você faria? Você deve se matar amando-o, mesmo chorando? 
Você deve tentar amá-lo, mesmo chorando e arriscando sua vida por ele. Se você tentar amar 
seu esposo até mesmo ao ponto de morrer, ele se submeterá a você. Essa é a forma de ser. Não 
critique todos os casos que você ouve; cada situação é diferente dependendo de como é 
explicada e como a interpreta. 
   Quando o esposo volta do trabalho, ela está tirando um soneca; o que devíamos fazer sobre 
isto? No mundo decaído, se o esposo é bem conhecido, para atendê-lo a esposa dificilmente 
tem algum sono. Fazendo seu melhor, arrumando suas roupas para parecer mais bonita, 
colocando cosméticos, esperando por seu esposo a noite inteira...Ele ainda não tem certeza que 
pode manter o casamento. Eles seguem através de muito sofrimento. Vocês entendem? Há 
muitas prostitutas com jóias preciosas e colares, cantando e dançando, esperando dar o que 
puder para seus esposos. Mesmo que você tenha um grande e arrogantemente esposo, diga: 
“Eu quero ser a única a receber o amor dele”. Você acha que ele pode viver com você por toda 
sua vida? Olhe para seu rosto, e pense sobre onde um homem pode viver com você por uma 
vida inteira. Como ele pode estar com alguém que tem olhos tão redondos, rosto chato, nariz e 
lábios chatos, por toda a vida...Até que eu fique velha? Quão difícil será para ele? Por isso 
vocês devem dar sua simpatia para ele. (133-172). 
 

>>  << 
 
 
 
 



 132

6) O Curso dos Casais Abençoados da Segunda Geração. 
 

   Há um curso certo no qual, vocês dois estão seguindo em sua família. O ponto não é, qual de 
vocês fez bem, ou quem fez bem, o ponto é quem ama mais a Deus. Estamos seguindo assim. 
Segundo, vocês não devem estar habitualmente sendo afetados por seu ambiente, mas 
desenvolver e progredir centrados no amor. Uma esposa deve amar seu esposo e o esposo deve 
amar sua esposa. Amando um ao outro, um casal está para Deus e para o curso da vontade de 
Deus. Para fazer a vontade de Deus, você precisa ter uma tribo, povo, nação e mundo. Existem 
ainda outras coisas a fazer: a libertação do mundo espiritual e a libertação do mundo físico e 
da nação de Deus. Por causa da Queda, isto ainda tem sido irreal. Vocês devem limpar isto. O 
homem foi atirado em um depósito de entulhos. Quem limpará este depósito de entulhos? 
Nem Deus, nem os Verdadeiros Pais podem fazê-lo. Por este motivo, sua própria família, 
tribo, povo, nação e ambiente mundial, que está conectada com a linhagem de sangue dos 
Verdadeiros Pais, devem limpar seu próprio ambiente. 
   No curso da providência da restauração, que é o povo responsável? Vocês são aqueles que 
tem o padrão como os representantes. Vocês podem fazer isto no nível familiar e entrar na 
realidade da Bênção em nível familiar no Reino de Deus. Vocês podem fazer isto no nível de 
um povo e entrar na realidade da Bênção de um povo no Reino de Deus. Vocês podem fazer 
isto no nível nacional e entrar na realidade da Bênção em nível nacional no Reino de Deus. 
Vocês podem fazer isto no nível mundial e entrar na realidade da Bênção em nível mundial do 
Reino de Deus. 
   Sua posição no Reino do Céu será decidida pela centralização no conteúdo do amor. Nesse 
caso, vocês devem pensar que por este motivo, devem amar os pais de seu esposo mais do que 
seu esposo, amar mais os irmãos e irmãs de se esposo do que seu esposo, amar sua nação mais 
do que ama sua família, amar mais o mundo do que ama sua nação, amar mais o céu do que 
ama o mundo, e amar a Deus mais do que ama o Céu. Não há caminho conectado sem o amor; 
o amor é a resposta. 
   O amor de Deus deve gotejar em sua mente e em sua vida. Quando o amor de Deus goteja 
em você, há esperança; mas se o amor de Deus não goteja em tudo, você pode perecer. Então 
seu nome será riscado da lista de cidadãos da nação do amor. Você será eliminado porque tem 
sido desobediente para o tradicional mundo do amor. (144-131). 
 

>>  << 
 

   Uma vez que você se casa, não pode seguir sua própria vontade. Qual direção deve seguir? 
Você deve buscar encontrar o amor de Deus. Por que o homem nasceu como homem e a 
mulher nasceu como mulher? Por causa do amor. Por que amor? Para fazer esposo e esposa 
estarem juntos? Homem e mulher são naturezas dividida das características duais de Deus. 
Quando eles estão juntos, receberão o amor de Deus. Por isso, nossa vida é para encontrar e 
receber o amor de Deus. Para encontrar o amor de Deus, homem e mulher devem estar juntos 
em unidade. Sem isto não pode encontrar o amor de Deus. Porque precisamos encontrar o 
amor de Deus? Encontrando seu amor, podemos ficar na mesma posição como Deus. Podemos 
ficar do lado de Deus. Isto não soa assim para vocês? Centrados em quê o homem e a mulher 
podem ficar juntos? Não é centrados em seus rostos, mas no amor. Vocês estão aqui em 
benefício do amor entre esposo e esposa. 
   Por que Deus pediu para Adão e Eva amarem desta forma? Era porque Deus podia ser uma 
unidade com eles centrado nesse amor. Se não há uma linha horizontal, você não pode 
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desenhar uma linha vertical. A finalidade do amor entre esposo e esposa é conectar com o 
amor de Deus. 
   Por que desejamos o amor de Deus? Porque quando recebemos o amor de Deus, podemos 
chegar a mesma posição como Deus. Mesmo que vocês somente tenham feito pela primeira 
vez, podem ficar orgulhosamente juntos como esposo e esposa, centrados no amor. Isso está 
certo? Quando vocês estão em amor, dois são um. Vocês não podem fugir. Amor tem 
responsabilidade coletiva. Quando esposo e esposa se tornam completamente uma unidade, 
centrados em Deus, eles avançam para a mesma posição como Deus. Não somente vocês 
atingem a mesma posição de Deus, mas todas as posses que Ele tem, entram na sua própria 
realidade. O amor é surpreendente. É de grande valor, desde que é capaz de atingir o mesmo 
nível de Deus e ter a propriedade de tudo. 
   O que isto significa? Se Deus amava Adão e Eva, Ele deveria dar-se por eles. Não apenas 
Ele próprio, mas também o Seu amor. Portanto, todo o universo pertence a Deus, e é 
automaticamente outorgado a nós. Precisamos o direito de sucessão. 
   O homem tem o desejo de ser o melhor; com o que o homem pode cumprir isto? É somente 
pelo amor. É possível com dinheiro? Pelo poder? É possível somente pelo amor. Somente o 
amor de Deus torna as coisas possíveis. Queremos ser os melhores porque temos a natureza 
original de estar unidos com Deus em unidade centrados em Seu amor. 
   Qual é a melhor coisa no mundo? Deus é a melhor. Se atingirmos esse nível, então o que 
podemos fazer? Vocês devem fazer todo o universo ser seu, centrados no amor de Deus. 
Todos vocês têm este desejo? O desejo e a ambição não podem ser realizados com dinheiro, 
ou com conhecimento, ou com poder. Isto somente pode ser realizado pelo amor. Esta é a 
essência do Princípio da Igreja de Unificação e a origem da filosofia da vida humana. As 
pessoas não sabiam disto até agora. Este conteúdo é simples. (144-133) 
 

>>  << 
 

7) A Atitude Diretiva da Vida para Estabelecer o Reino do Céu na Terra. 
 

   Vocês casarão? Vocês casarão ou não? E quanto a vocês, homens? Vocês casarão? (Sim). 
Vocês acham que precisam de filhos? (Sim). Por que? Vocês precisam conhecer o amor de 
Deus, o amor dos pais, e saber como atender os pais. Vocês também precisam conhecer o 
amor de esposo e saber como atender seu esposo, conhecer o amor de filhos e saber como 
atender os filhos. Não somente dar ordens para seus filhos, mas vocês devem também saber 
como atender seus filhos. Isso significa que vocês devem saber como viver em benefício dos 
outros. Fazendo assim, vocês entenderão o amor de Deus. Esta é a educação material. Sem ter 
filhos, é a imperfeição. Isto significa que vocês não entendem o amor de Deus, que é quanto 
Deus tem amado o homem, seus filhos. Sem se tornar um esposo, você não pode conhecer o 
amor de esposa. Sem se tornar uma esposa, você não pode conhecer o amor de esposo. Se 
vocês não se tornam pais, vocês não podem conhecer o amor paternal. Deus criou tudo isso 
para uma finalidade educacional. Sem ter filhos significa que você não pode ser Verdadeiros 
Pais. Isto está certo ou não? 
   Por isso, para ser o melhor qualificado, de acordo com o princípio original, você precisa de 
pais, esposa e a seguir, o quê? Vocês devem ter filhos para serem aceitos pelo universo, sendo 
rotulado, “o mais respeitável para sentir substancialmente o amor de Deus”. Com isto você 
pode atingir o Reino do Céu. Sem este selo de aprovação, não é possível. 
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   Por favor, expanda a experiência do amor em sua família. Não restrinja isto, expanda-o. Para 
esse propósito, sacrifique sua família em benefício de sua tribo, e também por sua nação. É 
bom sacrificar-se por um propósito maior. Uma vez que você tenha iniciado uma boa condição 
de engrandecimento do amor pelo sacrifício, pode estar conectado com tudo, com a realidade 
ideal do amor. Mesmo que não tenha completado tudo, você pode ser uma pessoa qualificada 
para entrar na nação celeste no mundo espiritual. Mesmo que tenha amado com um certo 
limite ou dentro de uma tribo apenas, você pode participar nos mesmos privilégios das pessoas 
que amavam a nação, o mundo, o céu e a terra. 
   Isto é porque a pessoa certamente seria capaz de alcançar a grandeza do amor com sacrifício 
se houvesse uma situação na qual ela fosse exigida para mostrar sua habilidade para fazê-lo. 
Vocês devem saber isto claramente. 
   Vocês não devem ser arrogantes ou orgulhosos por serem os filhos das famílias abençoadas. 
Vocês devem estar em um nível mais elevado do que seus pais. Quando vocês vêem homens 
da idade de seus esposos, pensem que eles serão pessoas leais para realizar o ideal de sua 
nação. Expandindo mais, lembrem que vocês devem amar todas as pessoas com idade 
semelhante aos seus avós, mais do que seus próprios avós. Amem as pessoas com a mesma 
idade de seus pais, mais do que seus próprios pais. Ame as pessoas com a mesma idade de seu 
esposo ou esposa, mais do que seu próprio cônjuge. Amem as pessoas com idade semelhante a 
de seus filhos, mais do que seus próprios filhos. 
   Mesmo que ele não tenha feito muito na família, um homem pode retornar para a família a 
partir da sociedade para ser uma grande pessoa. Em outras palavras, mesmo que o homem não 
foi capaz de muito no nível familiar, saindo e trabalhando na sociedade, fará dele uma grande 
pessoa. Isso é o que os pais querem, ou não? Vocês devem pensar assim. Como as coisas se 
tornam assim? Nossa ideologia da Igreja de Unificação afirma que o indivíduo sacrifica pela 
família e vive para o benefício dos outros todos enquanto vive com amor. Então, também 
afirma que a família vive pela tribo e para causas mais amplas, portanto vocês devem viver 
pelo benefício dos outros enquanto mantêm em mente que estão representando o mundo de 
Caim. Todos devem ter este tipo de mentalidade. Então podemos entrar no lugar onde as 
pessoas leais do mundo celeste moram sem hesitação! Vocês entendem? Claramente? Como é 
o Reino do Céu na terra? O Reino do Céu na terra é o lugar no qual vivemos desta maneira. 
(133-138) 

 
>>  << 



 


