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Advertência de Deus para o Mundo 
Mensagem do Reverendo Moon a partir da Prisão - Livro II 

 
 
Introdução 
 

Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, 
e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas, 
qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a 
salvará. (Marcos 8:34-35) 

 
Quando Sun Myung Moon veio para a América em 1972, ele veio como um profeta de 
Deus, chamado para pregar uma mensagem de reavivamento em face da rejeição e 
perseguição. Sua mensagem era controversa, e suas intenções foram mal compreendidas 
e distorcidas, mas nada disso o impediu de falar. O ridículo público pela mídia e de 
outros grupos nunca assustaram o Rev. Moon, porque ele acredita sinceramente que está 
fazendo a obra de Deus e que Deus está auxiliando seu trabalho. Quando, em 1982, o 
Rev. Moon retornou voluntariamente da Coreia para enfrentar as acusações de evasão 
fiscal, ele veio sabendo que enfrentaria um julgamento embaraçoso e um possível 
aprisionamento, contudo ele estava determinado a suportar este fardo, se isto fosse 
necessário para o cumprimento da obra de Deus na América. A despeito do veredicto e 
da recusa do Supremo Tribunal em ouvir sua apelação, sua oração para Deus sempre 
foi: "Qual caminho o Senhor quer nos conduzir agora? Qual é Seu próximo capítulo 
para mim? Que Sua vontade seja feita." 
 
Quando o Rev. Moon partia para a prisão de Danbury, ele declarou que sua fé nunca 
mudaria, e que a despeito desta nova cruz, ele continuaria a trabalhar pelo cumprimento 
da vontade de Deus, pela unidade do Cristianismo e o reavivamento do espírito de Deus 
na América. Consistente com seu juramento, no inverno de 1984-1985 ele enviou 
300.000 vídeo-tapes e conjuntos de literatura para ministros ao redor de toda a América. 
Incluído nesse material estava um livro, Advertência de Deus para o Mundo, o qual é 
uma forte mensagem profética para a América e o Cristianismo. Essa mensagem a partir 
da prisão foi dada com amor, uma advertência para a América que ainda não tem vivido 
conforme a expectativa de Deus. O Rev. Moon acredita que os cristãos americanos 
devem estabelecer um exemplo de bondade, justiça e amor sacrifical pelo mundo. Ele 
está preocupado que a América autocentrada e materialista seja passível ao julgamento 
de Deus, enquanto a salvação repousa na vivência dos ensinamentos e espírito de Jesus 
Cristo. 
 
Este segundo livro da série continua e expande a mensagem da Advertência de Deus 
para o Mundo. Enquanto o primeiro livro se centra nos temas da expectativa de Deus 
para a América e o papel providencial do Cristianismo neste momento da história, o 
Livro Dois se concentra na vida e responsabilidades cristãs daqueles que chamam Jesus 
de seu mestre e tomaram sua cruz. 
 
Eu conheço o Rev. Moon por mais de 27 anos, e posso dizer sem reservas que ele 
considera Jesus Cristo como seu mestre e exemplo. Como você pode ter ouvido ou lido, 
quando o Rev. Moon estava com dezesseis anos de idade, Jesus apareceu a ele e o 
encarregou de fazer a obra de Deus.  
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Desse momento em diante, Jesus tem sido sua companhia constante, guiando-o e 
auxiliando para o sucesso de sua obra. Ele mesmo tem enfatizado que a Igreja de 
Unificação não foi estabelecida pelo Rev. Moon, mas por Deus, utilizando o Rev. Moon 
como Seu instrumento. De fato, sem o apoio de Deus teria sido impossível para a Igreja 
de Unificação até mesmo sobreviver, porque ela tem sido submetida a várias 
perseguições por toda a sua história. Mesmo cristãos bem intencionados entenderam 
errado a motivação do Rev. Moon e as circunstâncias de nossa vida na igreja, tendo se 
oposto à sua obra. Em face de enormes obstáculos, eu acredito que seja porque Deus e 
Jesus aprovam a igreja e sua obra que temos sobrevivido e continuado a nos 
desenvolver. 
 
Como o Rev. Moon vê Deus, Jesus e o Cristianismo? Ao contrário de muitas pessoas 
atualmente, o Rev. Moon não vê Deus como sendo um mero conceito ou fenômeno 
humano. Deus é um Deus vivente que é ativamente uma parte de nossa vida humana, e 
as questões do mundo não podem ser consideradas sem levar em conta a presença do 
Deus vivo como um Ator principal. Ao mesmo tempo, os humanos são responsáveis por 
suas ações. Enquanto os seres humanos frequentemente fazem o mal, Deus escolhe, 
para o propósito de preservar a dignidade humana, não interferir. Através do estudo da 
Bíblia e através de suas próprias orações, o Rev. Moon compreendeu que Deus não era 
somente uma Pessoa de verdade, mas também que o coração de Deus está preenchido 
com intensa dor porque os seres humanos frequentemente não entendem a situação de 
Deus e têm agido de formas que trazem sofrimento para eles mesmos e para os outros. 
Em outras palavras, Deus é de fato nosso Pai que ama todos os seres humanos como 
Seus filhos. Ele sofre com nossa dor, desfruta de nossas ações de bondade, e 
incessantemente orienta nosso crescimento na direção do pleno potencial da imagem 
divina. Uma vez que ele compreendeu que o coração de Deus se entristece com a 
situação miserável deste mundo, o Rev. Moon tem orado incessantemente com lágrimas. 
Se você tiver uma oportunidade de ouvir uma única de suas orações, embora você possa 
não entender as palavras coreanas, você pode perceber a profundidade de sua 
comunicação com Deus a partir do tom de sua voz. 
 
Sobre Jesus, o Rev. Moon acredita que ele era um homem verdadeiro. Porque Cristo era 
uma pessoa real, sua vida deveria ser um modelo para nossas próprias vidas de fé. Deus 
revelou a Si mesmo plenamente no homem Jesus Cristo, mas o que isto significa é que 
Jesus, por causa de ser sem pecado, foi capaz de entrar em um relacionamento perfeito 
com Deus, e assim, foi o primeiro homem verdadeiro. De fato, Jesus revela o verdadeiro 
ser humano que cada um de nós pode se tornar definitivamente. A verdadeira pessoa 
caminha com Deus, sente o coração de Deus, e trabalha com Deus para resolver os 
problemas do mundo. Deus deve estar tão próximo como a própria mente dessa pessoa. 
 
Quem é o verdadeiro cristão? Atualmente o Cristianismo está dividido em incontáveis 
seitas e denominações conflitantes, cada uma com suas doutrinas e ritos distintos, mas 
quantos cristãos estão se devotando fervorosamente para a vontade de Deus? O Rev. 
Moon acredita que ações, e não meras palavras, são a medida da fé de uma pessoa. 
Jesus viveu o modelo de fé cristã. Ele viveu pelo outros, até mesmo dando sua vida na 
cruz para que outros pudessem ter salvação. O verdadeiro cristão não é conhecido pela 
ortodoxia de suas doutrinas, mas por suas ações de amor e serviço para Deus e a 
humanidade. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse que alguém que o seguisse deveria 
negar-se e tomar sua cruz. 
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É amando Deus e amando os outros que encontramos Deus e a amizade com Jesus 
Cristo. Embora o Rev. Moon nunca tenha tido qualquer treinamento teológico formal, 
suas ideias e ensinamentos provêm de muitos anos de intenso estudo da Bíblia e orações 
em lágrimas de desespero para conhecer a vontade de Deus. 
 
Ele é um homem sério de fé e oração. Talvez a imagem mais profunda gravada em meu 
coração, a partir de minhas próprias experiências, seja a imagem dele ajoelhado em 
oração, com lágrimas escorrendo em seu rosto. Eu tenho testemunhado sua vida 
espiritual por muitos anos, e sei que ele é um homem correto que chora literalmente 
pelo sofrimento de Deus, o sofrimento do mundo e pelo rápido estabelecimento da paz e 
do Reino do Céu nesta terra. 
 
Os membros da Igreja de Unificação encontraram no Rev. Moon um exemplo de uma 
vida de santidade; eles o veem caminhando nas mesmas pegadas de Jesus Cristo e se 
dedicando para o mesmo propósito. Alguns de vocês podem ter encontrado alguns dos 
jovens ou não tão jovens membros da Igreja de Unificação; você pode sentir uma 
diferença nestas pessoas das outras pessoas. Elas têm um espírito renovado e diligente; 
elas têm uma atitude de serviço e tolerância; e suas vidas espirituais são devotadas e 
dedicadas. Sua lealdade principal não é ao homem Rev. Moon, mas a Deus e à vontade 
de Deus; isso é o que o Rev. Moon tem ensinado a elas. Quando elas encontram vocês, 
que são ministros do Evangelho, elas veem vocês como cooperadores na obra de Cristo. 
Se alguma pessoa visita sua igreja, ela pode estar ansiosa em compartilhar sua 
mensagem com você, mas você também pode ensiná-la o que você sabe para fazê-la um 
cristão melhor. 
 
O Rev. Moon tem sido prolífico em sua produção de ideias e inspiração enquanto esteve 
na prisão de Danbury. Diariamente ele continuou a ensinar e compartilhar sua sabedoria. 
Sua visão é confortar o coração sofredor de Deus e terminar o sofrimento da 
humanidade pelo reavivamento do espírito cristão na América, para que a América 
possa cumprir seu adequado papel de liderança no mundo. Ele reconhece três grandes 
obstáculos para o reino de Deus que precisam ser confrontados e superados: imoralidade, 
desunião das igrejas e a expansão do comunismo. 
 
O primeiro obstáculo é a prevalência da imoralidade, da promiscuidade sexual, e do 
amor autocentrado. As formas da promiscuidade e da imoralidade conduzem a atitudes 
de falta de compromisso e desrespeito pelas outras pessoas e coisas. Sexo livre, abuso 
de drogas, abuso da infância, sequestro, vandalismo e assassinato são apenas alguns dos 
resultados desta atitude de desrespeito e ausência de compromisso. O número de 
divórcios e matrimônios instáveis está aumentando enquanto cada geração fracassa em 
entender o valor dos compromissos duradouros e do auto-sacrifício para o benefício dos 
outros. A menos que este problema seja resolvido, nossa sociedade não produzirá os 
líderes de qualidade e responsáveis públicos necessários para sua prosperidade contínua. 
 
O problema da desunião dentro do Cristianismo e entre outras religiões é muito sério. O 
Rev. Moon acredita que todas as pessoas, as pessoas religiosas têm a maior 
responsabilidade em ajudar Deus a salvar a América e os outros países do mundo. Mas 
atualmente, como por toda a história, as religiões e denominações que têm professado o 
mesmo Deus e às vezes os mesmos ensinamentos, se encontram perseguindo e 
guerreando umas com as outras.  
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Enquanto algumas igrejas têm tentado desenvolver um movimento ecumênico, isto tem 
sido em grande parte um movimento entre as principais igrejas liberais e, mesmo assim, 
fracassou em resolver o mais profundo rompimento no Cristianismo americano. Estas 
são as divisões entre liberais e evangélicos ou fundamentalistas e entre igrejas negras e 
brancas. Intolerância e arrogância religiosa permanecem profundamente arraigadas nas 
atitudes de muitas pessoas. Nós, como cristãos, devemos perceber que Deus está além 
de denominações e doutrinas, e que Seu propósito é salvar o mundo inteiro, não apenas 
uma determinada raça, nação ou grupo religioso. Jesus orou que todos os cristãos 
pudessem se tornar uma unidade, e não podemos representar Deus adequadamente se 
brigamos entre nós mesmos. 
 
O terceiro problema é a expansão e influência do comunismo ateu. Este problema pode 
ser parcialmente resolvido pela solução dos dois primeiros problemas que acabei de 
mencionar. A negação de Deus e da bondade de Deus no mundo aconteceu parcialmente 
por causa da falha da comunidade religiosa em demonstrar que possuem um ideal 
superior que pode abolir o preconceito e a ganância e conduzir à verdadeira paz 
internacional com justiça. Falamos contra o comunismo e criticamos seu erro porque ele 
continua a enganar muitas pessoas idealistas para um movimento que, em nome da paz 
e da justiça, trouxe sofrimentos indizíveis para a humanidade e para Deus. Mas então, 
devemos demonstrar que nossa alternativa oferecerá melhores soluções para as 
injustiças que o comunismo ateu tem oportunamente se oposto. 
 
Embora na prisão, o Rev. Moon poderia estar reclamando de sua sentença injusta, estas 
preocupações para o futuro da América e do Cristianismo têm sido o centro de seus 
discursos para aqueles que o visitam e em seus sermões para líderes da igreja durante o 
natal e a Páscoa. Porque as palavras precisas do Rev. Moon a partir da prisão estão 
preservadas em anotações, este volume está baseado em seleções representativas de seus 
sermões e discursos que expressam o mesmo conteúdo que ele esteve compartilhando 
atrás das paredes da prisão. Para compartilhar estas preocupações com um público 
maior, o Rev. Moon me pediu para publicar esta compilação de seus discursos como 
uma segunda mensagem a partir da prisão. 
 
Uma palavra agora sobre como abordar este material. O Rev. Moon é um exuberante 
orador. Seus discursos são temperados com perguntas retóricas, e ele tem grande 
habilidade de promover dar e receber com seu público, às vezes compartilhando 
delicioso humor, outras vezes desafiando ao arrependimento e seriedade. Portanto, a 
compreensão destas palavras, removidas de sua fonte como estão por um intérprete, 
vários editores, e a ausência da definição de sua atmosfera, exige algo especial. O Rev. 
Moon se refere a esse algo especial em todos os discursos que estão aqui. Esse algo é 
um coração puro e aberto e uma mente perspicaz, orientados por sincera oração. 
 
Eu gostaria de expressar meus agradecimentos ao Dr. Andrew Wilson, que editou este 
livro, e a todos aqueles que auxiliaram na considerável tarefa de sua rápida produção e 
distribuição. Que Deus possa garantir a você a inspiração ao ler e refletir sobre este livro, 
que Ele nos garantiu em sua preparação. 
 
Nova York 
Junho de 1985 
Rev. Chung Hwan Kwak 
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Advertência de Deus para o Mundo 
Mensagem do Reverendo Moon a partir da Prisão 

 
 
1. Pois Deus Amou o Mundo 
 
Alguns cristãos atualmente podem ficar perplexos quando ouvem sobre indenização e a 
porção de responsabilidade do homem. Eles pensam, o Deus Todo-Poderoso é um Deus 
de amor com um coração suave. Eles podem pensar que precisam simplesmente 
acreditar em Jesus e serem salvos, sem ter que fazer mais nada. 
 
Vamos examinar o que se pretende dizer com “acreditar em Jesus.” Até que extensão 
alguém acredita em Jesus? Uma pessoa acredita em Jesus somente quando ele se 
relaciona a ele como um indivíduo, ou Jesus dentro da família, ou Jesus quando ele 
reina sobre a sociedade, a nação, o universo, ou o Jesus que está em Deus? Isso faz 
bastante diferença. 
 
Um versículo favorito na Bíblia dos cristãos atualmente é João 3:16, que diz: “Porque 
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele 
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” Muitos cristãos colocam a maior 
ênfase na segunda parte do versículo e esquecem a coisa mais importante: que Deus 
amou o mundo. Deus não amou a igreja, ou o indivíduo de tal maneira que deu o seu 
Filho unigênito. Foi porque Deus amou o mundo, o universo. 
 
Assim, Jesus é aquele que veio para salvar o mundo. Quando acreditamos em Jesus, o 
mundo está muito mais em nossas mentes. Deus está em Jesus e Jesus está em Deus.  
 
Jesus Chama para nos Separarmos de Satanás e do Pecado 
 
Quando você diz que acredita em Jesus, você somente acredita naquelas coisas que 
fazem você se sentir bem? Você rejeita aquelas coisas sobre Jesus que fazem você sentir 
dor? Devemos aceitar o que Jesus ensinou e fazer aquelas coisas que o próprio Jesus 
queria que fizéssemos. Não devemos tomar parte nas coisas que Jesus não gostava. 
Quais são as coisas que Jesus não gostava? Elas são simplesmente Satanás e o pecado. 
 
Devemos nos separar de Satanás e do pecado, e acreditar em Jesus a partir dessa posição, 
ao invés de uma posição na qual o pecado, Satanás e Jesus estão todos misturados em 
nossas vidas. Jesus quer reger sobre um mundo a partir do qual Satanás e o pecado estão 
erradicados, não em um mundo no qual pecado esteja misturado com todas as coisas e 
no qual as pessoas tenham apenas uma vaga crença em Jesus. Este é o motivo pelo qual 
Jesus disse: “Arrependei-vos, pois o Reino do Céu está próximo.” Sobre o quê devemos 
nos arrepender? Devemos nos arrepender do fato que estivemos vivendo juntos com 
Satanás e o pecado por todas as nossas vidas. Então podemos servir ao céu. 
 
Onde estão os crentes fervorosos em Jesus e onde estão as igrejas corretas que podem 
proclamar publicamente com orgulho que estão absolutamente separados de Satanás e 
do pecado e que estão seguindo Jesus exatamente como ele queria que eles fizessem? 
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Sendo que ninguém pode dizer que está vivendo em amor perfeito em um mundo ideal 
sem nenhum sofrimento e lágrimas, cristãos que verdadeiramente seguem Jesus devem 
estar lutando para se separar do pecado e amar o mundo a partir da perspectiva de Jesus, 
o Salvador que trabalha ainda para trazer o mundo para Deus. 
 
Mas infelizmente, sabemos que Satanás existe dentro das igrejas como em qualquer 
outro lugar; há quase tanto pecado lá, quanto no resto do mundo. Todos os muitos 
líderes cristãos estão tão comprometidos com o mundo, que aquilo que eles amam e 
odeiam não é diferente do que o resto do mundo ama e odeia; há muito pouca diferença 
entre o mundo e essas igrejas. Com o que Satanás encontraria mais prazer – a igreja ou 
o mundo? Porque ele gostaria mais dos pecados da igreja do que aqueles da sociedade 
em geral? Satanás gosta mais dos pecados da igreja porque assim ele pode protestar para 
Deus: “Olhe para essas pessoas na igreja – elas não amam os outros; elas até mesmo 
odeiam os outros! Elas nem mesmo são fiéis. Esta deve ser minha igreja.” 
 
As igrejas que permanecem neste caminho devem perecer no tempo dos últimos dias 
juntamente com os males do mundo secular. Deus prometeu que Ele destruirá todo o 
mal no tempo dos últimos dias. Deus até mesmo destruirá essas igrejas antes do resto da 
sociedade. 
 
O que realmente me surpreendeu quando cheguei pela primeira vez na América foi a 
forma como os americanos utilizavam os nomes de Jesus Cristo e de Deus como uma 
exclamação – não para louvá-los, mas para colocá-los na pior posição. Eu imaginava o 
que as pessoas queriam dizer quando falavam: “Jesus Cristo!” e compreendi que elas 
estavam descrevendo algo ruim. O que levou a este tipo de hábito? O que fazia as 
melhores palavras ter algo com as piores coisas que podiam acontecer com as pessoas? 
Vocês às vezes já observaram que determinados cristãos podem ser piores do que as 
pessoas do mundo secular? Aqueles que reivindicam acreditar em Deus podem de fato 
ser piores do que aqueles que não acreditam – eles são mais egoístas, menos amorosos e 
dispostos, etc. 
 
Esta nação americana está fundada em princípios Judeu-Cristãos, contudo os 
americanos se tornaram muito individualistas. Jesus foi uma pessoa individualista? 
Como os americanos se tornaram tão egoístas e individualistas quando Jesus não tinha 
nada de uma natureza egoísta?  
 
Podemos chegar à simples conclusão que, se as pessoas realmente acreditassem em 
Jesus, elas não teriam se tornado assim. Ao invés de acreditar em Jesus para o benefício 
de Jesus e pelo benefício de Deus, algumas pessoas acreditam nele para seu próprio 
benefício. Em outras palavras, elas utilizam Jesus e Deus para seu próprio benefício. O 
que vocês pensam sobre isto? 
 
A Crença em Jesus Traz Com Ela a Responsabilidade de Amar o Mundo 
 
Voltando ao nosso ponto original, Deus enviou Jesus para a humanidade porque Ele 
amou tanto este mundo. A humanidade acreditou em Jesus da forma como Deus queria 
que eles fizessem, ou as pessoas geralmente acreditam para seu próprio interesse e 
desejo? Este é o mais importante fator determinante da crença de uma pessoa. 
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O maior erro ocorre quando as pessoas pensam que elas podem “simplesmente 
acreditar” em Deus e Jesus, e elas receberão mais e mais bênçãos de Deus. Essas 
pessoas sentem que elas podem ter todas as coisas que querem, sem fazer nada em troca. 
Isso é semelhante à atitude de um ladrão, que apenas pega as coisas sem trabalhar. 
 
Jesus acreditava em Deus desta forma? Ele pensava que, porque Deus o enviou como 
Seu filho unigênito, isto significava que ele teria todo o poder? Ele sentia que tudo o 
que tinha que fazer era continuar acreditando e reivindicando sua fé em Deus, e então 
ele poderia subjugar todo o Império Romano automaticamente? Se Jesus não podia 
fazer isso, qual é a justificativa para pensar que as outras pessoas podem fazer isso? Em 
outras palavras, muitas pessoas dizem que Jesus não podia apenas acreditar em Deus e 
não fazer nada, mas que nós podemos. Jesus acreditava em Deus e nós acreditamos em 
Jesus. Jesus não disse apenas: “Deus, eu acredito no Senhor, por isso o Senhor deve 
trazer todas as pessoas e todo o Império Romano sob meu domínio.” É claro que tal 
coisa não funcionaria para Jesus. Se todas as coisas pudessem vir automaticamente para 
Jesus, porque Jesus testemunhou? Porque Jesus reuniu e treinou 12 apóstolos, os 70 
discípulos e os 120 anciões? Porque ele teve que fazer tudo isso e suportar tanta 
perseguição ao longo do caminho? Jesus seguiu o caminho de perseguição e 
derramamento de sangue de acordo com a providência de Deus; ele não teve outro 
caminho para seguir. Jesus sabia sobre o sofrimento que estava à frente dele, mas ele 
também sabia que ele tinha que seguir esse caminho a fim de cumprir a vontade de Deus. 
 
Vocês acham que estou colocando ênfase desnecessária nisto, ou vocês entendem que 
este ponto é o aspecto mais crucial da fé? Jesus teve que seguir o caminho que seguiu 
porque sabia o que Deus queria que ele fizesse – especificamente, salvar o mundo e toda 
a humanidade através do amor. Portanto, é lógico que todos os demais que amam Jesus 
também devam fazer a vontade de Deus – amar as pessoas do mundo e salvá-las. 
 
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus tinha a 
obrigação, a missão de tornar o mundo aquele que pudesse receber o amor de Deus. 
Jesus olhou e viu que o mundo não era digno de amor. O mundo é digno de amor 
atualmente? Neste tempo, há muitas diferentes igrejas com grande poder e influência no 
mundo. Elas abraçam este mundo de suas próprias maneiras. Deus pode olhar para elas 
e ficar plenamente satisfeito com elas? Os comunistas têm até mesmo se infiltrado nas 
igrejas e desenvolvido teologias para alcançar seus próprios propósitos, tal como a 
teologia da libertação. Como Deus pode amar tais igrejas? Podemos entender que a fé 
verdadeira e correta não é a forma como muitos cristãos têm seguido, mas ao invés, é a 
forma como Jesus tentou estabelecer em seu tempo – reunir as pessoas, ensinar as 
pessoas, e estabelecer o tipo de mundo que Deus pudesse amar livremente. Jesus tinha 
que amar o mundo a fim de cumprir sua missão. Esta era a obra de Deus e também a 
obra de Jesus – este era o propósito pelo qual Deus enviou Jesus. Jesus tinha que trazer 
o mundo para Deus a fim de cumprir Seu propósito de enviar Jesus ao mundo. 
 
Então o que teria acontecido? Quando todas as pessoas se tornam merecedoras de 
receber o amor de Deus livremente, todas as coisas teriam sido cumpridas. Deus amou o 
mundo, por isso Ele enviou Jesus. Quando as pessoas do mundo são capazes de receber 
livremente o amor de Jesus e de Deus, elas serão satisfeitas. Estas coisas devem ser 
realizadas; isto é muito claro. 
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A Igreja Deve Enfrentar a Atual Crise Mundial 
 
Atualmente, Deus está permitindo que a humanidade seja punida por Satanás, 
especificamente através da expansão do comunismo. Isto é como um corpo saudável 
sendo invadido por vírus – todas as células ficam em alerta, e as células brancas do 
sangue devem comer os vírus o mais rápido possível, ou a pessoa não sobreviverá. 
Neste enorme país, uma vez saudável, os vírus de Satanás e do comunismo estão 
chegando rápido. A menos que as igrejas na América encontrem os meios para eliminar 
estes vírus tão rápido quanto eles se espalham, o país não sobreviverá. 
 
O “vírus” do comunismo está proclamando que a sociedade pertence à classe 
trabalhadora, aos trabalhadores. Mas Deus está dizendo que o mundo pertence – Ele 
está reivindicando isto – à todas as pessoas centradas em Deus, e não simplesmente aos 
“trabalhadores.” Sendo que Satanás tem seu próprio movimento que está proclamando 
uma ideologia, deve haver um movimento no lado de Deus que esteja proclamando com 
uma voz ainda mais forte: “Não, você está errado! O mundo pertence às pessoas 
religiosas centradas em Deus, não importa a qual classe econômica elas pertençam!” As 
pessoas do mundo estarão ouvindo duas vozes diferentes gritando no máximo de suas 
gargantas; e elas terão que fazer uma escolha. Qual lado terá a maior chance de ser 
seguido – aqueles que estão defendendo uma doutrina falsa, ou aqueles que estão 
afirmando um fato correto? 
 
Se grupos de cristãos emergem a partir deste mundo sem esperança, que estejam 
amando os outros, pensando mais em servir do que ser servido, e fazendo como Jesus 
fez, então Deus será capaz de cumprir a promessa que Ele fez quando enviou Seu filho 
unigênito. Jesus se sacrificou e deu sua própria vida; ele permaneceu completamente 
fiel à sua missão de tornar o mundo digno de ser amado por Deus, tornando as pessoas 
dignas de receberem o amor de Deus. Se algum novo grupo cristão emerge neste tempo, 
seguindo o caminho que Jesus trilhou, então o Cristianismo e o mundo terão esperança 
pela primeira vez em um longo período de tempo. 
 
Olhem ao redor e vejam quais denominações se ajustam a estas especificações. E quanto 
aos membros da Igreja de Unificação? Porque não fazemos as mesmas coisas que 
muitas outras igrejas fazem e acreditam, exatamente da mesma forma com elas fazem? 
Porque lutamos contra o comunismo? Fazemos isto porque ele é o vírus que destruirá 
todas as religiões, se ele prevalecer. Nosso movimento está pisoteando em Satanás, no 
pecado, e especialmente no comunismo, destruindo esses vírus, e por outro lado, 
estamos nos sacrificando como Jesus fez e carregando nossa própria cruz para que Deus 
possa dar Seu amor para o mundo. 
 
Deus diria que Ele gosta dos membros da Igreja de Unificação? Deus ficaria 
envergonhado que trabalhamos mais do que os outros cristãos? Não. Deus diria: “Quão 
orgulhoso estou dos Moonies!” Vocês têm certeza que Ele diria isso? E quanto a Jesus? 
Quando Ele olha para o movimento de Unificação, ele diria: “Oh, vocês devem ficar 
envergonhados de si mesmos; meus outros seguidores não trabalham da forma que 
vocês trabalham. Vocês me envergonham.” Não, ao invés, Jesus diria: “Vocês são 
minha esperança, meu orgulho.” 
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Se Deus nos ama e Jesus nos ama, e quanto às pessoas do mundo? Elas podem estar 
dizendo: “Odiamos esses Moonies,” mas enquanto elas dizem tais coisas, elas estão nos 
observando, e gradualmente elas estão descobrindo que não há nada errado conosco. 
Elas estão gradualmente passando a gostar de nós, e elas verão esperança em nós. 
Quando os outros cristãos têm uma chance real de nos observar e trabalhar conosco, 
elas continuarão a nos odiar ou elas nos amarão? 
 
Jesus buscou trazer o mundo inteiro para Deus, e estamos determinados a fazer isso 
também. Jesus teve que confrontar o Império Romano. Eu tenho confrontado o governo 
dos EUA e jurei pregar o Evangelho em Moscou também. O mais poderoso esforço da 
América para me parar tem sido me colocar na prisão, mas o que pode parar nosso 
movimento? 
 
Deus não Interfere na Responsabilidade Humana 
 
Sendo que Deus ama tanto o mundo, eu continuo a empurrar vocês a fim de tornar este 
mundo um lugar digno de ser amado. Quando nos propomos a fazer algo digno, é 
importante primeiramente ter um entendimento lógico do motivo pelo qual devemos 
fazer isto. Devemos fazer as coisas que fazemos por causa da responsabilidade humana. 
 
Deus realmente me ama ou não? Quando vocês observam quanto eu tenho trabalhado e 
como tenho sido perseguido, vocês não acham que Deus poderia ter feito alguma coisa a 
mais em meu benefício? Vocês dizem que Deus realmente me ama, mas eu posso 
argumentar com vocês e dizer: “Se Deus me ama, o que Ele tem feito por mim?” Em 
nenhum momento em toda a minha missão eu jamais tive um momento pacífico. Em 
qualquer lugar que eu tenha ido, nunca fui prontamente bem recebido; somente depois 
de ter dado muito e ensinado muitas coisas que as pessoas começariam a entender. Eu 
tive que lutar continuamente para ganhar terreno para Deus – centímetro por centímetro. 
 
Se Deus fosse me dar o poder de operar milagres, e de alguma forma retaliar contra 
aqueles que nos perseguem injustamente, e mostrar a eles de forma drástica que estão 
errados, eles não continuariam a nos maltratar. Porque Deus permite que estas coisas 
injustas continuem? Quando Jesus foi crucificado, Deus certamente estava observando a 
cena. Deus não tinha o poder de parar os soldados romanos e resgatar Jesus da cruz? 
Jesus era o próprio filho de Deus. Que tipo de pai poderia suportar ver o sangue de seu 
próprio filho sendo derramado de uma forma tão injusta, e não fazer algo? Podemos 
chamar tal Deus de um Deus de amor e justiça? Então onde estava a justiça de Deus? 
Quando meu caso no tribunal terminou e o juiz pronunciou minha sentença, porque 
Deus não fez alguma coisa? Foi porque Deus não tinha o poder de fazer alguma coisa? 
Porque parece que Deus está fingindo não saber sobre isto? Isso é um enigma. Nesta 
simples questão, mas muito importante, vem o entendimento da porção de 
responsabilidade humana. 
 
A porção de responsabilidade do homem e uma verdade cósmica. Grandes descobertas 
têm sido feitas na ciência, tais como a teoria da relatividade de Einstein; entretanto, a 
descoberta da lei da responsabilidade humana é a maior de todas. Sem entender este 
princípio, as questões mais fundamentais da vida permanecem como um enigma. 
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“Porque as pessoas justas sempre têm que sofrer? Porque o nome de um grande homem 
só se tornou conhecido depois que ele ressuscitou de sua morte?" As respostas para 
estas questões repousam sobre o princípio da responsabilidade humana. 
 
Os Moonies são aqueles que estão destinados a observarem mais este fato da 
responsabilidade do homem, mas ironicamente vocês odeiam isto mais do que as 
demais pessoas. Vocês já cumpriram sua porção de responsabilidade ou não? A maior 
consequência deste princípio é a exigência que os seres humanos façam esforços para 
indenizar o pecado. Quanto tempo durará o período de indenização não é conhecido por 
ninguém – nem Deus, nem o mundo espiritual, nem eu, nem ninguém.  
 
Podemos continuar perguntando porque a miséria na vida deve continuar, mas é um fato 
que enquanto houver pecado no mundo, devemos assumir responsabilidade por isto. Se 
alguém, incluindo Deus, fosse remover o fardo da indenização humana, as pessoas não 
teriam mais a dignidade de seres responsáveis. Isto não é negar a realidade da graça de 
Deus, mas até mesmo a graça vem para o propósito de ajudar as pessoas no 
cumprimento de sua porção de responsabilidade. Portanto, Deus não interveio porque 
Ele não viola a porção de responsabilidade humana. 
 
Suporte Perseguição para Separar de Satanás e Encontrar o Amor de 
Deus 
 
Eu tenho sido perseguido por doze anos neste país, contudo não fiz nada de mal ou 
errado. Muitas pessoas estão observando o que tem acontecido comigo e estão curiosas 
sobre a fonte dessa perseguição. Muitas outras pessoas bem educadas e cientistas podem 
ver que, embora a maioria do mundo esteja acusando o Rev. Moon, eu tenho feito 
coisas que são dignas de louvor, e mesmo de assistência. 
 
Contudo não há forma mais eficiente para as pessoas irem do extremo de serem 
indignas do amor de Deus para o extremo de serem dignas, exceto seguindo através da 
perseguição. A primeira coisa que devemos fazer é nos separar de Satanás. Fazemos 
isso quando nossas vidas estão acolhedoras e confortáveis? Não, a melhor forma para 
nos separarmos de Satanás é quando estamos suportando enorme perseguição. Depois 
de Satanás ter se oposto bastante a alguém, então Deus pode livremente amar essa 
pessoa, e Satanás não terá nenhuma chance de acusá-la mais. Assim, um caminho é 
criado pelo qual Deus pode amar mais rapidamente todos aqueles que eram indignos de 
Seu amor. Rapidamente as condições são feitas para Deus abraçá-los. 
 
Lembrem a razão pela qual estas coisas estiveram acontecendo – tudo começa a partir 
do ponto da responsabilidade humana. Após a responsabilidade humana ser cumprida, o 
que acontece então? Uma vez que um indivíduo cumpre com sucesso sua porção de 
responsabilidade, essa pessoa entra na realidade do domínio direto de Deus.  
 
Deus mantém esse domínio sobre uma pessoa dando a ela bastante dinheiro, ou o quê? 
É somente através do amor que Deus obtém domínio direto sobre a humanidade. Uma 
vez que o domínio direto é alcançado, as pessoas podem conduzir o tipo de vida, pela 
primeira vez, que Deus pretendia que eles vivessem. 
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No Jardim do Éden não havia nenhum crime ou pecado. Adão e Eva não podiam fazer 
nada realmente errado, exceto violar o mandamento que Deus concedeu a eles. Uma vez 
que Adão e Eva tivessem vindo sob o domínio direto, isso significava que eles teriam 
passado através do período da possibilidade da queda. A única coisa que teria sido 
deixada para eles fazerem, era experimentar o amor. Nada mais teria sido realmente 
significante. Amor é o mais essencial e importante elemento do mundo; a menos que 
alguém tenha violado isso, não teria havido nenhum pecado. Portanto, tudo que uma 
pessoa deve cumprir é receber o “certificado” do amor de Deus. Deus pode tornar o 
mundo um lugar totalmente pacífico. Satanás será incapaz de reclamar contra Deus. 
Quando finalmente possuímos o amor de Deus, nunca mais iremos querer cometer um 
crime ou um pecado. A razão pela qual as pessoas cometem crimes e pecados é que elas 
querem algo que elas não têm. Quando o amor de Deus está conosco, ficamos satisfeitos 
e não temos necessidade de mais nada. 
 
Entretanto, sendo que ocorreu a queda, e sendo que os esforços de restauração têm 
consistentemente falhado, descobrimos que é necessário uma longa e complicada rota, 
passo a passo, para separar de Satanás – a partir do nível individual de indenização, até 
os níveis familiar, clã, sociedade, nacional, mundial e cósmico. 
 
Isto não é algo que eu fiz; o princípio da responsabilidade humana existe desde o início, 
embora ele não tenha sido muito bem entendido. Ele existia quando Adão e Eva eram 
vivos, mas tudo o que eles precisavam fazer era simplesmente manter o mandamento de 
Deus e viver por 21 anos fielmente a Deus. Antes de Satanás existir, não havia nenhuma 
condição de indenização adicional a ser cumprida. Mas com a queda e com a 
multiplicação da família decaída de Adão e Eva em uma sociedade, nação e mundo 
dominados por Satanás, a responsabilidade humana se tornou muito mais pesada. Agora 
devemos nos separar de Satanás em cada nível pelo cumprimento de condições de 
indenização. Esta lei de indenização é aplicável não apenas a indivíduos específicos ou 
apenas para membros da Igreja de Unificação, mas para todos. Se alguém entende ou 
acredita nesta lei ou não, esta pessoa certamente deverá seguir através destes passos. 
 
Esta é a razão pela qual seguimos o caminho que seguimos. Este é o motivo pelo qual 
damos as boas vindas para a perseguição e não encolheremos diante do curso que está 
diante de mim. Eu nunca oro para aliviar meu caminho ou para aliviar meu fardo. Eu 
cumprirei minha própria porção de responsabilidade. 
 
Vocês precisam de restauração por indenização ou não? Outros cristãos precisam disto 
também? E quanto a Jesus – ele trilhou o caminho de restauração por indenização 
também? Claramente, esse foi o caminho que ele trilhou. E quanto ao Rev. Moon? Sim, 
não importa a forma, não há como eu possa evitar isso. Não importa quão poderoso 
Deus seja, não há como Ele possa evitar a cruz de indenização. Ele deve suportar a 
incerteza e mágoa enquanto Ele observa Seus filhos tropeçarem ao longo do caminho. 
Portanto, devemos marchar em frente para cumprir bem nossa responsabilidade. 
 
Amar o Mundo como Deus e Jesus 
 
Este mundo tem feito tantas coisas más – sexo livre, sem nenhum pensamento de 
castidade. Muitos jovens atualmente estão tendo muitas experiências, que eles sentem 
que já estão prontos e maduros.  
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Mas as coisas são tão diferentes dentro da sociedade da Igreja de Unificação. Jovens 
rapazes estão acostumados a tentarem namorar jovens mulheres atraentes, mas isso não 
é o costume na Igreja de Unificação. No mundo secular, se um rapaz olha para uma 
garota por mais de dez minutos, ele naturalmente tenta beijá-la, mas aqui ficamos juntos 
por horas, dias e até mesmo por anos e nunca beijamos! Falamos aqui sobre amor em 
um sentido diferente. Dizemos que devemos amar o mundo, amar o cosmos, e este é um 
novo conceito para os jovens. Um jovem pode se perguntar: “Quando meu próprio amor 
virá para mim?” Entretanto, ele confia que ele virá, assim, ele não tem que se preocupar. 
Isto é algo bom ou algo ruim? 
 
Eventos inéditos estão acontecendo agora. Pais estão sequestrando seus próprios filhos 
– filhos crescidos de 30 anos de idade e mais velhos, graduados na faculdade, e assim 
por diante. Quando esses filhos são sequestrados, eles dizem para seus pais: “Oh, eu 
estava esperando vocês virem me resgatar. A igreja não queria me deixar ir.”? Ou eles 
procuram desesperadamente por uma oportunidade de escapar dos sequestradores e 
voltarem direito para a igreja? 
 
Desde que vocês se juntaram a esta igreja, eu sempre tenho ensinado vocês a amarem 
seus pais; eu nunca ensinei vocês a olharem para eles como “falsos pais” ou denunciá-
los de alguma forma. Entretanto, muitos pais têm sequestrados seus filhos e falado 
muitas coisas ruins contra mim. Quando isso acontece, os filhos são movidos a dizer: 
“Sobre qual fundamento vocês podem dizer tais coisas? Vocês já investigaram essas 
cargas sobre vocês mesmos?” Entretanto, toda a sua negatividade está geralmente 
baseada nas palavras de outras pessoas – “Eles me disseram...” é o único fundamento 
para sua negatividade. Satanás sempre cria estórias e pode inspirar pessoas dizendo algo 
para alcançar seus próprios propósitos. O mundo é um lugar traiçoeiro. 
 
Por quem seguimos através destas coisas? Como dissemos no início: “Porque Deus 
amou tanto o mundo...” e porque Deus ama tanto o mundo, fazemos o que fazemos. 
Deus amou tanto o mundo que Ele deu Seu filho unigênito – Ele ama o mundo, mas Ele 
não pode dar Seu amor puro diretamente para o mundo. Portanto, Ele teve que enviar 
Seu filho para preparar o mundo. Então, sobre que tipo de amor estamos falando? Deus 
ama o mundo como um pai ama seu filho; não existe amor mais próximo do que aquele 
entre pai e filho. Estamos fazendo exatamente isto: estamos tornando este, um mundo 
no qual podemos ser amados por Deus. Estamos transformando os corações dos filhos 
para os pais, e por fim para Deus. 
 
Jesus ocupou completamente o amor de Deus, mas Ele não queria parar aí. Sabemos 
porque Deus o enviou ao mundo, por isso ele fez tudo que era possível para passar 
adiante o amor de Deus para as outras pessoas. Jesus recebeu o amor mais puro a partir 
de Deus, e ele queria espalhar esse amor para o mundo inteiro. Ele queria tornar toda a 
humanidade em filhos e filhas de Deus. 
 
Jesus queria que todas as pessoas do mundo fossem amadas por Deus, tal como ele era. 
Jesus era aquele que foi o primeiro amado por Deus; toda a humanidade estava 
destinada a ser aqueles segundos amados de Deus. Portanto, o relacionamento entre 
Jesus e toda a humanidade é como aquele entre irmãos e irmãs. Quão próximo você se 
sente a Jesus quando compreende que ele é seu irmão mais velho! 
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Muitos cristãos acreditam que Jesus ou Deus é o sujeito da religião e nós somos seus 
objetos, e que esse sujeito e esse objeto nunca podem ficar mais próximos um do outro. 
Eles são tão elevados e onipotentes que nem mesmo podemos pensar sobre estar no 
mesmo nível de relacionamento com eles; se fizermos isso, é uma blasfêmia. Mas 
podemos ver que Jesus não é o sujeito distante da crença religiosa. Ele é parte de sua 
vida diária, tal como irmãos e irmãs em uma família, não como o mestre de uma religião 
se relacionando com seus seguidores. Talvez o primeiro passo do relacionamento deva 
ser distante assim, mas com certeza Jesus queria que todos fizessem parte da mesma 
família. 
 
Quando Jesus é capaz de aprovar a situação na terra, Deus pode automaticamente 
aprová-la. Quando Jesus pode amar as pessoas, então Deus também pode. Tudo o que 
Ele terá que dizer é: “Pai, eles estão prontos para receber Seu amor, então por favor, 
ame-os.” Assim, o significado de João 3:16 será cumprido: “Deus amou tanto o 
mundo...” 
 
Esse é o tipo de igreja na qual estamos trabalhando, e esse é o objetivo na direção do 
qual estamos trabalhando. Devemos entender isso claramente. O mundo democrático 
pode declinar algum dia; o mundo comunista certamente será eliminado e não deixará 
nenhum rastro. Entretanto, o amor de Deus permanecerá pela eternidade. 
 
A Esperança de Deus para a América como um Modelo de Uma Única 
Família Mundial 
 
Lembrem, o mundo é o objetivo de Deus. E tal como Jesus deu sua vida com disposição 
para que o mundo pudesse viver, Deus queria que todos os cristãos estivessem dispostos 
a se doarem para a salvação do mundo. Entretanto, atualmente, a maioria dos cristãos 
nem mesmo está perto de compreender este coração de Deus. 
 
Deus busca edificar uma única família da humanidade. Portanto, a família, a igreja e a 
nação que Deus deseja transcendem todas as barreiras de raça e nacionalidade. As 
pessoas que são uma mistura unificada de todas as cores de pele, e que transcendem 
raça e nacionalidade, são mais belas aos olhos de Deus e mais agradáveis a Ele. 
 
A América é esse microcosmo do mundo. Transcendendo nacionalidade e raça, Deus 
queria que a América fosse um modelo para o mundo ideal. Olhem para suas próprias 
famílias. A maioria das famílias possui a virtude de uma característica internacional 
distinta. Se sua linhagem está na América por algum tempo, ela provavelmente une 
muitas nacionalidades diferentes. Em sua corrente sanguínea muitos tipos de sangue 
estão misturados juntos. Nações que costumavam ser inimigas têm se unido em seu 
sangue. Quando os indivíduos e famílias que transcendem barreiras raciais e nacionais 
se reúnem para criar uma igreja, uma sociedade, e uma nação, essa nação pode se tornar 
a nação ideal de Deus para todas as pessoas. 
 
A América agora é um país grande e estabelecido, com muitos costumes e tradições. 
Entretanto, os únicos dignos de serem seguidos são aqueles que estão baseados em 
princípios universais. Havia dois tipos de pessoas entre seus antepassados. Um tipo veio 
para esta terra buscando riqueza. Os outros vieram para esta terra buscando Deus e 
liberdade; eles sonhavam edificar uma nova nação centrada em Deus. 



18 

 

Se os primeiros tivessem se tornado a corrente principal da América, teria havido 
grande conflito, divisão e luta entre as diferentes raças e grupos nacionais. Os Estados 
Unidos teria sido preenchido com injustiça e violência. Entretanto, desde o início, Deus 
interveio. Portanto, de todos os imigrantes, os homens justos de Deus encontraram seu 
lugar adequado como líderes na América. Todas as diferentes raças e nacionalidades do 
mundo se harmonizaram nesta terra. A bela tradição da América foi estabelecida por 
seus antepassados de acordo com a providência de Deus. 
 
Deus abençoou abundantemente a América, mas bênção nunca vem sozinha; ela vem 
com responsabilidade. Se uma nação abandona sua responsabilidade, ela também 
abandona a bênção de Deus. Inevitavelmente a bênção de Deus irá embora, e a nação 
declinará. Não é verdade que os sinais de tal declínio já são aparentes na América 
atualmente? 
 
No início da década de 1960, a América parecia ser a esperança do mundo, e o símbolo 
da América era a cidade de Nova York. Entretanto, atualmente o mundo perdeu a fé na 
América, e Nova York se tornou uma selva de imoralidade e depravação. Ela foi 
transformada em uma cidade sob o ataque do mal. Chicago não é diferente, ou Los 
Angeles.  
 
Por toda a América, Satanás está se tornando o mestre. Deus tem sido esquecido neste 
país, Deus somente pode abandonar a América. Agora é o exato momento que isto está 
acontecendo! 
 
O tempo chegou para nos arrependermos. Quem são os verdadeiros americanos? 
Verdadeiros americanos são aqueles que possuem uma mente universal. Verdadeiros 
americanos são aqueles que acreditam em uma única família humana, transcendendo cor 
e nacionalidade como pretendido por Deus. Verdadeiros americanos são aqueles que são 
orgulhosos de tais famílias e igrejas internacionais e da nação que consiste de todos os 
povos. Aos olhos de Deus, não há negro; não há branco; não há amarelo.  
 
Devemos olhar para a raça humana como Deus a vê. A América deve retornar para o 
verdadeiro espírito fundador da nação, para os ideais que seus antepassados buscaram 
estabelecer com suor e sangue. A América deve retornar para o Deusísmo, uma 
ideologia absolutamente centrada em Deus. 
 
Se a América quer manter a bênção de Deus como a nação condutora do mundo, ela 
deve formar uma parceria com Deus. A América nasceu através da providência de Deus. 
Se ela está centrada em Deus, ela permanecerá unida e desfrutará prosperidade. 
Entretanto, logo que ela se volte contra Deus, ela será dividida. Deus é o cimento. Com 
Deus, a América ficará unida como concreto. Mas se Deus for embora, ela será como 
areia. Quando a onda vem, ela será levada embora. 
 
Quando a força unificadora de Deus deixa a América, nada será capaz de manter a 
América unida. A família será rompida; as igrejas serão divididas, e a América se 
tornará mortalmente doente porque as células de seu corpo estão declinando. Esta será a 
oportunidade perfeita para o mal do comunismo tomar a América. Este estado de 
emergência está aqui agora. Alguém deve fazer alguma coisa! 
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O Rev. Moon vem como um Médico para Curar a América Doente 
 
Há críticos que dizem: “Porque o Rev. Moon, um pregador coreano, tem que vir para a 
América? Este país não tem nada a ver com seus negócios.” Se há uma doença em sua 
casa, você não precisa de um médico de fora? Se sua casa pega fogo, você não precisa 
de bombeiros de fora? Deus me enviou para a América no papel de um médico, no 
papel de um bombeiro. Esse é o motivo pelo qual eu tive que vir para a América. 
 
Um bom remédio pode ter um sabor amargo, e uma cirurgia pode envolver alguma dor, 
mas o tratamento deve começar imediatamente. Um paciente deve reclamar e empurrar 
a mão do médico quando ele toca na parte infectada? 
 
Com todo o meu coração eu tenho ensinado a juventude americana uma nova revelação 
de Deus. Eles agora têm um conceito claro sobre como deveria ser a família, a igreja e a 
nação centradas em Deus. Eles também conhecem a escura realidade da América. 
Assim, eles estão se tornando lutadores determinados para trazer nova vida e salvação 
para a América antes que seja muito tarde. Eles conhecem o estado crítico da nação. 
Eles conhecem o coração aflito de Deus. E eles estão absolutamente determinados a 
mudar de volta a maré para Deus. Seu entusiasmo é belo de se ver. 
 
Devemos tomar uma decisão que traremos esperança para a América. Quem vai 
resolver esta situação difícil? Nem todo mundo entende. Se alguns cristãos justos 
assumem esta responsabilidade por Deus, talvez a América sobreviverá. Como vocês, 
que sabem sobre isto, podem assumir essa responsabilidade? 
 
Há tantos antros de prostituição – e a pornografia é crescente. Quem colocará um fim a 
isto? Quem é capaz de fazer algo sobre o crime, homossexualidade e lesbianismo, 
alcoolismo, e todos os males sociais aqui? Aqueles jovens que estão se tornando 
viciados em drogas estão derretendo seus próprios cérebros, como manteiga. Eles não 
viverão muito, ou se eles viverem, será como vegetais. Seu número está aumentando a 
cada dia. Drogas são vendidas nas ruas da cidade em plena luz do dia. Quem no mundo 
irá colocar um fim em tudo isto? A partir de onde se origina a tendência ao sexo livre? 
Os filmes, televisão, e assim por diante, estão estimulando isto. Quem colocará um fim 
a esses locais de jogos que prendem as pessoas em outra forma de vício? 
 
Certamente o Cristianismo americano tem a responsabilidade de parar todos estes males, 
mas ele realmente tem sido capaz de fazer isto? Não, ele não tem sido capaz de 
prevalecer sobre eles. Eu tenho chamado pela união dos cristãos, porque somente na 
unidade haverá força suficiente para superar a tendência corrupta da vida americana. Se 
os cristãos não fizerem isto, quem fará? Os comunistas farão alguma coisa para parar 
isto? Não, eles encorajarão a aceleração do mal aqui, porque eles querem destruir a 
América.  
 
O Cristianismo atualmente não tem a convicção ou o poder moral para parar o 
comunismo aqui. O Rev. Moon é uma das poucas pessoas que estão tentando alertar a 
América: “Vocês devem se proteger do comunismo ou vocês estarão em perigo em 
alguns anos.” Porque eu faço isto? É porque estas coisas são a origem da tristeza de 
Deus, as coisas que impedem a humanidade de se tornar melhor. 
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Porque vocês acham que eu escolho pessoas negras e brancas em matrimônio? Vocês 
acham que eu faço isto para o benefício de fama ou reputação? Certamente não. 
Estamos vendo os primeiros estágios de um confronto racial que está certo para ocorrer 
no futuro a menos que o verdadeiro espírito religioso floresça. Negros e brancos lutarão 
uns contra os outros e muito sangue será derramado. Para evitar tal ocorrência, eu 
assumi a responsabilidade de juntar negros e brancos em unidade no matrimônio. Esta é 
a solução para essas tensões raciais. 
 
Alguém com uma mente razoável será capaz de ver que aquilo que estou fazendo todos 
estes anos aflora de uma profunda convicção e princípio. Como vocês americanos 
podem tomar este tempo de forma casual? Vocês têm olhos e ouvidos, mas vocês 
ouvem os gritos deste mundo que está à beira de morrer? Ele é como um grande animal 
gritando de dor e agonia. Seus ouvidos devem ser capazes de ouvir esse grito. 
 
Satanás cega as pessoas de sua verdadeira condição e as convence que elas são felizes. 
Para proteger o mundo dos maus tratos de Satanás, devemos liberar os jovens. Do 
contrário, Satanás terá o mundo em suas mãos, um mundo como um cadáver vivo. 
 
Quando um câncer começa, a vítima dificilmente o percebe. Enquanto ele progride, a 
vítima o percebe só um pouquinho. Entretanto, essa pessoa provavelmente morrerá a 
menos que o câncer seja parado. A América está na mesma situação. Eu tenho dito para 
vocês cristãos que vocês não podem permanecer ociosos ou indiferentes. Vocês não 
podem apenas pensar sobre sua própria vida e sua própria família, e ir naturalmente para 
o Céu. Essa atitude entre os cristãos convencionais é um problema. 
 
Vocês amam a América? Seu amor pela América não significa nada, a menos que vocês 
assumam esta tarefa com seriedade. Saiam e apelem para as pessoas, digam para elas o 
que está acontecendo na América. Esta é nossa missão – gritar e proclamar a verdade. 
Se elas se recusam absolutamente em ouvir, então elas já estão soterradas por seus 
pecados. O que mais vocês podem fazer? Não há nada mais a fazer, apenas lamentar em 
lágrimas. Nesse ponto Deus ouvirá suas orações. Se vocês apenas oram calmamente, 
Deus não responderá. Se vocês oram enquanto estão sendo perseguidos e trabalhando 
bastante, Deus responderá. 
 
Não é importante se sou perseguido ou não. Estou apenas preocupado com a vontade de 
Deus e a missão que Deus me deu. Estou preocupado que, sem entender a situação, 
aqueles que se opõem a mim podem se opor à vontade de Deus. Se o que estou fazendo 
não é a vontade de Deus, isto não irá muito longe. Entretanto, se o que estou fazendo é a 
vontade de Deus, então não importa quanto algumas pessoas nos rejeitem ou persigam e 
tentem bloquear o caminho, esta missão será bem sucedida. 
 
Porque o Rev. Moon veio para a América onde ele encontrou tanta tribulação? Eu estou 
perseguindo minha própria honra? Meu objetivo é dinheiro ou poder? Não! Nunca! Eu 
vim para a América porque este é o país que Deus, nosso Pai Celeste, escolheu. Eu vim 
para a América porque conheço o coração de Deus. Eu sei que a despeito da rebelião da 
América contra mim, Deus não abandonou este país. Sua vontade é tornar a América 
um exemplo de uma nação celeste que as nações do mundo podem seguir. Eu sei que a 
vontade de Deus é salvar o mundo, e para isto a América deve seguir o caminho. Este é 
o motivo pelo qual eu vim para a América. 
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Teste e Destino da América 
 
Atualmente, a América está passando por um teste interno ou espiritual. Ela está 
invadida pela decadência moral e está confusa sobre seus valores e propósitos nacionais. 
Enquanto isso, a ideologia negadora de Deus do comunismo se levantou para realizar 
uma ofensiva contra o mundo livre. Destruir a América é o objetivo definitivo dos 
comunistas. Mais do que qualquer outra coisa, a América sobreviverá a este teste 
somente se ela se coloca como a nação de Deus. 
 
A América precisa de Deus. Nesta prova vocês não podem vencer sem Deus, que é o 
fundamento de toda verdade, e toda ideologia verdadeira. Uma confrontação é 
inevitável entre os dois mundos – o mundo que afirma Deus e o mundo que nega Deus. 
Por trás do barulho das armas nucleares e conflitos na América Central repousa um 
confronto de ideologia. A América não pode vencer este confronto apenas confiando em 
seu poder econômico ou militar. Ao invés, se ela se coloca como campeã de Deus, 
exibindo a unidade harmoniosa de todas as raças e nacionalidades, a América será capaz 
de vencer ideologicamente sobre o comunismo ateísta. 
 
Para fazer isto, o Cristianismo mundial deve se unir. A igreja deve se liberar do 
sectarismo. Ela deve passar por uma reforma drástica e alcançar uma unidade 
ecumênica e inter-religiosa. Para isto, precisamos de uma revolução espiritual, e isto 
tem que vir na forma de um novo movimento cristão. O movimento de unificação foi 
criado por Deus para cumprir essa missão. A nova ideologia que a Igreja de Unificação 
traz é o Deusísmo, uma ideologia absolutamente centrada em Deus. Ela tem o poder de 
trazer os cristãos de todos os credos, e outras religiões e pessoas conscienciosas, para a 
unidade sem insistir na uniformidade de crença. Ela tem o poder de despertar a América, 
e ela tem o poder de levantar o modelo da nação ideal de Deus sobre esta terra. 
 
Com isso feito, o resto do mundo seguirá o exemplo da América e edificará o Reino de 
Deus sobre suas respectivas terras. Então todos devemos nos tornar realmente irmãos e 
irmãs sob um único Pai, Deus. Este será um mundo de amor, um mundo de felicidade. 
Nosso planeta será um único lar, e a humanidade será uma única família. A vontade de 
Deus, Seu desejo longamente esperado desde o início do tempo, finalmente será 
realizada. Este será o eterno mundo ideal de Deus. De fato, este será o Reino de Deus na 
terra. Edficaremos isto com nossas mãos. 
 
Esta é nossa missão suprema. Esta é verdadeiramente nossa missão sagrada recebida de 
Deus. Deus está gritando ao mundo, e somos Seus instrumentos. O mundo deve 
responder ao Seu chamado. Ouçam o comando de Deus. Iniciem uma marcha corajosa 
em direção ao Reino de Deus na terra. Mesmo que seja difícil, não vamos parar. Nossa 
marcha é de Deus, e ela seguirá até o fim. 
 
Hoje vamos jurar a Deus Todo-Poderoso nossa lealdade e dedicação à realização desta 
missão divina. Em nome de Deus, vamos nos unir, e juntos edificar o Reino de Deus na 
terra! 
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Advertência de Deus para o Mundo 
Mensagem do Reverendo Moon a partir da Prisão 

 
 
2. Vida Pública 
 
É realmente verdade que os pensamentos das pessoas são geralmente autocentrados. A 
partir desse ponto de vista, as pessoas pensam sobre seus pais, irmãos e irmãs, nação e 
mundo. Todos querem ter todas as suas circunstâncias centradas em si mesmo. Se esse é 
o caso, como as pessoas podem se relacionar umas com as outras? 
 
Vamos olhar a partir de outra perspectiva. Suponha que você está trabalhando para 
determinada empresa. Se você não contribui para o bem estar dessa empresa, cedo ou 
tarde você provavelmente será demitido. O mesmo é verdade para vida escolar. Uma 
pessoa recebe sua educação na escola, mas essa pessoa também é considerada parte da 
escola. A escola não é parte dessa pessoa. Algumas pessoas podem desejar que a escola 
exista somente para elas; da mesma forma outras pessoas desejam que a nação exista 
somente para elas, mas essa não é a forma como a sociedade funciona. O indivíduo deve 
se tornar uma parte que contribui para essa nação. Da mesma forma, você é parte do 
mundo; o mundo não existe somente para você. O princípio do universo diz que cada 
indivíduo vive em relacionamento com todas as coisas e deve ser disciplinado para se 
tornar parte do todo maior. 
 
Podemos representar o universo como um grande círculo com círculos menores dentro 
dele. No centro está um minúsculo ponto representando o indivíduo. É natural que cada 
indivíduo queira estar no centro de seu universo. Nenhum outro ser além do ser humano 
tem esse desejo. Nem os macacos, os cães ou os gatos pensam sobre serem o centro do 
universo. O que faz os seres humanos os “seres supremos” do reino animal? É 
simplesmente este ponto – somente os humanos reconhecem que eles estão ligados com 
todas as outras coisas na existência. 
 
Cada pessoa quer estar “no topo” ou acima de todas as demais coisas. Esta é a natureza 
humana. Contudo, de forma paradoxal, quando alguém quer seguir seus caprichos, 
desconsiderando seus arredores e ambiente, quais são as implicações? Tal pessoa se 
isolará de todas as mais amplas entidades da vida. A América é um país onde a palavra 
“eu” é falada muito frequentemente, mas esse “eu” americano está frequentemente 
separado e privado, isolado de todas as realidades mais amplas da existência. 
 
Pensando mais profundamente, devemos perguntar: “Como eu posso me ajustar a este 
mundo, nação, sociedade, e ainda ser capaz de cumprir meus próprios ideais e desejos 
pessoais?” Todos têm a tendência de fazer o que quer que eles querem, e ver os eventos 
que ocorrem exatamente da forma como preferem, mas isso raramente acontece. Uma 
vez que seu pensamento esteja totalmente autocentrado, você descobrirá que será 
expelido onde quer que você vá. A escola, a empresa e a nação rejeitarão uma pessoa 
com tal pensamento. Deus rejeitará tal pensamento. 
 
Pensem sobre seu próprio cônjuge. Embora ele ou ela se sinta muito próximo a você, se 
você tentar fazer todas as coisas centradas em si mesmo, o relacionamento se tornará 
tenso.  
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Deve haver alguma base comum na direção da qual vocês dois possam se dedicar. 
Quando você pensa sobre todas estas coisas, você deve concluir que promover a si 
mesmo acima de todas as demais coisas é uma coisa muito, muito tola a se fazer. 
 
Liberdade é para o Benefício Público 
 
Vamos considerar o que seja liberdade. Ter liberdade significa que você pode fazer 
qualquer coisa apenas de acordo com seu próprio desejo? Quando se fala sobre 
liberdade, há uma regra pétrea de ouro que pode ser estabelecida: liberdade somente 
pode existir dentro do âmbito da consideração da liberdade de todos. Somente sobre 
esse fundamento público a liberdade pode verdadeiramente florescer. O indivíduo deve 
reconhecer a entidade mais ampla antes de si mesmo. Você pode dizer: “Que tipo de 
liberdade é essa? Eu não gosto dela.” Mas se você não honra esse padrão, sua liberdade 
somente trará destruição, caos e confusão para você. Atualmente um conceito muito 
errado de liberdade prevalece nesta sociedade. Viver em um país livre não significa que 
as pessoas podem fazer o que elas sentem que é bom, ou seguir todos os seus impulsos. 
Contudo, muitas pessoas têm esta atitude. 
 
Suponham que o olho humano decidiu que queria ir para outro lugar no corpo além da 
cabeça, por exemplo, para o braço. Isso seria muito estranho, mas é realmente 
semelhante em princípio aos jovens ocidentais tentando se isolar de sua posição 
adequada dentro de todos os mais amplos níveis da existência. Uma pessoa pode 
encontrar a felicidade dessa forma? A pessoa que pisa fora do relacionamento com a 
família, a sociedade, a nação e o mundo e tenta se estabelecer em alguma realidade 
privada e isolada de fato perde todas as coisas! Não importa quão intensamente possa 
trabalhar, essa pessoa não pode conectar seus resultados com nenhuma outra pessoa 
além de si mesma. 
 
Entretanto, quando uma pessoa se coloca em sua posição adequada no ponto central do 
universo, todo o seu trabalho e realizações serão estendidas e conectadas com os níveis 
mais amplos. Tal pessoa simultaneamente possui todo o valor dentro do universo 
porque ela está conectada com o todo. 
 
A maioria das pessoas se move indo e voltando, entrando e saindo de suas posições 
corretas. Quando uma pessoa permanece em qualquer outro lugar além de sua posição 
adequada dentro do universo, o universo se empenhará em expulsá-la. Essa posição é 
semelhante a um tumor dentro do corpo, uma substância estranha no lugar errado. 
Muitas pessoas acharão que uma atitude solitária e puramente individualista na vida é 
muito atraente; elas acreditam que possuem liberdade porque são capazes de dirigir 
todas as coisas de acordo com sua própria vontade. Entretanto, todos os seus esforços 
para o sucesso e a felicidade serão repelidos pela força do universo. Elas certamente 
serão empurradas para uma posição muito infeliz. Mas quando uma pessoa se coloca em 
sua posição adequada, todos os seus esforços são ajudados pela força do universo e sua 
vida é naturalmente mais suave e mais fácil. 
 
Considerem o que é exigido para ser um importante líder com muitas responsabilidades. 
Certamente o líder mais importante nos Estados Unidos é o Presidente. Sendo a pessoa 
mais importante, ele pode se levantar todas as manhãs e seguir qualquer capricho 
durante o dia? Uma pessoa importante normalmente vai para a cama quando ela quer? 
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Não, a verdade é que cada minuto do dia de uma pessoa importante tem que ser contado. 
Quando ele está simplesmente jantando, alguém irá querer saber onde ele está e o que 
está fazendo. 
 
O Presidente pode dizer para todos o deixarem sozinho e parar de segui-lo por aí? O 
Presidente pode discriminar entre suas muitas responsabilidades e escolher somente 
aquelas que ele prefere cuidar? Ele pode controlar o tempo e lugar onde suas várias 
responsabilidades demandarão sua atenção? Com certeza ele não pode fazer nenhuma 
dessas coisas. Quando algo acontece à noite, o Presidente deve estar disposto para 
responder a situação. Se ele não está, ele não pode ser o líder da nação. Neste sentido, 
ele não tem nenhuma liberdade. A maioria do tempo ele simplesmente não tem 
nenhuma liberdade para fazer o que ele aprecia. 
 
Um indivíduo típico neste país tem uma quantidade extraordinária de liberdade. Muitas 
donas de casa são livres para gastar seus dias inteiramente de acordo com seus desejos. 
Uma dona de casa é um indivíduo, mas ela representa seu esposo e filhos dentro do lar. 
Se ela se separa dessas outras responsabilidades, ela se separa de seu verdadeiro valor. 
Às vezes uma crise pode surgir no lar apenas quando a mãe está pronta para sair e fazer 
algo que ela aprecia. Ela é livre nesse momento para ignorar as necessidades de seus 
filhos e sair? Ela pode ter a liberdade, mas ela não estaria certa ao fazer isto. Ela não 
seria uma boa pessoa de acordo com os princípios universais se ela atendeu seus 
próprios desejos ao preço da entidade maior, sua família. Naturalmente, tal pessoa 
autocentrada provavelmente acreditará que ela é boa, mas ela se encontrará sofrendo por 
causa da crítica de seu esposo, seus filhos e outras pessoas na sociedade. Todos eles 
estarão dizendo a ela a mensagem que ela é má. O que é “má” neste sentido? Uma 
pessoa má, falando de forma simples, é alguém que abandonou sua posição dentro do 
esquema maior das coisas e assim, perdeu sua conexão com todas as demais coisas. 
Essa pessoa é alguém que uma vez tinha algo que foi perdido. A dona de casa em nosso 
exemplo certamente seria rejeitada por seu esposo e filhos, se ela vivesse por seu padrão 
egoísta o tempo todo, e ela mereceria o título de “pessoa má.” 
 
Amor na família deve ser com mentalidade pública e altruísta. Amor egoísta diz: “Você 
deve me amar. Eu estou aqui para receber amor.” Esse tipo de amor sempre arrasta você 
para baixo como uma âncora. Na maioria dos casos, as mulheres americanas se casam 
porque elas querem que seu homem as ame; elas estão ansiosas para receber amor. Isso 
está errado. Vocês devem mudar sua mentalidade agora e pensar: “Eu quero me casar 
porque quero um objeto para dar meu amor ardente.” Não importa quão grande e forte 
um homem seja, ele será derretido pelo amor. 
 
Qualquer amor que não seja com mentalidade pública é amor destrutivo. O que deveria 
ser mais importante para o casal, suas economias ou seu amor? Em alguns lares há duas 
contas de poupança, uma para o esposo e uma para a esposa. Quando eles emprestam 
um do outro, eles até mesmo fazem um recibo! Se o filho pede por algum dinheiro, ele 
faz um recibo e paga de volta com juros. Amor é mais barato do que dinheiro e um 
pedaço de papel? Quando vocês estão verdadeiramente apaixonados, um esposo e uma 
esposa são um único corpo. Todo o seu corpo pode se tornar sacrifical, por isso uma 
conta bancária não é nada. Quando a esposa precisa de dinheiro, o dinheiro do esposo é 
dela. Da mesma forma, o dinheiro da esposa é o dinheiro de seu esposo. 
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Quando alguém é elogiado como sendo bom, ele invariavelmente será uma pessoa que 
traz bondade e benefício para as outras pessoas. Quando uma pessoa boa possui ou 
controla muitas coisas, as outras pessoas sempre darão boas vindas porque elas 
compreendem que algo bom resultará. Entretanto, uma pessoa má é evitada pelas outras, 
e mesmo quando ela possui uma pequena quantidade de riqueza, as outras pessoas não 
estarão felizes de ver isto. Bondade pode ir para qualquer lugar dentro do contexto do 
universo de Deus e ser bem recebida, enquanto o mal não pode passar ou ser aceito em 
nenhum lugar. Você é uma pessoa boa ou má? Se você é tanto bom quanto mal, isso é 
de fato mal! Porque os pais incentivam seu filho a se tornar bom? Ao fazer isso os pais 
estão desejando o benefício definitivo para o filho. Ao ser bom, o filho será bem-vindo 
em todo o universo. Bondade é imutável e universal, assim, uma pessoa que é 
reconhecida como boa na Coreia também será reconhecida como boa na América. 
Mesmo em Moscou, as pessoas reconhecerão a bondade em alguém. 
 
Normalmente uma pessoa boa não é capaz de seguir seus caprichos. Um aspecto 
geralmente atribuído para uma pessoa má é seu hábito de pensar somente em si mesma 
e viver somente por seus próprios desejos. Portanto, dentro do conceito popular e geral 
de liberdade, há mais mal do que bondade. Muitos jovens estão confusos sobre a 
verdadeira natureza da liberdade. Eles pensam simplesmente que seguir os impulsos de 
uma pessoa é liberdade, e que isto é bom. 
 
Alguém pode ser um grande amante de música, por isso essa pessoa pode sentir que 
sempre que a inspiração chega, ela deve ser capaz de cantar no máximo de sua voz. Se 
ela atende sua inspiração às quatro horas da manhã, como isso seria cumprimentado 
pelos outros? Seus vizinhos não ficariam muito entusiasmados sobre essa “liberdade 
artística.” 
 
Diretamente conectado com o nível pessoal de liberdade está o nível familiar de 
liberdade; a seguir estão os níveis mais elevados da sociedade, nacional e liberdade 
mundial. Às vezes acontece que estes diferentes níveis de liberdade estão em conflito. A 
liberdade do indivíduo pode não coincidir com a liberdade da nação. A liberdade 
nacional pode não coincidir com a liberdade do mundo. Se o maior valor é colocado 
sobre a liberdade do indivíduo, a família terá que sofrer. Se a liberdade da nação recebe 
a mais elevada prioridade, a ordem e harmonia do mundo pode ser destruída. A 
liberdade de um nível menor pode facilmente prejudicar a liberdade do nível maior se o 
menor assume a prioridade no momento errado. 
 
Agora que vocês chegaram ao entendimento deste princípio, é possível examinar suas 
experiências passadas. Vocês provavelmente já afirmaram seu direito à liberdade 
individual, mas sem um entendimento deu seu efeito no benefício público. 
 
Liberdade Respeitando a Lei de Deus 
 
Porque as leis da nação devem ser seguidas por todos os indivíduos dentro dessa nação? 
As leis são criadas para o benefício e estabilidade da nação como um todo; elas não são 
necessariamente elaboradas para acomodar as preferências de cada indivíduo. Desta 
forma a liberdade da nação é protegida e a liberdade do indivíduo está subordinada a 
esse bem maior. 
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Da mesma forma, todos os seres viventes no universo devem respeitar e seguir as leis 
mais elevadas do universo. A lei do universo é a lei de Deus. 
 
O que o indivíduo deveria valorizar mais, sua própria liberdade ou a liberdade da 
família? Certamente ele deveria estimar a liberdade da família acima da sua própria. 
Entretanto, um indivíduo pode estar disposto a sacrificar o benefício de sua família para 
seu próprio benefício, tal como quando um jovem sai para dançar e fica fora a noite toda 
enquanto sua família está preocupada e não pode dormir. Que tipo de liberdade é essa? 
Tal “liberdade” não tem direito de existir quando viola a paz e o bem estar da família. 
Da mesma forma, a liberdade da família deve servir a liberdade da nação. A fim de que 
uma família seja protegida dentro do país, ela deve servir e respeitar esse país. Isto se 
aplica a todos os níveis até a liberdade em nível universal, a qual deve estar subordinada 
à liberdade de Deus. Em que ponto a liberdade de Deus se torna estabelecida e segura? 
O Próprio Deus tem sofrido por causa da cegueira e ignorância dos seres humanos. 
 
Se um indivíduo não se conforma com as expectativas de sua família, toda a família é 
perturbada. Se determinada família segue uma forma decadente, toda a sociedade 
sofrerá por causa disto. Se um país coloca seu próprio benefício contra o mundo, o 
mundo inteiro sofrerá e será forçado a mudar a direção desse país. 
 
Quando Deus olha para Seu universo criado, Ele vê que ele está tentando desfrutar sua 
própria liberdade sem pensar sobre Ele, e Ele sofre por causa disso. Como vocês acham 
que Deus tratará um indivíduo que consistentemente destrói outros níveis de liberdade? 
Ele afagará sua cabeça e dirá: “Ótimo”? Claro que não, Deus tentará endireitar essa 
pessoa. Ele não pode verificar qualquer alegria nessa liberdade individual quando ela 
arruína outros níveis mais elevados de felicidade. 
 
Muitos indivíduos e famílias oram ansiosamente por seu próprio benefício. Vocês 
acham que Deus é inspirado a abençoar indivíduos e famílias auto-orientados? Deus 
pode até mesmo ter a inclinação de causar dificuldades para tais pessoas para que elas 
possam compreender seu erro. Deus não é um mau Deus; qualquer coisa que Ele faz é 
sempre por uma boa razão, por isso se Ele dá dificuldade para alguém, isto é 
definitivamente para ajudar essa pessoa. 
 
E se alguém orou: “Deus, se o Senhor não me der o que eu quero, eu vou cortar minha 
perna!” Deus olharia para ele e sentiria: “Vá em frente e faça isso, seu filho 
autocentrado.” Considerem o supremacista branco que ora: “Oh Deus, abençoe este 
mundo e traga paz para ele – livrando-se de todas as pessoas negras.” Deus atenderá tal 
oração? Absolutamente não! Deus iria querer punir e corrigir essa terrível forma de 
pensamento. 
 
Um santo pode ser o tipo de pessoa que vai para qualquer lugar que gosta de ir e faz 
qualquer coisa que gosta de fazer? Não, o santo é exatamente o oposto. Ele raramente 
pode fazer o que sente que deve fazer. 
 
Algumas pessoas no mundo secular pensam que, porque o Rev. Moon está no topo da 
Igreja de Unificação, ele deve ter a maior quantidade de liberdade e flexibilidade para 
atender a si mesmo! As pessoas acreditam nessas coisas porque elas têm um 
entendimento incorreto do que um líder é, ou deveria ser. 
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A verdade é que onde quer que eu vá, sinto que devo ser capaz de responder para minha 
família, meus membros da igreja e todas as coisas ao meu redor. Mesmo se quero sair e 
sentar na grama, tenho que pensar: “Estou tirando o lugar onde um cachorro quer 
sentar? Possivelmente estou destruindo um formigueiro se sentar aqui?” Nunca posso 
parar de me sentir responsável por cada movimento que faço, mesmo o movimento dos 
meus pés. Assim é como tenho vivido toda a minha vida. 
 
A Liberdade de Deus Pode Conflitar com Níveis Menores de Liberdade 
 
Porque devo viver da forma como tenho vivido? Que tipo de alegria e significado vocês 
acham que encontrei na vida? Eu vivo assim porque tenho um claro objetivo: Estou 
vivendo para o benefício da liberdade do universo e a liberdade de Deus. Esse é o 
motivo pelo qual tenho que entrar em conflito com todos os outros níveis de liberdade e 
benefício. 
 
Uma pessoa má não gostará de uma pessoa boa porque suas realidades de interesses e 
benefícios estão sempre em desacordo. Uma pessoa boa sempre segue para o benefício 
do nível mais amplo, até alcançar o benefício de Deus, e isto sempre conflita com a 
disposição de uma pessoa má que sacrifica o propósito mais amplo para seu próprio 
benefício. 
 
Eu tenho ensinado e orientado os jovens americanos com toda a minha energia, e 
aqueles que ouviram têm mudado a partir de suas formas anteriores. Essa pequena 
mudança acontece para contradizer a forma que a vasta maioria dos americanos quer 
seguir. Para muitos americanos, os níveis individual e familiar de benefício são as 
únicas coisas de valor. Agora os membros da Igreja de Unificação estão sacrificando 
aqueles menores benefícios temporariamente para o benefício de Deus e o benefício do 
universo. Portanto, a sociedade tem reclamado em voz alta e tem feito forte oposição 
para esta mudança. 
 
O fato é que, a fim de estabelecer o domínio de Deus e a liberdade de Deus, todos os 
níveis menores de liberdade que entram em conflito com isso devem ser sacrificados. 
Perseguição é uma realidade automática sempre que alguém tenta avançar na direção do 
nível de liberdade de Deus. Vocês podem perguntar: “Porque você não exalta a 
liberdade individual, familiar e todos os outros tipos de liberdade ao mesmo tempo que 
você está honrando a liberdade de Deus?” Entretanto, tal coisa não é possível; quando 
todos os outros níveis de liberdade estão violando a liberdade de Deus, uma deve ser 
subordinada à outra. Se o mundo está seguindo contra a direção de Deus e de Sua 
liberdade, alguém deve empurrar na direção adequada. Esse é o motivo pelo qual 
estamos vivendo da forma que vivemos e o motivo pelo qual recebemos o tipo de 
perseguição que recebemos. As pessoas nos chamam de “Moonies” com grande desdém 
agora, mas ao mesmo tempo, estamos sendo elevados aos olhos de Deus e do universo. 
 
Porque escolhemos seguir um caminho difícil? De fato, não temos outra alternativa 
além do caminho que temos seguido porque o ideal somente pode ser realizado desta 
forma. Liberdade e felicidade universal somente podem ser encontradas quando 
asseguramos a felicidade e liberdade de Deus. Somente quando o benefício e liberdade 
do Ser mais elevado estão asseguradas todos os níveis inferiores da existência podem ter 
sua duradoura felicidade e liberdade.  
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Uma vez que o nível de liberdade e felicidade de Deus tenha sido alcançado, Ele pode 
trazer a verdadeira paz e felicidade universal para todos em cada nível da existência. 
 
Esta é a convicção que tem orientado minha vida inteira. No início, ninguém me 
entendeu, mas gradualmente mais e mais pessoas puderam apreciar o que eu estava 
ensinando. Eu tenho vivido como embaixador de Deus vindo para um território hostil; 
todas as forças de “autoridade” têm me investigado, sendo que sou diferente dos outros. 
Embora muitos países tenham tentado me parar, e mesmo agora o governo dos E.U.A. 
tenha me aprisionado como um criminoso, outra realidade está feliz e excitada. Todas as 
forças do Céu estão ansiosas para me ajudar porque elas entendem que estou 
trabalhando para estabelecer e manter a liberdade de Deus, o mais elevado nível de 
bondade. Se o próprio Deus estivesse aqui na terra, Ele certamente teria sido preso, 
colocado em julgamento e aprisionado, mas uma vez que Ele fosse capaz de obter 
liberdade, Ele seria capaz de criar o Reino do Céu na terra. Nesse ponto Deus poderia 
viver de forma feliz com Seu povo dentro de um mundo verdadeiramente feliz e livre. 
 
Quando o tribunal me pediu para vir e estar presente, eu tive a liberdade de não relatar? 
Eu tive a liberdade de evitar a prisão? Não, agora o Rev. Moon tem a liberdade de ser 
perseguido. Esse é o tipo de liberdade que eu desejo? Não, é doloroso e triste muitas 
vezes, mas eu persevero através de todas essas experiências, conquistando-as a fim de 
adquirir verdadeira liberdade, verdadeira alegria e verdadeira realização. Sempre que há 
conflito entre dois elementos, o elemento mais público definitivamente prevalecerá, será 
vitorioso e se moverá adiante. O princípio universal é de tal forma que aquele que tem o 
padrão mais público será o triunfante. Aquele com padrão menos público diminuirá. 
 
As Igrejas Devem Ser Locais de Treinamento para a Vida Pública 
 
Como um cristão, quão público é seu padrão? Vamos examinar cada grau do padrão 
público de nossa igreja. Se vocês realmente estão convencidos que o padrão público de 
sua igreja é o mais elevado possível, então se agarrem em seu compromisso e 
perseverem. Para o benefício de quem vocês devem fazer isso? Não é apenas para seu 
próprio benefício, mas para o bem estar do público. Se vocês estão realmente se 
movendo em frente de forma altruísta para alcançar esse objetivo público, Deus sempre 
seguirá e auxiliará vocês. 
 
Aspiramos ser o número um ao viver pelo propósito mais elevado. Nos Jogos Olímpicos 
há muitos tipos de competições, mas o contexto que tem o maior prestígio é certamente 
a corrida da maratona. Ela é o supremo teste do espírito e corpo humano; nada mais 
exige mais resistência e força. Uma vez que uma pessoa ganha a medalha de ouro na 
maratona, ela será admirada por todas as demais. Da mesma forma, na competição de 
viver a vida pública mais elevada, todos gostariam de ganhar a medalha de ouro. Sendo 
que o objetivo é elevado, e sendo que uma vida pública corre no sentido contrário ao 
sistema que prevalece na América, uma quantidade incrível de dificuldades deve ser 
superada para alcançá-la. 
 
Às vezes as pessoas trapaceiam a fim de tentar ganhar de uma forma mais fácil. Embora 
uma pessoa tenha corrido os 42 quilômetros de uma maratona, se ela trapaceou 
economizando apenas 10 metros, ela perderia a honra da vitória.  
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Mesmo se alguém trapaceou por apenas cinco metros, e então economizou dez metros e 
depois começou a correr novamente, tal coisa não poderia ser aceita, porque as regras da 
corrida foram violadas. Em outras palavras, porque o desejo de trapacear está presente, 
a honra foi perdida. Você não pode violar as regras da corrida ou as regras do universo, 
e ser um vencedor. 
 
Nosso objetivo de viver como cristãos é confortar o coração de Deus e criar o mundo 
sobre o qual Deus e Jesus aprovarão. Podemos seguir um caminho fácil para alcançar 
esse objetivo, ou aleatoriamente fazemos o que queremos fazer? O Rev. Moon é o 
treinador na maratona da Igreja de Unificação em direção a esse objetivo. Ele deveria 
dar aos corredores uma agenda de treinamento fácil, ou ele deveria empurrá-los a cada 
minuto do dia para que eles possam realizar o objetivo? Que tipo de treinador é melhor? 
 
A Igreja de Unificação está com certeza sob um treinador durão! Depois dos membros 
terem recebido dois ou três anos de disciplina a partir deste treinador, eles não podem 
evitar de mudar. As pessoas reconhecem estas mudanças. Elas vêem que sob o duro 
treinamento do Rev. Moon, elas se tornam muito charmosas e atraentes, e dizem: “Eu 
gostaria de poder ter um genro assim!” As pessoas dizem todos os tipos de coisas ruins 
sobre os Moonies até que elas realmente encontrem um deles. Primeiramente elas 
podem pensar que é apenas uma pessoa boa; mas então elas encontram outro Moonie, 
então outro, e outro, e mais outro! Quando elas compreendem que todos eles são 
pessoas boas, elas mudam completamente sua opinião. 
 
E quanto a vocês, ministros cristãos? Vocês dão fácil aprovação para qualquer coisa que 
seus membros façam, mesmo quando seus motivos sejam autocentrados, ou vocês 
trabalham dia e noite para educá-los e elevá-los a uma consciência do bem público? 
Talvez alguns em sua congregação serão rebeldes e recusarão sua disciplina. Vocês 
devem ensiná-los a escolher a forma de vida pública como a melhor forma para a 
suprema felicidade e comunhão com Cristo. A pessoa que somente vive de acordo com 
seus próprios desejos egoístas está simplesmente cavando sua própria sepultura. 
 
Nascemos para um Propósito Público 
 
Verdadeira vitória somente pode ser alcançada por uma pessoa com um coração público 
fazendo ações públicas. A palavra “público” é sinônimo de “altruísmo.” Devemos 
entender porque temos que perseguir esta forma de vida pública, mesmo sob 
perseguição. As pessoas simplesmente não entendem porque ainda há milhares de 
pessoas me seguindo embora eu tenha sido preso pelo governo dos EUA. Em nosso 
caminho público, prisão é apenas mais um obstáculo que devemos superar. Vocês 
podem determinar que podem viver sua vida inteira para o benefício da justiça e do 
valor público, sempre superando os obstáculos e ataques contra vocês? 
 
Às vezes vocês começam a pensar mais pragmaticamente, buscando formas mais fáceis 
de se esquivar da dificuldade. Vocês podem olhar de outra forma, pensando que mais 
tarde tentarão alcançar o objetivo definitivo, mas por enquanto apenas farão o que 
querem fazer. Eu pensei sobre estes atalhos há muito tempo, e cheguei à conclusão que 
não há nenhum caminho fácil. Cada pessoa deve pensar: “Eu nasci para o propósito 
público, assim, eu vou trilhar o caminho público cada centímetro do caminho.” 
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Vocês acham que meus pais decidiram que eles teriam um filho e se recusaram ter uma 
filha? Uma mulher pode escolher com antecedência o dia que seu filho nascerá? É 
possível para um filho determinar qual será seu caráter? Um filho pode ditar o amor de 
seus pais? Não, o amor de seus pais é quase além de seu controle. Não é por sua vontade 
que você nasceu, mas pela vontade de outra pessoa. Vocês foram concebidos através de 
condições incontroláveis, o amor de seus pais, e vocês foram formatados por seu 
ambiente enquanto cresciam. Algum poder misterioso está definitivamente operando em 
nossas vidas. 
 
Talvez você gostaria de ser como determinada estrela do cinema, mas você não pode 
formatar suas próprias características. Vocês devem reconhecer que além de cada um de 
nós está algo maior do que nós mesmos. Onde este irmão aqui conseguiu o material 
para crescer de um bebê de 4 quilos para um homem de 90 quilos? Ele está em débito 
com a natureza, que livremente ofereceu nutrientes para ele. O ar que você respira é sua 
própria posse? A luz do sol pertence a você, ou a comida que você come? Mesmo suas 
partes sexuais vêm da natureza. Nada realmente pertence a você; você é somente um 
guardião destas coisas enquanto elas estão emprestadas a você. Desde o exato momento 
que você nasce, nada era seu. Enquanto crescia, você se tornava mais e mais endividado 
com seus pais, com a natureza, com sua sociedade, sua nação, e assim por diante. 
Suponham que a natureza decidisse reclamar todo o material que ela emprestou para a 
humanidade! 
 
Seus vegetais terão alguma opinião sobre se você é ou não digno de comê-los. A esse 
respeito estamos todos sob o escrutínio público. Em um universo publicamente 
orientado, quão perigoso é viver somente para si mesmo; isto é como sentar em uma 
bomba enquanto riscamos fósforos! Naturalmente, somos livres para ascender fósforos, 
mas o público indignado diz que você é um sabotador do bem público. 
 
Se uma pessoa egoísta está sentada em uma cadeira, essa cadeira até mesmo iria querer 
chutá-la! Se ela acredita de forma teimosa que a cadeira é sua propriedade pessoal, 
todas as outras coisas ao redor dela verão seu interior e sentirão que essa pessoa não 
merece sentar nessa cadeira. Uma atitude egoísta é totalmente repugnante para a 
natureza. Ao olhar para trás em sua vida com tudo isto em mente, você pode de forma 
razoável se sentir acusado pelas coisas ao seu redor por viver de forma egoísta no 
passado. Mas você pode dizer a elas que agora você quer mudar e quer viver uma vida 
pública. 
 
A motivação por trás do meu ministério na América é perseguir o bem público. Eu 
tenho dado meu coração, alma e recursos para o benefício deste país, porque ele é 
central para a providência de Deus para a salvação do mundo. Minha posição pública 
tem sido que a América é o centro do mundo livre sobre o qual todas as nações menores 
dependem, e sendo que a América está em perigo, é necessário que outras partes do 
mundo apóiem a América neste momento. A história deve ser o verdadeiro juiz de como 
a América tem tratado o Rev. Moon. Independente da situação atual, o tempo virá 
quando um grupo com mentalidade mais pública de americanos exaltará e honrará o 
Rev. Moon por aquilo que ele tem feito. Não importa o que, estamos trilhando o 
caminho da justiça todos os dias. Devemos ser fortes e corajosos, porque não temos 
nada do que nos envergonhar. 
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O Coração de Deus é o Nível Público Definitivo 
 
Ninguém tem liberdade absoluta em sua vida. Não decidimos quanto viveremos. Todos 
vivem sob esta regra universal, seja ele grande e influente ou não. Nunca sabemos o 
momento de nossa morte, por isso cada pessoa deve estar preparada para viver de 
acordo com o padrão mais público. 
 
Sua família é um nível público mais elevado do que você como um indivíduo; a 
sociedade é mais elevada do que sua família; a nação é ainda mais elevada do que a 
sociedade; o mundo é mais público do que sua nação; Deus é mais público do que o 
mundo, e o coração de Deus é a realidade definitiva da mentalidade pública. Porque o 
coração de Deus é o padrão mais elevado de vida pública? Não há nenhum outro 
coração ou mente que possa abraçar o universo inteiro com amor. 
 
Alguém poderia perguntar porque não pode apenas saltar em um único pulo para o 
coração de Deus, que é o mais elevado padrão de vida pública. Mas esse é um atalho 
impossível. Um carvalho gigante começou muitos anos atrás como uma minúscula 
semente, que cresceu muito lentamente até um rebento. Um rebento poderia decidir que 
se tornaria uma grande árvore em uma noite? Claro que não. Quando a árvore era jovem, 
era vulnerável a muitos perigos como a seca, e quando se tornou grande, estava exposta 
a outros tipos de perigos tais como ventos e raios. A árvore tem que seguir as regras da 
natureza a fim de se tornar completamente crescida. Da mesma forma, há determinados 
passos para um indivíduo seguir em sua vida. O indivíduo deve aprender a viver para o 
benefício de sua família; a família aprende a viver para o benefício da sociedade; a 
sociedade existe para o benefício da nação; a nação para o benefício do mundo; e todos 
estes devem encontrar harmonia ao se devotarem para o benefício de Deus e do coração 
de Deus. 
 
Uma vez que o indivíduo tenha alcançado esse mais elevado nível público, ele encontra 
a maior realização pessoal. Ele pode automaticamente reconhecer que todas as coisas 
estão relacionadas com ele e sentir parte do universo sem nem mesmo tentar. Com este 
tipo de existência, você não tem nenhuma contradição ou conflito, mas somente 
harmonia com seu ambiente. Nesse mundo você pode realmente dizer que é livre e pode 
desfrutar liberdade eterna. Esse é o objetivo definitivo de nossas vidas. Ao mesmo 
tempo, você chegará à compreensão que você é realmente o centro do universo, mas não 
porque você tenha se promovido para essa posição. O universo empurrará você para 
essa posição porque será adequado que você esteja lá. 
 
Dentro das mentes das pessoas há um lampejo de entendimento que estamos destinados 
para essa posição central no universo, contudo, frequentemente as pessoas também 
tentam obter isto negando todos os outros elementos do ambiente. Elas querem tomar o 
caminho mais curto para seu objetivo, tentando obter satisfação instantânea. Seria bom 
se uma pessoa pudesse simplesmente apertar um botão e automaticamente ver um 
mundo harmonioso e pacífico, mas isso não é possível. Eu comecei meu caminho 
sessenta anos atrás e tenho lutado minha vida inteira. Mesmo hoje a luta e a jornada não 
estão completas. Eu sabia que cada passo ao longo do caminho me traria mais perto do 
objetivo. Esta é a razão pela qual tantos têm me seguido.  
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Certamente há oradores maiores e igrejas mais confortáveis, mas os membros da Igreja 
de Unificação desistiram de todas estas coisas agradáveis a fim de ouvir um homem 
oriental que precisa utilizar um intérprete. Isto é porque eles descobriram aqui a vida 
mais pública. 
 
O valor de uma pessoa não é determinado pelo tipo de trabalho que ela faz. Sua 
motivação, pensamento e coração são o que determina seu valor. Quando seus 
pensamentos são 100% para o propósito público, nenhuma porta será fechada para você. 
Mesmo um casal recém casado vai querer abrir sua casa para a pessoa com o padrão 
mais público. 
 
Suponham que o Presidente dos Estados Unidos tenha uma recomendação para vir para 
sua casa. O que torna isso tão grande honra? O Presidente não está vindo como um 
indivíduo particular, mas como o chefe da nação, na posição mais pública do país, esse 
é o motivo pelo qual é uma grande honra essa visita. O Presidente está em uma posição 
muito pública, mas dentro do universo de Deus, há uma posição ainda mais pública. A 
pessoa que vive para o mais elevado propósito público no ponto de vista de Deus 
certamente seria bem-vindo por todos no universo. A este respeito, não há nenhuma 
diferença entre brancos, negros ou amarelos; todos, independente de sua raça, se 
sentirão honrados em receber uma visita de tal pessoa pública. Mesmo inferno e céu 
serão da mesma forma no sentido que eles abrirão suas portas e esperarão por essa 
pessoa. A pessoa mais pública pode ir para qualquer lugar, mesmo se houver 
normalmente cadeados e trancas nas portas. Neste sentido, a pessoa pública desfruta de 
total liberdade. 
 
O Supremo Tribunal do Céu Me Reivindica 
 
O Supremo Tribunal dos EUA é o mais elevado tribunal? Não, há outro Supremo 
Tribunal histórico e super no céu, onde o próprio Deus preside. Nesse Tribunal, Deus e 
a história julgaram que o Rev. Moon não é apenas inocente, mas ele é também honrado. 
O veredicto já definiu sobre que tipo de vida e padrão público o Rev. Moon tem vivido. 
 
A maioria das pessoas pensa que os tribunais são fundados somente na terra, mas eu sei 
que há um Supremo Tribunal do Céu. Todos na terra devem enfrentar esse Supremo 
Tribunal do Céu algum dia. Eu não tenho nenhum medo; a estrada da justiça é sempre 
uma estrada para o corajoso e forte. Vocês acham que é fácil passar pelo julgamento do 
Supremo Tribunal de Deus? Eu quero ver vocês julgados como honrados, e esse é o 
motivo pelo qual envio vocês para a África e América do Sul, para as selvas primitivas, 
para sofrer para o propósito público com a mentalidade mais pública. A este respeito, 
nossa forma de vida e nosso sistema de valores são supremos; nada pode superá-los. 
 
Normalmente, quando alguém tem que ir ao tribunal, ela se sente muito mal; certamente 
ela não tem com antecedência uma manhã maravilhosa! Quando a acusação contra mim 
foi proferida, eu estava fora do país; eu não tinha que retornar, mas imediatamente voei 
de volta para enfrentar as acusações. Meu desejo era permitir que a verdadeira justiça 
prevalecesse; portanto, eu não pude fugir das leis em nível nacional. Eu tenho que 
superar todos os obstáculos, e por isso, enfrentei estas acusações cara a cara. Por toda a 
história, pessoas justas tem seguido o mesmo caminho. Não importa para onde eu vá, 
mesmo para uma prisão, pois a bandeira da justiça deve ser desfraldada. 
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Nunca me sinto sozinho; estou com pessoas justas que têm sofrido e sido perseguidas 
por toda a história. A atenção de Deus está sempre direcionada para essa posição de 
justiça. 
 
Nunca se desculpe por si mesmo, não importa o quê. Trilhe o caminho da justiça com 
sua cabeça erguida; seja corajoso e forte. Mesmo se eu não estiver mais entre vocês, o 
sermão de hoje deve ser um guia para o resto de sua vida. O espírito deste ensinamento 
viverá para sempre, mesmo se o Rev. Moon não estiver mais aqui. O tempo virá quando 
as pessoas justas da América assumirão este caminho e seguirão o exemplo do meu 
ensinamento. Então a América se moverá novamente na direção correta. Eu não me 
concentro nesses americanos que estão se opondo a mim no atual momento. Estou 
pensando sobre aqueles americanos justos do futuro que seguirão meu caminho. Esta é a 
forma como eu olho para a América, e não há nenhuma dúvida que essas coisas 
acontecerão. Minha oração hoje é para meus acusadores, que suas vidas possam não se 
tornar miseráveis por causa do julgamento da história. Eu peço para Deus perdoá-los. 
 
Você pode esquecer muitas coisas, mas nunca esqueça este ponto: estamos destinados a 
viver uma forma de vida pública; nascemos para isto. Quem será o juiz sobre se você 
tem vivido para o bem público? Deus será o juiz, e Seu veredicto simplesmente 
permanecerá por toda a história. Cada pessoa está criando um registro público de sua 
vida inteira; e isto está sendo registrado para o julgamento no tribunal definitivo do Céu. 
 
Nesse tribunal, Satanás será seu procurador, Jesus será seu advogado de defesa, e Deus 
será seu juiz. Todos serão chamados com certeza para esse tribunal. A forma de vida 
pública é sua preparação para o julgamento final no tribunal de Deus e o fundamento 
sobre o qual vocês se encontrarão “sem culpa” e como um cidadão honrado do universo. 
Cada ação que você faz em cada momento do dia está registrada e será julgada nesse 
tribunal final. O critério será se você viveu ou não pelo propósito público. 
 
Vamos viver uma forma pública de vida. Eu quero concluir meu sermão hoje dizendo 
que cada um de vocês que realmente segue meus ensinamentos será julgado de forma 
honrosa; sua forma de vida pública vai brilhar como um farol de esperança para o resto 
da humanidade e para todas as gerações que virão. Eu quero que vocês sejam esses 
faróis de esperança e luz. 
 
Deus abençoe vocês. Amém. 
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Advertência de Deus para o Mundo 
Mensagem do Reverendo Moon a partir da Prisão 

 
 

3. Amor e o Propósito da Vida 
 
Se você perguntasse para Deus: “O que mais agrada o Senhor?” Como Ele responderia? 
Ele diria: “Eu gosto mais de anéis de diamantes!”? Não, Deus não tem nenhuma 
necessidade dessas coisas. Mas Deus criou a humanidade por uma razão. Porque somos 
necessários? Deus precisou criar a humanidade a fim de realizar Seu amor. É para o 
benefício do amor que os seres humanos são as supremas criações. O amor de Deus é o 
amor original de doação; ele é o amor ágape altruísta. 
 
Precisamos de comida, abrigo, roupas, conhecimento, poder, dinheiro e assim por diante, 
mas nossa necessidade maior é por amor. Isso não é verdade? O amor de Deus e o amor 
das pessoas são essencialmente coisas diferentes? Na essência são a mesma coisa, mas o 
amor de Deus é subjetivo, altruísta e de doação, e o amor da humanidade é um amor 
objetivo e receptivo. 
 
A natureza humana causa a homens e mulheres o desejo de determinados 
relacionamentos de amor. É muito lógico e natural que os membros de qualquer unidade, 
por exemplo, uma família, desejem receber o amor e atenção do cabeça dessa unidade. 
Assim, filhos desejam o amor de seus pais. No nível da nação, os cidadãos querem ser 
cuidados por seu líder, seu presidente ou rainha. Esse é um desejo apenas de pessoas 
brancas, ou pessoas negras e amarelas também têm o mesmo desejo? Podemos ver que a 
ânsia por amor é um desejo universal, independente de raça, nacionalidade ou cultura. 
 
As pessoas gostam de falar sobre igualdade, mas realmente não há nenhuma verdadeira 
igualdade na sociedade porque todos são diferentes nos diferentes níveis. Mas há ao 
menos um único ponto fundamental de igualdade com o qual todo ser humano é dotado, 
e isso é a capacidade de receber amor, especificamente o amor de Deus. A este respeito, 
todas as pessoas são iguais. 
 
A coisa mais importante tanto para Deus quanto para a humanidade é amor. Quando há 
igualdade no amor, há igualdade em todas as coisas. Há um relacionamento definido 
entre os dois amores. Porque Deus está tentando salvar a humanidade? Porque Ele 
apenas não pode nos esquecer ou mesmo nos destruir? Deus perdeu Seu primeiro 
relacionamento de amor com Adão e Eva por causa da queda humana. Adão e Eva não 
eram apenas os recipientes do primeiro amor de Deus, mas eles também eram como Seu 
próprio filho e filha. Portanto, Deus nunca pode abandoná-los, embora Seu amor tenha 
sido perdido através deles. A redenção deles se tornou o objetivo de Deus. 
 
Deus e o Amor Conjugal Ideal 
 
Quando Deus vê Seu filho e Sua filha, vocês acham que Ele teria uma intensa ânsia para 
estar com eles e habitar neles? E quanto a homens e mulheres? Sabendo que o amor de 
Deus é principal e supremo, vocês também não querem estar totalmente ligados com 
esse amor? Deus quer entrar em Seus filhos, e os filhos querem entrar em Deus.  
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É natural que homens e mulheres saibam instintivamente como recepcionar o amor de 
Deus dentro deles mesmos. Você nunca iria querer se fechar para o amor de Deus. De 
fato, você iria querer se abrir totalmente e sem uma gota de reserva para recebê-lo. 
Vamos dizer que você tenha determinado território secreto dentro de você. Quando o 
amor de Deus se aproxima, você iria querer manter esse local secreto? Você não iria 
querer abrir cada local secreto para Ele? 
 
Deus quer habitar dentro de Seus filhos, dentro de seus lugares mais sagrados e santos. 
Ele não quer ficar na superfície ou em qualquer outro lugar. Não há nenhum lugar no 
qual o amor de Deus não possa penetrar. Ele pode entrar em seus olhos, nariz, boca, e 
de repente você sente uma sensação incrível. O amor de Deus pode penetrar em cada 
simples célula de seu corpo. 
 
Os corpos humanos são compostos de células, e é a natureza inerente dessas células 
desfrutar e desejar o amor. Você tem um corpo físico que pode tocar e também um 
corpo espiritual, o qual você não pode tocar. Mas esse corpo espiritual é o sujeito. Seu 
sistema inteiro, tanto corpo como espírito, é construído para buscar amor. Quando seu 
corpo e seu espírito se tornam perfeitamente unidos, você não pode evitar de ser 
abordado e penetrado pelo amor verdadeiro. Amor verdadeiro é como o agente que liga 
seu corpo e seu espírito em unidade. 
 
Quando as pessoas estão em sua adolescência, elas estão ficando prontas para o amor. 
Adolescentes são muito românticos; eles são geralmente poetas intensos. Esse é o sinal 
que eles estão se abrindo para as mais plenas sensações do amor – corpo, mente e 
espírito. Eles estão dizendo: “Eu estou pronto para receber você, amor. Por favor, venha 
para mim.” Nunca deveria ter ocorrido a queda; assim, cada experiência de amor teria 
sido Celeste e alegre. O problema é que esses adolescentes se tornaram uma vez do 
amor satânico, e não do amor de Deus. 
 
Seus olhos estão na posição de controlar todas as coisas, e assim, eles são símbolos de 
Deus. Quando um bebê é concebido, seus olhos são as primeiras coisas a se 
desenvolverem. Dentro do globo ocular, a parte branca representa seu corpo físico; a íris 
representa seu corpo espiritual; e a pupila, o ponto negro no centro, representa Deus. De 
fato, o olho é um belo exemplo de como uma pessoa deve viver. Centrados em Deus, 
temos um corpo espiritual e um corpo físico. A abertura no centro poderia ser chamada 
de ponto do amor de Deus. Quando Deus olha para qualquer lugar, os corpos espiritual 
e físico também olham para lá. Em outras palavras, a direção de Deus é idêntica com a 
direção dos corpos espiritual e físico. 
 
Ambos homens e mulheres devem ter seus olhos do amor de Deus. Quando eles olham 
para algum lugar, onde eles normalmente olham? Os olhos de uma mulher olham 
primeiramente para os animais e as árvores? Não, ela seria naturalmente atraída a olhar 
para um homem, mesmo se ele fosse feio e desajeitado. A forma de um homem é 
atraente aos olhos de uma mulher. E quanto os olhos de um homem? Ele não está 
primariamente interessado nas plantas ou no céu azul. Ele está interessado em olhar para 
as curvas de uma mulher! Eletricidade se acumula entre um homem e uma mulher; Deus 
vai gerar mais e mais voltagem entre eles. Finalmente, estremecendo com milhares de 
volts, eles se unirão em enorme explosão, criando uma enorme bola de fogo. 
 



37 

 

Quando eles estão cercados por essa bola de fogo de amor, somente homem e mulher 
estão dentro dela, ou Deus também está em seu interior? Sim, Deus está lá com eles. O 
que Deus sentiria? Ele não diria: “Eu estou queimado.” Ele diria: “Agora estou 
satisfeito!” Quando Deus está totalmente satisfeito, ele está intoxicado. Em amor, você 
pode ser moldado em qualquer forma ou contorno, como massa de pão. Deus também 
estará completamente moldável. Essa massa terá Deus em seu centro. 
 
Esse é o ideal de criação que Deus longamente quer ver. O ideal de criação de Deus é 
completado no relacionamento entre homens e mulheres aperfeiçoados e não decaídos, 
em seu amor centrado em Deus. Essa é a forma na qual homens e mulheres se misturam 
com Deus. Amor foi desenhado para ser a coisa mais gloriosa, suprema e bela, mas por 
causa da queda humana, o amor se tornou a coisa mais suja, corrupta e degradada. 
 
Onde a mente e o corpo se juntam em unidade? Os seres humanos estão polarizados em 
positivo e negativo, homens e mulheres. No circuito elétrico, você precisa de partes 
positivas e negativas organizadas para criar um circuito. Homens e mulheres têm seus 
próprios órgãos sexuais onde cada sistema nervoso está concentrado. Esses são os 
órgãos mais importantes. Se eles são utilizados adequadamente, isso é bom; mas se são 
mal utilizados, isso é muito errado. O órgão de amor do homem está localizado no 
centro de seu corpo, como ocorre com a mulher. Estes órgãos estão definitivamente 
conectados com a estação de energia, que é Deus. Quando positivo e negativo se 
encontram, há um circuito e o poder flui. Quando eles se encontram, eles produzem uma 
faísca; essa faísca significa unidade e também criatividade. 
 
Quando essa faísca ocorre entre homens e mulheres, um campo magnético de amor é 
criado. Nessa faísca, a criação inteira vibra juntamente com esse campo magnético, 
fluindo a partir de Deus. Portanto, a criação inteira é como uma máquina de amor. Deus 
criou os seres humanos para serem a parte interna da máquina, enquanto o universo é a 
máquina externa. Ambos vibram juntos com a mesma onda de amor. 
 
As mulheres naturalmente querem proteger as partes mais privadas de seus corpos, 
particularmente seus seios. Mas você não quer ficar coberto e escondido por sua vida 
inteira; você quer abrir essa parte de seu corpo no momento adequado de sua vida. 
Quando você tem o desejo de se abrir? É quando seu verdadeiro amor se aproxima; 
então você quer se abrir. Uma vez que você encontra seu verdadeiro amor, isso é 
permanente; não pode haver nenhum amor alternativo. 
 
A estimulação e realização definitiva de homens e mulheres é o amor verdadeiro; não há 
nada maior. Isso é como a âncora de sua vida. Você faz muitas coisas, indo aqui e ali, 
mas você sempre permanece conectado a essa âncora central de sua vida. Uma vez que 
sua vida terrena termine, você pode pegar essa âncora, que esteve com você em toda a 
sua vida, e ir para o mundo espiritual com ela. Lá você pode ancorá-la no coração de 
Deus. Essa é a única coisa que você pode levar para o mundo espiritual. Uma vez que 
estejam ancorados no coração de Deus, esposo e esposa podem se sentir satisfeitos e 
realizados. 
 
Se a queda não tivesse ocorrido, amor físico entre homens e mulheres sempre teria sido 
o ato mais sagrado. 
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Mas esse lugar mais sagrado de homens e mulheres foi tomado por Satanás e se tornou 
o lugar mais sujo. No Templo de Salomão havia um lugar santo e um lugar santíssimo. 
O lugar santíssimo era fechado todo o tempo exceto para pessoas especiais, os 
sacerdotes e homens santos, que podiam entrar para o propósito de oração e cerimônias. 
Da mesma forma, um esposo e uma esposa estão destinados a abrirem seus lugares 
santíssimos somente um para o outro para a realização do amor celeste. Eles nunca 
devem manchá-los permitindo entrar um estranho. 
 
Quando o amor de esposo e esposa é consumado neste grau mais sagrado, Deus está 
habitando com eles o tempo todo. Nessa condição, autonegação não é necessária; o 
corpo e mente de uma pessoa são os lugares santíssimos. Ao amar a si mesmo, uma 
pessoa ama a Deus. Autonegação se tornou uma necessidade na vida religiosa porque o 
santíssimo veio a ser ocupado por Satanás. Assim, quando uma pessoa amava a si 
mesma, ela estava amando também Satanás. Esse é o motivo pelo qual homens tiveram 
que se negar para a remoção de Satanás, para o propósito definitivo de colocar Deus em 
seu interior. Esse é todo o processo religioso. Entretanto, a partir do ponto de vista do 
ideal de criação, o corpo e mente de toda pessoa estavam destinados a serem locais de 
habitação de Deus. 
 
Amor é Mais Precioso do que a Vida 
 
Cada homem e mulher possui seu próprio lugar santíssimo. Alguém pode comprar esse 
lugar com dinheiro? Mesmo no mundo secular, as pessoas reconhecem que amor não 
pode ser comprado com dinheiro. Quão mais valioso é o amor no mundo Celeste? Uma 
questão fundamental é se vida ou amor é o mais precioso. Vocês dizem amor, mas 
porque? Não importa quanto você vive, sua existência biológica não tem nenhum valor 
a menos que você esteja experimentando amor. A vida não nos conecta 
automaticamente com o lugar santíssimo, apenas o amor faz isso. 
 
Vocês homens vivem para o propósito de comer três refeições por dia? Ou talvez vocês 
apenas pensem em dormir oito horas por noite? Não, é para o benefício do amor que 
vivemos. Assim é como Deus nos criou. Portanto, homens e mulheres estão dispostos a 
sacrificar suas próprias vidas para o benefício de seus amados. A palavra “santo” deve 
estar conectada com amor; é somente no contexto do amor que a palavra “santo” tem 
significado.  
 
Por exemplo, qualquer esposo que seja capaz de se sacrificar para o benefício de sua 
esposa é um esposo sagrado; o inverso é verdade também. A pessoa que está disposta a 
morrer para o benefício de seus pais é chamada de um filho de piedade filial; ela é um 
filho ou filha sagrado. A pessoa que dá sua vida por sua nação é considerada um 
patriota sagrado. Da mesma forma, a pessoa que dá sua vida para o benefício de toda a 
humanidade é um santo. 
 
Amor é o valor supremo. Portanto, seu amor não é somente seu, mas ele existe para o 
benefício dos outros. Todos devem se inclinar diante do amor. É somente através do 
amor que você pode se conectar com Deus, o positivo central do universo. Portanto, 
amor tem o poder e o domínio sobre todas as coisas. 
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Igualdade no Amor 
 
Com este ponto de vista, como qualquer homem pode ser insolente em direção ao santo 
corpo de uma mulher, seja ela bela ou feia? O homem branco pode reivindicar que amor 
é somente branco? Ou talvez as pessoas amarelas pensam que amor seja amarelo? Os 
seres humanos estão sendo elevados para a posição de recipientes do amor de Deus; 
dessa forma, vocês estão obtendo sua verdadeira dignidade humana. O amor tem uma 
cor específica? Centrando em Deus, amor confere igualdade para todos. 
 
Podemos comparar o valor de duas pessoas, por exemplo, uma mulher simpática e uma 
mulher simples. Suponham que a mulher simples tenha mais veracidade e autenticidade. 
Devemos ter um olhar perspicaz, capaz de dizer a diferença entre as pessoas. Devemos 
ser capazes de ver quando uma pessoa tem mais qualidade do que outra, embora essa 
pessoa possa ser fisicamente menos atraente do que outras. É verdade que a mulher que 
tem menos aparência bela frequentemente tende a ter mais amor dentro dela do que uma 
mulher que é extremamente bela. Talvez vocês homens possam dizer: “Eu gostaria de 
ter uma mulher com boa qualidade que seja também bela!” Entretanto, há chances que 
você não possa ter as duas coisas; é uma ou outra. Há um ditado coreano que diz: “Não 
há verdadeiramente mulher abençoada que seja bela.” 
 
Quando uma mulher é bela em sua juventude, ela frequentemente tentará manter sua 
beleza mesmo depois da juventude ir embora. Ela também pode continuar a ser 
arrogante e agressiva como ela era quando era jovem e bela. Quando essa mulher se 
aproxima, as pessoas ficam assustadas com ela. Ao contrário, a mulher que é apenas de 
aparência mediana não será obcecada por sua aparência, mas se concentrará em sua 
beleza interna. Tudo é relativo – se uma mulher tem uma qualidade, ela geralmente não 
terá a outra, e vice versa. 
 
Suponham que temos uma pedra de ouro de 24 quilates e uma escultura de George 
Washington, também feita de ouro 24 quilates. A pedra é muito áspera e sem brilho, 
como se alguém tivesse a recuperado a partir de uma lata de lixo. Suponham que ambos 
os itens têm o mesmo peso, por exemplo, um quilo. Qual teria mais valor? Em termos 
de ouro, ambos os itens têm o mesmo valor. Mas então vamos dizer que a escultura tem 
apenas 18 quilates. Qual então valeria mais dinheiro? Seria a pedra áspera porque ela é 
ouro puro. Não estamos tão preocupados sobre como o ouro se parece ou qual é sua 
forma, mas ao invés, sobre sua qualidade e se é realmente de 24 quilates ou não. 
 
De forma semelhante, há todos os tipos de pessoas – diferentes formas, tamanhos, cores, 
diferentes tipos de caráter e personalidade, e assim por diante. Entretanto, a qualidade 
mais importante de qualquer pessoa é sua veracidade. O valor de uma pessoa é 
determinado por quão verdadeiro ele ou ela é. 
 
Acima de todas as suas outras qualidades, seu amor verdadeiro deve ser genuíno. Assim, 
você deve olhar para as pessoas e as coisas com seus olhos voltados para o amor 
verdadeiro. Você olha para seu cônjuge com os olhos de amor genuíno? Qual 
percentagem de sua vida você olha seu cônjuge através dos olhos de amor verdadeiro? 
Talvez somente 50% do tempo? Ou talvez somente 10% do tempo? Você pode avaliar a 
si mesmo – se você somente olha para seu cônjuge com olhos de amor verdadeiro 10% 
do tempo, então você pode saber que você é 90% impuro.  
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Você sabe que precisa mudar se possui essa impureza. Pergunte-se seriamente quão 
puro você é. 
 
A Corrupção do Amor Secular 
 
O ideal de amor dentro da Igreja de Unificação é realmente magnífico em sua beleza e 
dignidade. Visto a partir do conceito de amor da Unificação, o padrão americano de 
amor é impossível. Por exemplo, um homem pode ter um relacionamento com 
diferentes mulheres todos os dias, ou mesmo mais de um. As mulheres mais belas 
frequentemente sentem que os homens são seus servos; elas pensam que podem manter 
relacionamentos com dezenas de homens, noite após noite. Muitas pessoas têm a atitude 
que amor é algo que é apenas para diversão. Mas essas pessoas são os piores criminosos 
aos olhos de Deus; elas estão contaminando os lugares santíssimos de outros homens e 
mulheres. 
 
De acordo com o Velho Testamento, quando alguém cheio de pecado e corrupção 
tentava entrar no lugar santíssimo do templo, essa pessoa seria imediatamente punida 
por Deus com morte instantânea. Da mesma forma, se alguém dentro de nossa 
sociedade transgride contra o lugar santíssimo de outra pessoa, sabendo disso ou não, o 
universo inteiro inevitavelmente punirá essa pessoa. 
 
Observando a sociedade secular a partir deste ponto de vista, podemos ver males e 
imoralidades incríveis acontecendo em todo lugar. Há tanto para ser limpo. Eu quero 
que vocês entendam que a queda humana trouxe total destruição sobre o sonho de amor 
de Deus e degradou as experiências mais sagradas para as mais vergonhosas. O amor 
original estava destinado a ser o bilhete de entrada de homens e mulheres para o Céu; 
mas ao contrário, eles adquiriram bilhetes para o inferno através do amor ilícito. 
Devemos limpar o amor do mundo e parar a multiplicação das consequências da queda 
humana. 
 
Por causa da queda humana, os seres humanos devem se colocar em vergonha diante 
das mais inferiores formas da criação. A criação suprema de Deus foi degradada a um 
ponto muito abaixo dos animais, plantas e minerais. Os americanos atualmente pensam 
que eles podem continuar a perseguir a forma degradada de amor e desfrutar mais e 
mais prosperidade, mas esse não é o caso. A partir do ponto de vista de Deus, a forma 
de vida na América secular atualmente merece um julgamento pior do que fogo e 
enxofre. 
 
Foi por causa de um relacionamento ilícito de amor que a queda ocorreu. Podemos dizer 
que os últimos dias preditos pela Bíblia será o tempo quando o amor egoísta e 
individualista alcança sua perfeição. Quando vemos que a maioria das pessoas está 
vivendo somente por elas mesmas, esses devem ser os últimos dias, porque esse é o 
estágio de perfeição do ato decaído. Em tal mundo, qualquer outra coisa diferente do 
amor individualista é desprezado. Não há nenhum espaço para o amor do país, amor da 
humanidade, e certamente nenhum espaço para o amor de Deus. 
 
Tal tendência começou no mundo adulto, mas agora alcançou a realidade dos 
adolescentes. Esse é o motivo pelo qual temos a chamada “geração eu.” 
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Vocês podem ver que isto está acontecendo na sociedade atual; assim, vocês sabem que 
devemos chegar ao fim deste mundo. Não há com certeza nenhuma forma de controlar a 
imoralidade promíscua da maioria dos jovens de hoje. Os pais não podem controlá-los, 
os mestres estão impotentes, e a sociedade não pode fazer nada mais. A sociedade 
americana se degenerou a tal extensão que está fazendo Sodoma e Gomorra parecer 
trivial. O movimento de “liberação gay” está ganhando enorme força, mas essa é uma 
ferramenta de Satanás pela qual ele busca destruir os valores mais preciosos e 
fundamentais de Deus. O movimento gay busca justificar-se através da obtenção de 
poder legal, político e moral, mas isto é repugnante aos olhos de Deus. 
 
Quando você é estimulado pelo amor, especialmente o primeiro amor, esta é uma 
experiência avassaladora. Quando você está em amor, você fala a noite inteira e ainda 
não fica entediado. Você fica temporariamente cego e não pode pensar em mais nada. 
Para o benefício desse amor você se sacrificaria com disposição. Essa é a nobreza do 
amor. Mas os americanos atualmente nem mesmo pensam sobre encontrar um amor 
verdadeiro pelo qual eles se sacrificariam. Se eles querem descobrir se a outra pessoa 
realmente os ama ou não, eles enfrentam um dilema. Homens e mulheres se juntam 
apenas por conveniência ou diversão, e não há nenhum amor verdadeiro, por isso, 
mesmo depois de vários anos uma pessoa não pode realmente saber se a outra pessoa a 
ama. 
 
Há filhos que gostam de ver seus pais se divorciando? Alguém se casa com o 
conhecimento que terá um divórcio no futuro próximo? Porque o divórcio vem 
inesperadamente e contra a vontade das pessoas? Em muitos casos o divórcio vem por 
causa de outro caso de amor. Porque não havia nenhum amor concreto em primeiro 
lugar, o fundamento de amor facilmente é rompido. 
 
Divórcio até mesmo se tornou um negócio neste país e jovens de boa aparência vão para 
o casamento para algum propósito estratégico. As jovens encontram um homem rico, se 
casam com ele, e então se divorciam a fim de obter uma parte de seu dinheiro. O mais 
incrível é que a custódia do dinheiro de um esposo e do dinheiro de sua esposa é um 
segredo que eles mantêm um com o outro. Se eles revelam tudo, então a outra pessoa 
pode querer um divórcio para conseguir parte disto! 
 
Os jovens americanos de hoje não buscam por nada mais além de diversão e auto-
satisfação, e estão cegos para qualquer outra coisa. Seus pais até mesmo os encorajam 
para esta cultura decaída. Quando os pais veem que seus adolescentes não têm 
namoradas ou namorados, eles ficam preocupados e dizem para eles saírem com várias 
pessoas e escolher alguém que eles gostem. Essa educação defendida está na Bíblia? 
Alguma religião correta ensinaria tal princípio? Esse tipo de hábito é parte de uma 
cultura do fim do mundo e merece julgamento. A América está totalmente cega e se 
tornando mais sem rumo a cada dia. 
 
Se a América continua seguindo em sua atual direção, o tempo virá quando o restante 
do mundo acusará a América. Um homem com alguma consciência nunca poderia 
tolerar o que a América está fazendo hoje. Qual é a chamada vida de glamour sendo 
conduzida pelas estrelas de Hollywood? Eles são basicamente autocentrados. Seus 
assuntos de amor são puros e retos? Eu sinto esse forte impulso de alcançar e limpar o 
tipo de coisas que acontecem em lugares como Hollywood. 
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Se alguma nação ou comunidade vive uma vida de cachorro, ela está condenada a 
declinar porque os princípios de Deus são inflexíveis. Na Bíblia está registrado que 
Sodoma e Gomorra foram julgadas por enxofre e fogo porque as pessoas viviam lá 
como cachorros. Eles estavam totalmente imersos em uma vida sensual e interessada 
somente em satisfazer seus apetites físicos. Deus não poderia tolerar tais pessoas, que 
estavam destruindo totalmente seu amor. O Império Romano foi poderoso um dia, 
contudo ele ruiu, não por causa de uma força de fora, mas a partir de dentro. Desde os 
imperadores até as pessoas comuns, todos estavam buscando uma vida sensual. Alguns 
de vocês podem ter visitado Pompéia na Itália, que foi destruída por um vulcão. 
Arqueólogos descobriram evidências pelas quais eles podem reconstruir a vida no 
momento que o vulcão entrou em erupção e cobriu a cidade, e ela estava realmente suja 
e sensual, em total corrupção moral. 
 
Devemos Seguir uma Vida Religiosa para Purificar o Amor 
 
Alguém tem que dar o passo na direção de limpar esta sujeira. Mas somente o esforço 
humano não pode fazer essa tarefa. Sem Deus ter o corpo humano, não há nenhuma 
forma para o amor puro de Deus vir e habitar ali. 
 
Como vocês podem limpar seu sangue manchado? Vocês primeiramente devem morrer 
para si mesmos e serem renascidos como novos homens e mulheres. Isto explica a 
natureza paradoxal de muitos dos ensinamentos da Bíblia. Este é o motivo pelo qual 
Jesus disse para seus discípulos: “aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem 
perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á.” Eles ouviram que tinham que morrer 
para eles mesmos. 
 
Toda a história humana ocorreu no fundamento da linhagem de sangue manchada. 
Independente de quantas pessoas há na terra – 4 bilhões ou 10 bilhões – devemos 
retornar para a raiz e limpá-la. Então podemos começar de novo, de acordo com a 
linhagem limpa e purificada. Basicamente, essa tem sido a obra de Deus na história. 
 
Por trás de cada pessoa na terra está uma longa linhagem, traçando todo o caminho de 
volta para suas raízes. Vocês têm o conceito: “Eu sou uma pessoa branca na América”, 
ou qualquer coisa assim, mas Deus está dizendo que vocês devem eliminar de sua 
mentalidade a atitude do “eu sou”. Vocês devem se livrar de qualquer autoconceito que 
tenham agora a fim de se tornar um novo ser. Um novo “eu sou” deve obter espaço para 
nascer. 
 
Esta é a razão que a religião sempre tem ensinado a autonegação. Independente de quão 
grande trabalho você possa fazer, se não pode ter sucesso nesta exigência, você acabará 
no inferno. Este é o motivo pelo qual Jesus disse: “Se você ama seus pais, ou seu 
cônjuge, ou seus filhos mais do que a mim, você não é digno de mim.” Isso é porque 
todos exceto Jesus vieram da linhagem satânica; se as pessoas amavam mais elas 
mesmas do que o filho de Deus, elas não podiam ser dignas de estar com ele. 
 
Independente de sua posição ou título, a exigência mais importante é que você ame 
Cristo mais do que você ama o amor. Esse é o resultado da disciplina da Igreja de 
Unificação. As pessoas na Igreja de Unificação entendem que a restauração definitiva é 
a restauração do seu amor.  
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Vocês sabem que algum dia receberão o amor genuíno, puro e ágape de Deus. Mas 
vocês também sabem que devem se purificar e se livrar de seus aspectos manchados. 
Pelo poder de sua determinação, vocês seguem através de um período de purificação. 
Como homens e mulheres divinos, vocês devem ser capazes de resistir a toda tentação 
do amor satânico. 
 
Este é o destino de todas as pessoas. Ninguém pode evitar isto, mas este não é um 
caminho fácil. Esse é o motivo pelo qual muitas religiões surgiram por toda a história 
para auxiliar o homem a trilhar a direção reversa para Deus. 
 
Amor Verdadeiro é o Propósito da Vida 
 
O título deste sermão está apontando para algo muito simples. Os seres humanos são 
criados a partir do amor e para voltar para o amor. Todas as coisas ocorrem em um 
único ponto de início, e então são multiplicadas. Assim, todas as mulheres começaram a 
partir de uma única mulher; todos os homens começaram a partir de um único homem. 
O processo de desenvolvimento e multiplicação começou em um único ponto e 
continuará para sempre. 
 
O propósito de nossa vida, tanto indo como vindo, é simplesmente amor. Começamos 
como embriões, nos desenvolvemos, e então experimentamos a vida. Em nossas vidas 
estamos destinados a retornar para esse ponto de unidade no amor, através do qual o 
embrião é formado. Toda pessoa nasce sozinha, cresce e forma um casal, mas então 
toda pessoa morre sozinha. 
 
Todos nascem a partir de duas pessoas; ninguém é sua própria origem. Centrando no 
amor dos pais, os filhos vêm à existência. As células do embrião se multiplicam 
centenas de bilhões de vezes para formar um novo bebê. Qual é o valor dessa criança? 
Seu valor vem a partir do fato que ela é um participante e uma parte do amor de seus 
pais. Nossas vidas dependem inteiramente do amor de nossos pais; se nossos pais 
fizessem alguma coisa para nos excluir de seu amor, nunca teríamos existido. Não há 
nenhuma forma de vida que não busque naturalmente produzir seus frutos, sua 
descendência. 
 
Sendo que o filho é parte do amor entre o pai e a mãe, ele herda todos os seus elementos 
vitais de seus pais. Quando os pais olham para seus filhos, eles podem ver todos os 
valores deles mesmos porque esses filhos são as encarnações deles mesmos. E também 
o amor do passado, do presente e do futuro está contido dentro desses filhos. 
 
Filhos querem abraçar e se agarrar a seus pais, não porque alguém os ensina isso, mas 
por causa da força da natureza. Isso é o que o universo está os impelindo a fazer. Da 
mesma forma, a lei do universo dita que os pais amem e nutram seus filhos. Mesmo sem 
nossa ciência desta lei, somos orientados por ela. Naturalmente, as pessoas 
negligenciam e ferem seus filhos por causa da invasão de Satanás. Pessoas decaídas são 
as vítimas indefesas de Satanás, e esta é a fonte de sua agonia. 
 
A despeito da invasão da humanidade por Satanás, há uma tendência natural das pessoas 
protegerem e apoiarem as mães com filhos. Da mesma forma, quando caçadores 
enxergam um animal que está cuidando de sua prole, eles não o matarão.  
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Isso é por causa da influência da lei universal, fluindo a partir de Deus. Podemos olhar 
para outro exemplo. Há homens que cometeram crimes terríveis e foram sentenciados 
pela sociedade à morte. Embora tal homem tenha feito uma coisa terrível, sua mãe vai 
chorar por ele e desejará que sua vida seja poupada. A sociedade naturalmente 
respeitará e simpatizará com os sentimentos dessa mãe, independente de quão terrível 
seja o crime que o filho dela cometeu. O homem pode ir para a cadeira elétrica, contudo, 
o coração de sua mãe nunca mudará e o próprio universo a protegerá e a confortará. 
 
Quando um bebê está dentro do ventre da mãe, ele recebe tudo o que precisa. Ele está 
desenvolvendo cada parte de si mesmo – olhos, cabelo, membros – dentro desse ventre. 
A contribuição do pai e da mãe permite que o bebê desenvolva tudo o que precisa para 
se tornar um ser humano funcional. Enquanto o bebê cresce e a mãe fica cada vez maior, 
o esposo não se incomoda com o tamanho de sua esposa. Ao invés, ele fará tudo para 
demonstrar seu respeito e tentará protegê-la. De fato, esse é um tempo quando um 
homem realmente desfruta a “feiúra” em sua esposa. Ela pode estar disforme, mas ela 
está para dar nascimento para a semente de seu amor. Cada parte dela inchando, 
contudo o esposo aprecia tudo isso ainda mais. Isso é porque o corpo de sua esposa está 
cumprindo seu propósito. Nenhum esposo de amor verdadeiro ficará zangado com sua 
esposa por ela perder sua forma por causa da gravidez. Nada pode superar a sacralidade 
e valor dessa mulher dando nascimento ao fruto do amor do casal. 
 
Deus criou todas as coisas no universo para o propósito do amor. Ele não buscava por 
maior riqueza material, mais conhecimento, ou mais poder sobre os outros. Tal como 
nós, Deus precisa de amor. Assim, podemos entender claramente a agonia de Deus. 
Embora Ele criou a humanidade, Ele nunca recebeu os frutos de Seu amor. 
 
Como o Ser sujeito absoluto, Deus precisa de um objeto absoluto. Quem está destinado 
a ser este objeto? Homem e mulher. Porque homens e mulheres foram criados com um 
corpo físico e um corpo espiritual, ao invés de apenas um ou outro? Deus como sujeito 
queria ser capaz de se comunicar com o espírito do homem, que devia ser o sujeito 
sobre o corpo físico do homem. O corpo espiritual do homem estava destinado a vibrar 
em ressonância com o amor de Deus, dando direção para as ações do corpo físico. Amor 
verdadeiro é o poder vibratório com o qual Deus alcança o homem, tentando guiá-lo 
para ressoar com Ele. 
 
A capacidade da humanidade de responder ao amor verdadeiro de Deus foi perdida por 
causa da queda. As pessoas não podem nem mesmo reconhecer o amor verdadeiro de 
Deus, muito menos vibrar com ele. Todo o propósito de salvação é restaurar essa 
capacidade dos seres humanos de vibrarem com o amor de Deus. Uma vez que o corpo 
espiritual do homem pode receber a vibração do amor de Deus, todo o seu ser ressoará 
com ele. Todo o seu corpo físico responderá ao estímulo de Deus. Isso seria a total 
satisfação do amor. Nada mais poderia ser desejado por alguém. Deus criou Adão e Eva 
da mesma forma como as outras formas de vida – a partir de embriões. Somente depois 
de uma criança crescer, ela pode realmente se tornar uma unidade com o restante do 
universo; até então, ela está incompleta. Quando Adão e Eva alcançaram a puberdade, a 
vida assumiu novo significado. Tal como adolescentes atualmente, eles podem sentir a 
novidade de anseios românticos. Eles começam a pensar sobre explorar o universo 
interiro e buscar por aventura. Eles também começam a pensar sobre amor. 
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Um homem e uma mulher realmente apaixonados sentirão como se estivessem 
engolindo um ao outro, penetrando totalmente um no outro. Deus sente o mesmo desejo. 
Se Adão e Eva não tivessem caído, Deus, Adão e Eva juntos teriam sido intoxicados 
com amor. Deus teria abraçado Adão e Eva com o mais forte poder de amor verdadeiro. 
Nada poderia ter separado-os nesse ponto. 
 
O amor entre os cônjuges se encontra no ponto central e o amor dos filhos segue na 
direção de seus pais e se junta com eles. O amor entre as pessoas é o aspecto negativo. 
Uma vez que o aspecto negativo alcança o ponto central, o elemento positivo do amor 
de Deus automaticamente virá para se juntar a ele. Assim é como o propósito da vida 
devia ser cumprido. 
 
O Céu deve ser ocupado pelo fruto dessas sementes. No mundo espiritual, estes frutos 
automaticamente alcançarão unidade e harmonia com Deus. Não haverá nenhum 
elemento que vai contra Deus. O único propósito de nascer neste mundo é dar os frutos 
de amor. Logo que uma pessoa faz isso, ela pode ir para o mundo espiritual e viver 
eternamente. A vida na terra é como uma centelha de segundo comparada com a vida 
eterna no Céu. 
 
Podemos ver este propósito exemplificado nas árvores. Elas não florescem todos os 365 
dias do ano. Seu tempo de florir é muito curto, apenas alguns dias; então elas dão seus 
frutos. Sendo que os frutos exigem toda a nutrição que a árvore pode absorver da terra e 
do céu, as árvores absorvem toda a nutrição que elas podem a partir de seu ambiente. 
Elas devem absorver isto com um espírito harmonioso e amoroso; elas não têm a 
capacidade de tirar de seu ambiente com um espírito de egoísmo e destrutividade. 
 
Seja uma planta, um animal ou um homem – ou mesmo Deus – todos existem na linha 
direta do amor. Todos eles se centram no amor no processo de dar frutos. Os elementos 
positivos e negativos devem se juntar com a atitude de amar, se eles estão consistentes 
com a direção do amor de Deus. Assim, o mundo espiritual é o mundo do amor porque 
ele é a continuação deste mundo. O mundo espiritual é preenchido com o ar do amor. 
Quando você tiver aperfeiçoado sua semente e seu fruto, você é bem vindo e livre em 
qualquer lugar que você vá no mundo espiritual. Nenhum elemento rejeitará você. Mas 
a menos que sua semente esteja aperfeiçoada, você será um elemento estrangeiro lá. 
 
Se Adão e Eva não tivessem caído, a humanidade nunca teria experimentado essa 
agonia. Os filhos somente teriam que seguir os pais em seu amor, e quando o tempo 
chegasse, os filhos como frutos aperfeiçoados automaticamente viveriam em eterna 
felicidade no mundo espiritual. Este era o caminho original pelo qual a humanidade foi 
criada. Assim, nenhuma religião seria necessária; os caminhos difíceis que suportamos 
nunca teriam sido necessários. 
 
Para Superar o Padrão Secular de Amor, Ame Seus Inimigos 
 
Certamente vemos amor no mundo satânico; de fato, ele permeia esse mundo. Mas 
vemos um tipo diferente de amor no mundo Celeste. O amor que está fora da realidade 
de Deus sabe apenas como retaliar contra seus inimigos. Aqueles que amam uns aos 
outros lutam contra seus inimigos comuns.  
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Mas no mundo de Deus, amamos até mesmo o inimigo e nunca retaliamos contra os 
outros. Quando amamos até mesmo nosso inimigo, Satanás deve correr para longe 
porque ele não tem nenhum fundamento para reivindicar qualquer coisa como sua 
própria posse. 
 
A humanidade tem este problema de amor para resolver antes que possa alcançar o ideal. 
Isto é o que Jesus tentou ensinar. Ele estava dizendo para as pessoas que se elas 
quisessem ir para leste, elas deviam ir para oeste. Se elas quisessem viver, elas tinham 
que morrer. Se elas quisessem morrer, elas viveriam. Este paradoxo pode ser entendido 
uma vez que entendemos a diferença entre o estado original e o caminho que se tornou 
invertido. Embora todos possam pensar que estão se movendo para oeste, é de fato o 
leste que eles estão perseguindo, e vice versa. Por isso, sabemos agora o suficiente para 
seguir na direção certa. 
 
Como cristãos, devemos amar a todos. Primeiro devemos amar nossos inimigos, seja 
algum inimigo pessoal ou algum inimigo no nível familiar. Devemos amá-los mais do 
que todos os demais. O mesmo é verdade para o país – um país deve amar seu país 
inimigo mais do que qualquer outro país. Do contrário, não podemos ir para o Céu, 
porque o Céu nos rejeitará. 
 
De acordo com esse raciocínio, qual é o maior inimigo, maior do que qualquer outro? É 
o inimigo que coloca o universo inteiro em caos e destruição, o maior inimigo de todos -
- Satanás. Devemos até mesmo amar esse inimigo. Devemos amá-lo porque Deus tem 
sido amoroso com ele; essa é exatamente a posição de Deus. Satanás roubou Deus de 
Seu amor e Sua família; ele destruiu a possibilidade do país de Deus e do universo de 
Deus. Satanás é realmente o arquiinimigo de Deus. Sendo que Deus é onipotente, Ele 
poderia destruir impiedosamente Satanás, se Ele quisesse. Entretanto, Deus não fez e 
não faria isso porque Seu amor nunca opera a partir do ódio e da destruição. 
 
Por nosso próprio poder somente, não podemos possivelmente romper a escravidão de 
Satanás. Satanás está segurando o homem com tanta força; podemos dizer que, em uma 
escala de 1 a 10, o poder de Satanás seria um 9. A fonte do poder de Satanás é o amor 
satânico que é ilícito, mas ainda muito poderoso sobre os seres humanos. O único poder 
maior do que o amor satânico é o amor de Deus. Esse amor é 100% poderoso; ele é o 10 
na mesma escala. Este amor 100% não pode ser encontrado em qualquer outro lugar, 
exceto a partir de Deus. Salvação somente pode vir a partir do amor 100% original. 
 
Amor original é a única esperança para a humanidade porque nenhum outro poder pode 
romper nossa escravidão por Satanás. Embora ele seja o arcanjo decaído, Satanás não 
pode se opor ao amor original. Quando você se aproxima de Satanás com amor original, 
ele tem duas opções: ou ele se rende a você, ou vai embora e nunca mais vai incomodar 
você novamente. Este é o compromisso entre Deus e Satanás, baseado nos princípios 
originais do universo. Esta é a lei que restringe tanto Satanás como também o próprio 
Deus. Portanto, as religiões da história têm o propósito básico de buscar esse amor 
original. 
 
Direta ou indiretamente, todos os homens e mulheres buscam recuperar o amor original; 
esse tem sido o sonho da humanidade. Pessoas idealistas sempre têm sonhado com 
sociedades, nações e um mundo centrado no amor original. 
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Deus sabia que o poder da religião seria a força para eliminar Satanás nos últimos dias. 
Entretanto, a religião sempre tem a tendência de se tornar enfraquecida pelos poderes 
seculares. Por essa razão, Deus prometeu que Ele enviaria o Messias. O Messias vem 
para trazer a realização da antiga aliança e lei de Deus – ele traz o amor original. 
Centrado nesse amor original, ele organizará famílias, sociedades e nações originais; ele 
estabelecerá uma nova ordem terrena. Este é o exato propósito do Messias. 
 
O fundamento para o Messias tem que ser o Cristianismo, porque o Cristianismo é a 
única religião para entender que a verdadeira natureza de Deus é que Ele é Pai. Jesus foi 
o único homem santo que chamou a si mesmo o filho unigênito de Deus. Isso significa 
que somente Jesus conheceu o amor original de Deus. Jesus era realmente o Messias 
porque Deus era seu Pai e ele era Seu filho unigênito. Assim, a religião que ele fundou 
deve se tornar o fundamento para a Segunda Vinda do Messias, quando o amor original 
de Deus será realizado. 
 
O Cristianismo tem que se tornar a religião mais difundida do mundo porque Deus tinha 
um grande interesse nisto; Ele tinha um plano para cumprir Sua providência através dele. 
Infelizmente, o Cristianismo tradicional está dividido e confuso, e há muitas ideias 
erradas, tal como que Jesus veio somente para morrer. Da mesma forma, muitos cristãos 
se contentam apenas em se preocupar sobre sua salvação individual, desconsiderando os 
assuntos deste mundo como a própria e pequena “escada” para seu cubículo no céu. O 
conceito de ser salvo somente pela fé não está correto; uma pessoa deve realizar o amor 
a fim de ir para o Céu. Sem o poder do amor, uma pessoa nunca poderá ser separada da 
escravidão satânica. 
 
Amor Vertical de Pais, Filhos e Avôs 
 
A vida vem para esta terra, começando a partir do amor. Enquanto se desenvolve, ela 
cria muitas conexões, como uma árvore desenvolvendo galhos e folhas. Enquanto uma 
pessoa está crescendo, ela está aprendendo a amar. Um esposo aprende a amar sua 
esposa, e uma esposa aprende a amar seu esposo; juntos, eles aprendem a amar seus 
filhos; e os filhos aprendem a amar seus pais. Experimentando todas estas facetas da 
vida, cada um cresce e certamente retorna para onde começou a amar. Este é o propósito 
de nossa vida aqui na terra; é de onde devemos vir e para onde iremos. 
 
Devemos compreender o princípio que está governando o universo. Mesmo os animais 
protegerão seus filhos ao sacrifício de suas próprias vidas. Certamente esse sentimento é 
muito mais forte no homem. Se algum pai amoroso tivesse que escolher entre morrer ou 
deixar seu filho morrer, certamente ele mesmo iria preferir morrer. O relacionamento 
vertical é tão importante que ele capacita o homem a sacrificar sua existência horizontal. 
O relacionamento entre esposo e esposa é horizontal, mas os pais e um filho têm um 
relacionamento vertical. Uma pessoa irá preferir desistir de seus relacionamentos 
horizontais para o benefício do filho. Da mesma forma, o eixo horizontal deve se ajustar 
ao eixo vertical. 
 
Portanto, temos o mandamento de amar Deus mais do que qualquer outro, incluindo 
nosso cônjuge. Isso é porque Deus é a fonte da linha vertical e o relacionamento 
conjugal é a fonte da linha horizontal.  
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Após amar Deus nessa intensidade, e então amar seu cônjuge, sua linha horizontal criará 
automaticamente um ângulo de 90 graus e encontrará seu equilíbrio. Cada um dos pais 
deve amar seus filhos mais do que eles amam um ao outro. Isto é pela mesma razão. 
Eles devem amar um ao outro somente no fundamento de amar mais seus filhos. 
 
Qualquer coisa que Deus amar mais, você também amará mais. Sendo que Deus ama 
mais os filhos do que o casal, e porque Ele ama mais o “propósito do todo,” então 
também os amamos mais. Primeiro amamos nossos pais; então amamos nossos filhos; e 
finalmente amamos nosso esposo ou esposa – nessa ordem. Esta ordem será refletida 
através dos níveis da família, do clã, da nação, e assim por diante até o cosmos. 
 
Muitos americanos modernos têm a atitude que os filhos são um empecilho para o 
prazer de esposo e esposa. Eles pensam que seu próprio prazer é o propósito de suas 
vidas. Mas se essa forma de pensamento se torna dominante dentro de uma cultura, a 
sociedade rapidamente declinará. Devemos retornar para os princípios de Deus. A 
forma de Deus é realmente a forma que funciona melhor em um sentido prático. A 
forma mais geral de afirmar os princípios de Deus é “Viva para o benefício dos outros, 
não de si mesmo.” 
 
Seus avôs têm a tendência de amar vocês ainda mais do que eles amam seus próprios 
filhos. Isto é porque os avôs estão um passo mais perto de Deus do que os pais. Na 
cultura de Deus, os avôs seriam como o rei e a rainha para a família. Os filhos 
cumprimentariam primeiro os avôs de manhã. Com esse padrão, Deus e o universo 
podem preservar essa família. Não importa o quê, nunca podemos abandonar nossos 
pais ou nossos filhos. Embora seja possível ocorrer um divórcio de seu cônjuge, você 
nunca pode de divorciar de sua linhagem vertical; assim, você deve respeitá-la e 
preservá-la. Esta é a lei do universo. 
 
Quão distantes esta orgulhosa cultura americana está da forma de vida de Deus! Vocês 
também gostariam de ter pais que sacrificariam todas as coisas para seu benefício, mas a 
maioria de vocês não tem esses pais. Muitos esposos e esposas somente pensam sobre 
abraçar um ao outro, criando seu próprio céu. Mas nesse “céu”, seus pais e seus filhos 
estão clamando por seu amor. Certamente isso é inferno, e não céu. Claramente 
sabemos o que deve ocorrer. Não é nada menos do que uma revolução. Vocês devem 
mudar rapidamente as atitudes predominantes para as originais. 
 
Toda forma de amor é encontrada dentro da família. Dentro dessa realidade, Deus 
habita. Se isto é realizado perfeitamente, esses membros da família não precisam buscar 
por mais nada. Eles estão qualificados para viver para sempre no Reino do Céu. 
 
Tal família estenderá seu amor na direção de todas as coisas. Eles amarão os animais, as 
plantas e toda a criação. Antes de Deus ter criado os seres humanos, Ele criou o mundo 
da criação. Isso foi porque os seres humanos estavam destinados a obter a sensação e 
conhecimento do amor de Deus a partir dos animais e das plantas.  
 
Todas as coisas estão direcionadas definitivamente para o amor – os pássaros e toda a 
criação estão lá para nos lembrar do amor. O mundo natural é um manual de amor. 
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Se conectem com seus pais e seus avôs a tal ponto que seus avôs se agarrarão a você e 
dirão: “Eu não posso viver sem você.” Da mesma forma, seus pais dirão: “Eu posso 
desistir de tudo, mas não de você.” Quando você se torna o fruto de amor verdadeiro 
dentro de tal família, você pode ir para qualquer lugar e ser completamente bem vindo. 
Você pode até mesmo saltar na cabeça de Deus e Ele adorará você ainda mais. Mas a 
fim de fazer que seus pais e avôs amem você dessa forma, você deve primeiramente 
amar seus pais, seus avôs e seus filhos com a mesma intensidade. Seu cônjuge deve 
estar disposto a amar e servir seus pais. 
 
Não há espaço na Igreja de Unificação para lares de idosos. 
 
Vocês devem entender claramente o que esperar de seus avôs. Um bebê molha a fralda e 
faz muita confusão, e da mesma forma, quando as pessoas estão velhas e quase para ir 
para o mundo espiritual, elas podem se comportar como bebê novamente. Elas podem 
até mesmo molhar suas roupas. Se espera que cuidemos delas tal como cuidamos de 
nossos próprios bebês. Não há nenhuma diferença, exceto que os avôs são ainda mais 
preciosos. Aqueles que cuidam de seus pais e avôs dessa maneira se encontrarão bem 
preparados para o mundo espiritual. 
 
Todo o propósito da vida aqui na terra é aprender como amar. Vocês devem amar seus 
pais, seus filhos, e seu cônjuge com a intensidade do primeiro amor puro. Isto trará total 
realização para você e para seu ambiente. Quão belo é abraçar seus avôs! A despeito da 
grande diferença de idade, vocês podem amar um ao outro como se vocês pertencessem 
a mesma geração. O valor desse amor vai além de qualquer quantidade de dinheiro ou 
qualquer outra coisa. Quando Deus vê tal cena amorosa, Ele inclinará sua cabeça em 
gratidão. É uma visão tão bela para Deus quando avôs de 90 anos de idade estão 
abraçando seus netos, que são apenas bebês. Mas na sociedade moderna na América, 
muitos pais desencorajam os avôs de tomar parte ativa nas vidas dos filhos. Eles 
reclamam sobre os filhos serem “mimados” e assim por diante, mas isso vai contra a lei 
da natureza. Filhos precisam do amor dos avôs e vice-versa. 
 
Cada pessoa precisa de seu passaporte de amor capacitando-a a desfrutar total liberdade 
quando for para o mundo espiritual. Onde podemos obter este passaporte? Somente 
através da aprovação de nossos próprios filhos, pais e avôs. Eles devem nos dizer se 
somos dignos do Céu. Vocês podem nomear algum outro tipo de amor que eu não 
mencionei hoje? Todos os tipos de amor estão incluídos dentro da família – incluindo o 
amor do país e do universo. 
 
Entendam que vocês estão criando o fundamento para a realização de seu propósito de 
vida, o qual é conectar seu amor com todos no mundo. Isso significa que vocês devem 
amar seus inimigos. Se você é branco, então você deve amar negros e amarelos. Se você 
é alemão, você deve amar americanos, e vice-versa. Se alguns dos seus casais têm tido o 
hábito de brigar entre vocês mesmos, vocês devem parar isso agora. Não há nenhuma 
outra felicidade exceto dentro de sua própria família; o Reino do Céu deve ser realizado 
lá. Se o mundo inteiro estivesse vivendo em paz, mas você e seu cônjuge estivessem em 
conflito, vocês não teriam nada a ver com a paz do mundo. Todas as coisas acontecem 
dentro de sua própria família, a unidade elementar do Reino do Céu.  
Deus abençoe vocês! 
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Advertência de Deus para o Mundo 
Mensagem do Reverendo Moon a partir da Prisão 

 
 
4. A Vontade de Deus e o Natal 
 
Hoje é Natal, e as pessoas ao redor do mundo estão celebrando o nascimento de Jesus 
Cristo. Quando pensamos sobre Jesus, sabemos que ele não nasceu com um propósito 
individual, como as pessoas comuns, mas ao invés disso, ele veio para esta terra para 
salvar o mundo. Por causa da queda, a humanidade claramente precisa de um Salvador a 
fim de retornar para Deus. A humanidade está alienada de Deus, e todos devem seguir 
através de Jesus a fim de retornar para Ele. 
 
É mais importante ao celebrar este dia de Natal conhecer o propósito da vinda de Jesus 
Cristo 2.000 anos atrás. Sem conhecer esse propósito claramente esta celebração fica 
sem sentido, por isso, nesta manhã eu gostaria de proferir uma mensagem sobre o tema: 
“A Vontade de Deus e o Natal.” 
 
Quando perguntamos se a intenção original de Deus para este mundo foi completamente 
cumprida, a resposta óbvia é não. A vontade de Deus foi originalmente frustrada por 
causa da queda do homem. Através da história a humanidade decaída tem buscado pela 
realização definitiva da vontade de Deus e o propósito de criação. Como esta 
providência esteve avançando em muitos diferentes níveis desde o indivíduo, família, 
sociedade, nação e mundo, a vontade ou projeto original de Deus nunca mudou. 
 
Deus é eterno, imutável, absoluto e único; portanto, a vontade de Deus é também eterna, 
imutável, absoluta e única. Deus não pode comprometer Seu padrão original por causa 
da falha humana. Ele não pode descer ao nível da humanidade pecaminosa; os seres 
humanos devem ser elevados ao nível de Deus. 
 
Jesus Veio para Realizar o Reino de Deus na Terra 
 
Desde a queda, a vontade de Deus tem se concentrado no objetivo de restauração. Deus 
está determinado a salvar a humanidade, para mostrar para as pessoas como sair do 
estado decaído para o estado de ideal original de criação. Isso é restauração, ou a 
providência de salvação. Por toda a história as pessoas não estavam em uma posição de 
salvar a si mesmas. Na verdade a salvação vem a partir de Deus. Deus deve enviar um 
Salvador para revelar o ideal original de Deus de criação para o mundo. Esse homem foi 
Jesus Cristo. 
 
Como vocês sabem, a intenção original de Deus para este mundo não era apenas a 
perfeição de um indivíduo, mas era também trazer a perfeição da família. Isso teria se 
expandido para a perfeição do clã, da sociedade, da nação e do mundo. Se Adão e Eva 
tivessem alcançado a perfeição sem cair, o mundo de hoje seria inteiramente diferente. 
Não veríamos todas as visões nojentas que testemunhamos todos os dias. Nem veríamos 
as barreiras de idioma e as barreiras nacionais que separam as pessoas. Além disso, todo 
indivíduo viveria para alcançar a perfeição real e poderia claramente traçar seu próprio 
caminho de vida para alcançar o definitivo Reino do Céu. O problema hoje é que os 
humanos não conhecem o Deus vivo e carecem de uma direção adequada.  
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As pessoas vivem ao acaso, vidas errantes. No ideal original isto não ocorreria; todos 
seriam orientados para a perfeição de uma forma plenamente paralela com a vontade de 
Deus, e ninguém poderia ou desejaria viver fora dessa vontade. 
 
Se não tivesse ocorrido a queda, a humanidade seria constituída de cidadãos do Reino 
de Deus na terra. Os cidadãos do Reino de Deus começariam suas vidas aqui na terra, e 
depois de consumarem suas vidas aqui, eles automaticamente seriam elevados ao Reino 
de Deus no Céu, onde eles continuarão como famílias. 
 
Sempre houve um projeto na mente de Deus, o plano original que sempre foi e sempre 
será perfeito, embora a realização física destes planos ainda nunca tenha sido vista. 
Jesus orou: “Venha Teu Reino, Seja feita Tua vontade aqui na terra como no céu.” Jesus 
conhecia a perfeição da vontade Deus no Céu e trouxe essa vontade para a terra, vindo 
para estabelecer a perfeição aqui. Esse era o plano de Deus. 
 
O Jesus Vivo Era o Mediador Perfeito de Salvação 
 
Jesus Cristo veio para a vontade de Deus, para transmitir a vontade de Deus para a 
nação escolhida de Israel. Deus estava se movendo em determinada direção e Jesus 
Cristo estava se movendo para essa direção, assim, com certeza o povo de Israel estava 
destinado a se mover em um caminho paralelo a Jesus. Se todos os três tivessem se 
movido em paralelo em uma única direção, a vontade definitiva de Deus poderia ter 
sido cumprida nessa nação. Deus e Jesus estavam unidos, e tudo isso era necessário para 
ter o povo de Israel unido com Jesus. Após a realização no nível nacional, a expansão 
dessa realização para o nível mundial estaria assegurada. 
 
Jesus veio como sacerdote para ser recebido pelo povo de Israel. Ele trouxe a grande 
oportunidade de cumprir a condição para a restauração do Jardim do Éden. Todas as 
coisas foram perdidas no Jardim do Éden, mas todas as coisas poderiam ter sido 
restauradas pela nação escolhida de Israel, se eles tivessem se unido com o Messias. As 
sangrentas batalhas que ocorreram por muitos séculos depois do aparecimento de Jesus 
nunca deveriam ter ocorrido. Deus preparou Israel por muitos milhares de anos para 
estar pronto para aceitar o Messias quando ele aparecesse. Embora Jesus não tenha 
aparecido da forma que a maioria dos Judeus de seu tempo esperava, eles ainda 
deveriam ter a sabedoria para aceitar e trabalhar juntamente com o Messias no dia que 
ele viesse. Assim, João Batista ao preparar o caminho para Jesus, declarou para o 
mundo: “Arrependei-vos, pois o Reino de Deus está próximo.” Jesus repetiu a mesma 
advertência, dizendo as primeiras palavras: “Arrependei-vos, pois o Reino de Deus está 
próximo.” 
 
O Messias foi capaz de entender e raciocinar com o coração de Deus para que ele 
pudesse estar unido com o amor de Deus. As excepcionais qualidades humanas de sua 
personalidade lhe permitiam conectar com o povo de Israel. Ele era a ponte entre Deus e 
todo o mundo decaído, e aceitando-o, o povo estaria aceitando se unir com Deus. A 
vontade de Deus era a aceitação do Messias, e não sua rejeição. Jesus era realmente o 
Messias, e através de total obediência do povo, ele deveria ter recebido o poder de 
conduzir Israel. 
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A morte de Jesus não foi suicídio; foi uma execução. Atualmente a doutrina cristã prega 
a salvação pelo sangue de Jesus. Mas é preciso perguntar se Deus e Jesus avalizam esta 
doutrina. Na Bíblia está registrado a história de uma prostituta que foi condenada à 
morte que seria apedrejada. Jesus disse para as pessoas reunidas ao redor dela: “Aquele 
que de entre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela.” Todas as 
pessoas conscientes deixaram cair suas pedras. Depois que todos tinham ido embora em 
vergonha, Jesus falou com a mulher acusada, dizendo: “Ninguém te condenou? Nem eu 
também te condeno; vai-te, e não peques mais.” O que isto significa? Por suas próprias 
palavras, Jesus ofereceu perdão. Mesmo antes de Jesus derramar uma única gota de 
sangue já havia salvação. Ninguém tinha que esperar Jesus morrer. Havia salvação ao 
aceitar a palavra de Jesus. Isso está na Bíblia. Ele não deu nenhuma instrução dizendo: 
“Eu perdoarei e salvarei você, mas espere até eu morrer na cruz.” Jesus ofereceu 
salvação a todos pela palavra de Deus. O plano de salvação de Deus não exigia 
derramamento de sangue. A palavra salvação significa que o Jardim do Éden deve estar 
aqui na terra, com homens, mulheres e famílias vivos. O que precisamos é consumação 
viva, e não derramamento de sangue e morte. 
 
Adão, Jesus, e a Segunda Vinda são para o Mesmo Propósito 
 
Entretanto, Deus ainda não viu a perfeição de Seu plano original aqui na terra, mesmo 
após a vinda de Jesus Cristo. Por causa da crucifixão, Jesus não pôde cumprir todo o 
propósito de sua vinda, a realização do ideal do Éden. Não era todo o plano original de 
Deus cumprir o ideal de matar o Messias. Se esse fosse realmente o método de Deus, 
então apenas enviá-lo para uma nação que estivesse despreparada para entendê-lo teria 
sido suficiente. Às vezes sacrifício é necessário, mas Deus não pretendia o sacrifício da 
vida humana como a chave para a salvação completa. A crucificação de Jesus Cristo 
não foi capaz de trazer a humanidade para o mais alto grau de perfeição individual, ou 
familiar, ou social, ou nacional. Portanto, é mais lógico que o Messias tenha que vir 
uma segunda vez. 
 
O que Jesus fará quando ele vier? Ele virá para acabar com o mundo? A palavra 
“julgamento” é frequentemente mal entendida como se quisesse dizer que Deus acabará 
com tudo em ira. Esse não é o propósito da vinda do Messias na segunda vez. Todo o 
propósito é cumprir a missão que foi deixada incompleta 2.000 anos atrás, para 
trabalhar pela perfeição individual, familiar, social, nacional e mundial. Julgamento é a 
obra construtiva de Deus para ver a realização do Reino de Deus aqui na terra. 
 
A obra de Deus é real e física. Ao interpretar a Bíblia literalmente, muitos cristãos 
antecipam o aparecimento de Jesus no céu, mas há problemas com esta visão. As 
pessoas percebem Deus como sendo sobrenatural, alguém que pode executar até mesmo 
o milagre de trazer Jesus nas nuvens. Mas porque o Cristianismo seria necessário nesse 
caso? Porque fé seria necessária? Porque Deus não utilizou poder sobrenatural para 
edificar o Reino de Deus na primeira vez? Porque Ele teve que esperar 6.000 anos para 
realizar isto? 
 
Eu quero que vocês saibam que a vontade de Deus ao enviar Jesus Cristo 2.000 anos 
atrás forma perfeitamente um paralelo com a vinda de Adão no Jardim do Éden. O 
Senhor do Segundo Advento virá para o mesmo propósito.  
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Em outras palavras, a vontade de Deus, o propósito de Adão, o propósito de Jesus e o 
propósito da Segunda Vinda são todos a mesma coisa. Verdade é imutável, sendo o 
início e o fim. A vontade de Deus não pode ser mudada ou manchada pelo tempo, mas 
será a mesma para sempre. Deus tem uma fórmula, e quando ela é cumprida, Deus irá 
colocar Seu selo. Essa fórmula específica ainda está lá, sem ser cumprida; Deus está 
esperando que o homem cumpra esse padrão puro e inalterado. 
 
Jesus, o Verdadeiro Homem, Uma Unidade com Deus 
 
O que é um homem verdadeiro? O Presidente dos Estados Unidos é automaticamente 
um homem verdadeiro? O verdadeiro homem é aquele que se ajusta perfeitamente ao 
padrão de Deus, significando que se Deus é redondo, esse homem verdadeiro é 
perfeitamente redondo, e se Deus é quadrado, esse homem verdadeiro é perfeitamente 
quadrado. Do dia até a noite, desde a eternidade até a eternidade ele não se desviará 
desse padrão.  
 
Como sabemos que Jesus era um homem verdadeiro? Ele não escreveu um grande sinal 
na testa ou obteve um Ph.D. Ele não tinha nenhum tamanho ou poder extraordinário. 
Porque sabemos que ele era um homem verdadeiro? Sabemos que Jesus era um homem 
verdadeiro porque sua forma de vida era paralela com a vontade de Deus e se ajustava 
perfeitamente à descrição da forma de vida de Deus. Sabemos que Jesus Cristo nasceu 
somente para a vontade de Deus, que ele viveu somente para a vontade de Deus, e que 
ele morreu pela vontade de Deus. No momento crítico da morte de Jesus na cruz, ele 
morreu como um Messias e com a dignidade de um Messias, não como um homem 
comum, um homem triste, um homem se escondendo. Jesus não pôde desistir da 
vontade de Deus se ressentindo à postura de oposição do povo aos seus esforços para 
salvá-los. Ele sentia profundamente: “Embora o Império Romano se oponha a mim 
agora, ele deve receber minha misericórdia. Embora os Israelitas se oponham a mim, 
eles devem receber minha misericórdia.” Portanto, Jesus tinha espaço para perdoá-los, 
espaço para orar por eles e para abraçá-los. 
 
Jesus foi um homem verdadeiro porque ele viveu perfeitamente a vida de Deus. Ele era 
um Deus que caminha. Não havia nenhuma separação entre Deus e Jesus, e porque 
ninguém pode destruir Deus, ninguém pode destruir Jesus Cristo. A crucifixão não foi 
sua destruição; Deus manifestou o poder de ressurreição para que o mundo pudesse ver 
que Jesus nunca foi destruído. 
 
Qual Atitude é Necessária a Fim de Receber o Messias? 
 
Sendo que a realização da perfeição não foi obtida em Israel, Deus preparou o 
Cristianismo como o segundo Israel, como o fundamento sobre o qual o segundo 
Messias pudesse vir. Estabelecer esse fundamento é a tarefa do Cristianismo. O objetivo 
definitivo dos cristãos de todo o mundo é receber o Messias. Muitos cristãos pensam 
que o Messias ordenará que aconteçam milagres extraordinários que resolverão todos os 
problemas do mundo em um único momento, instantaneamente criando o mundo do 
Reino de Deus. Este é seu entendimento ambíguo, mas isto não poderia possivelmente 
acontecer. 
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Quando o Messias vem na segunda vez, ele começará a partir do fundo da situação 
humana e avançará passo a passo para o mais elevado do Reino. Ele traz o padrão que o 
restante do mundo deve seguir, e ele não se comprometerá com o mundo. Ele iniciará o 
confronto final entre bem e mal. De acordo com o padrão original de Deus, os cristãos 
modernos estão prontos para serem elevados para o Reino de Deus no céu como 
homens e mulheres aperfeiçoados? De jeito nenhum. Eles devem se transformar e 
mudar para se ajustarem ao padrão que o Messias trará; como o segundo Israel, os 
cristãos devem ser o primeiro povo a mudar para esse padrão. 
 
Muitos cristãos têm esperado firmemente que Cristo venha novamente – em uma nuvem. 
Se ele viesse em uma nuvem, talvez usando um pára-quedas, ele seria reconhecido e 
honrado como o Messias, sem dúvidas. Mas não há nenhuma chance que ele não venha 
em uma nuvem, mas ao invés, que ele apareça como uma pessoa comum? Afinal, que 
tipo de Messias a humanidade precisa: um que desce das nuvens como um ser não 
humano e com poderes sobrenaturais; ou um que seja uma unidade conosco, com a 
mesma carne e a mesma mente? Certamente, as pessoas precisam de uma pessoa real 
com quem se relacionar na posição de Cristo. 
 
Jesus descreveu a si mesmo como “o caminho, a verdade e a vida.” Realmente não faz 
muita diferença qual forma ele veio ao mundo – mesmo se ele tivesse que vir nas 
nuvens, porque nuvens não são o caminho, a verdade e a vida. Era o próprio Jesus que 
era importante, nada mais. Entretanto, ele veio ao mundo, ele ensinou claramente sobre 
o caminho para viver, a verdade para a humanidade e como obter vida. E também Jesus 
era “o amor”; ele não disse isso, mas ele era o amor para o mundo. 
 
A humanidade preferiria receber um Messias que viesse dramaticamente em uma 
nuvem, sem ensinar nada e sendo todas essas coisas que Jesus era, ou um Messias que 
viesse normalmente, mas sendo capaz de transmitir esses preciosos entendimentos? 
Certamente, a humanidade valorizaria o segundo tipo de Messias. 
 
Quão bem vocês conhecem a vontade de Deus? Muitos cristãos estão convencidos que a 
vontade de Deus para eles é somente buscar seu próprio cantinho no Céu, e eles podem 
se preocupar menos sobre o destino do restante do mundo. Enquanto isso a nação e o 
mundo estão desmoronando, e ao invés de se sentir responsáveis, eles esperam que 
Deus conduza todas coisas. Esse não é o verdadeiro Cristianismo. 
 
Eu quero que vocês saibam claramente que o alvo de Deus e de Jesus é o mundo, não 
apenas um único homem, uma única raça, um único povo ou uma única nação. Deus 
pretendia que o Messias realizasse o cumprimento da perfeição, não para criar uma 
multidão de denominações. Ele ainda está determinado a alcançar esse único objetivo 
definitivo de perfeição e unidade entre as pessoas. 
 
Como um Cristianismo Dividido e Brigando Pode Exemplificar o Ideal de 
Jesus? 
 
Eu vi como é o Reino de Deus no mundo espiritual, e com certeza vocês também verão 
que o Reino de Deus não está organizado da mesma forma dividida que as religiões 
estão aqui. Essa separação é verdadeiramente contrária à vontade de Deus.  
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O conflito e divisão entre as pessoas religiosas têm sido levados para o mundo espiritual, 
e isso traz grande tristeza para Deus. Contudo, essa tem sido a fé convencional. 
 
Como Vocês Podem se Tornar Verdadeiros Filhos e Filhas de Cristo? 
 
Acreditamos em Jesus Cristo como o Salvador e Messias porque também queremos nos 
tornar os filhos ou filhas que podem cumprir a vontade de Deus. Jesus morreu para o 
benefício da missão, não apenas para adquirir seu próprio cubículo no Céu. Portanto, 
jamais se preocupe sobre seu próprio céu, mas se preocupe em trazer o Reino de Deus 
para sua sociedade e para este mundo. Se você é assim, quando disser para Deus: “Eu 
não quero ir para o Reino de Deus,” Deus perseguirá você e pessoalmente o instalará na 
posição mais elevada em Seu Reino. 
 
Jesus nunca reclamou a Deus sobre a rebeldia do mesmo povo que ele tinha sido 
enviado para salvar, e nunca cessou de cuidar deles. Esse não era o coração de Jesus. 
Jesus sabia claramente que sua missão não era apenas a salvação de Israel, mas do 
mundo. Jesus, como o filho de Deus, estava perfeitamente unido com Deus em vontade 
e em coração. Por causa dessa unidade, Jesus Cristo pôde morrer com disposição pelo 
resto do mundo. 
 
Como vocês podem se tornar os verdadeiros filhos e filhas de Cristo? Tornando-se 
perfeitamente uma unidade com Jesus Cristo, unidade com seu espírito e unidade com 
seu coração. Se você está perfeitamente unido com Jesus Cristo, você pode estar 
disposto a ser um sacrifício para a salvação do restante do mundo. Deus estaria mais 
satisfeito ao ouvir Jesus orar: “Deus, Seu objetivo é a salvação mundial. Por favor, 
utilize-me e meus irmãos e irmãs cristãos como Seu sacrifício para cumprir Sua obra.” 
Os verdadeiros cristãos são aqueles que estão dispostos a se sacrificarem, sua própria 
igreja e sua denominação para a realização da vontade de Deus de salvar o mundo. 
 
Olhando para os 2.000 anos de história cristã, podemos ver que milhões de cristãos têm 
orado profunda e altruisticamente a Deus. No início do Cristianismo, qual vocês acham 
que era a oração predominante? Seu clamor constante a Deus era: “Oh, Senhor, por 
favor, envie Seu filho novamente como o Senhor prometeu.” Isso era muito diferente do 
tipo de orações que a maioria das pessoas está orando atualmente: “Senhor, por favor, 
ajude minha família a ser próspera; abençoe minha igreja,” etc. 
 
Um verdadeiro cristão não poderia orar pelo auxílio e bênção de Deus somente para sua 
família. Aqueles que oram somente por seu próprio cantinho de bênção de Deus não 
acabarão no Céu. Depois de conhecer a verdade sobre a situação de Deus, podemos 
somente orar: “Deus, estou pronto para ser Seu sacrifício. Utilize-me como Seu 
instrumento; cumpra Sua vontade para a salvação mundial através de mim.” Tais 
pessoas criarão o Reino de Deus. 
 
A Realidade do Primeiro Natal 
 
Para conhecer melhor o coração de Jesus, vamos lembrar sua situação no primeiro Natal. 
Atualmente há muitas igrejas que estão observando o nascimento de Cristo com 
celebrações e festividades.  
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A atitude tradicional tem sido de louvar a forma pela qual o Messias nasceu em um 
estábulo e esteve deitado na palha em uma manjedoura. Mas como a humanidade 
poderia se orgulhar do filho de Deus ter nascido em um estábulo? 
 
Os Judeus foram preparados por Deus para receber e auxiliar Jesus, mas o povo 
realmente não tinha a menor ideia de quem era Jesus, e o que eles estavam destinados a 
fazer a fim de ajudá-lo a cumprir a vontade de Deus. Eles não sabiam nada. Houve 
alguém que entendeu a missão de Jesus como um indivíduo, sua missão para restaurar 
sua família, a nação ao redor de sua família, e finalmente o mundo inteiro? Está muito 
claro que não houve ninguém, nem pessoas seculares e nem religiosas, que auxiliaram 
Jesus a cumprir sua missão. 
 
Se houve alguém que entendia Jesus e o ajudou, era o próprio Deus. Deus sabia, mas 
nenhuma outra pessoa, exceto Jesus, entendeu sua responsabilidade. Deus ficou 
contente e satisfeito ao ver Seu filho nascer em um estábulo, chorando de frio, sem 
ninguém ao seu redor sabendo o que estavam destinados a fazer, e com Satanás 
buscando intensamente encontrar alguma forma para pará-lo? Deus poderia se sentir 
tranquilo nessa situação? 
 
Vamos voltar e pensar um pouco mais detalhadamente sobre como era o ambiente 
imediato. Maria era a mãe de Jesus, mas José não era seu pai. Quando José se casou 
com ela, Maria estava grávida, e José sabia que não era seu filho que ela carregava. José 
não sabia de nada, exceto o que foi dito em um breve sonho. Ele era um homem justo, 
por isso ele se casou com Maria como foi instruído a fazer por um anjo, mas por quanto 
tempo vocês acham que José poderia se sentir tranquilo e feliz sobre isto? Vocês não 
acham que ele continuou a pensar e repetidamente perguntar para Maria: “De quem é 
esse bebê?” Maria poderia talvez responder: “Oh, ele foi concebido pelo Espírito Santo, 
por isso você deve ficar feliz.” Mesmo se Maria tivesse verdadeiramente dito isso, 
vocês acham que José teria respondido com alegria? 
 
Sejam realistas e imaginem-se nessa posição. Suponham que todos respeitam você 
como um homem muito generoso, mas você tem que se casar com alguma mulher que 
esteja grávida com o filho de outra pessoa. Ela diz que ele foi concebido pelo Espírito 
Santo, então talvez um dia você não tenha ressentimento, mas ainda se sentirá generoso 
por todos os anos que virão? Se um de vocês estivesse na situação de José, ouvindo 
fofocas e críticas por todo lugar, você se sentiria muito feliz e satisfeito com Maria? 
Você ficaria feliz em servir o filho uma vez que ele nascesse, e se sacrificaria para 
protegê-lo do mal? 
 
É provável que José tenha perguntado muitas vezes para Maria de quem era o bebê que 
ela carregava, porque ele estava curioso e porque tentava entender. Mas lembrem que 
naquele tempo uma mulher solteira que ficasse grávida era requerida pela Lei Mosaica 
que fosse apedrejada por cometer adultério.  
 
No início, José provavelmente pensou que entenderia, mas no longo prazo ele não pôde 
aceitar a situação. Vocês acham que seu relacionamento foi feliz por muito tempo? É 
provável que eles brigaram e desconfiaram um do outro, ao invés de entender 
plenamente e cooperar em amor. 
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Uma vez que Jesus nasceu, sem dúvida o abismo se tornou ainda maior, e José olhava 
para Jesus como algo que ele não queria, e que tinha arruinado seu relacionamento com 
Maria. Julgando a partir da realidade da natureza humana, esta era a situação que 
provavelmente existiu por toda a vida de Jesus. Por causa da atitude de seus pais em 
relação a Jesus, até mesmo seus próprios irmãos e irmãs não o teriam respeitado, muito 
menos teriam pensado que ele era o filho de Deus. Eles até mesmo o teriam tratado pior 
do que os outros filhos porque ele era diferente. 
 
A Bíblia registra que Maria e José levaram Jesus ao templo em Jerusalém para a Páscoa, 
e quando deixaram a cidade, eles nem mesmo se preocuparam em verificar se Jesus 
estava com eles. Eles tomaram ciência de sua ausência somente depois da jornada de 
um dia inteiro. Mesmo em uma família mediana, vocês podem imaginar os pais 
deixando um menino da idade de Jesus sozinho em uma cidade lotada? 
 
Podemos seguramente assumir que Maria e José brigaram sobre isto. José pode ter dito: 
“Esqueça isto. Vamos embora.” E Maria teria que ir embora. Mas porque Maria era 
insistente, e José sabia que ela não cederia, eles voltaram novamente para encontrar 
Jesus, para trazê-lo com eles para casa. 
 
Enquanto Maria estava grávida, e enquanto a desarmonia entre Maria e José continuava, 
vocês não acham que rumores correram por toda a vizinhança sobre quão 
frequentemente eles brigavam? Em uma vizinhança tão próxima como uma antiga vila 
judaica, eram grandes as chances que todos sabiam que Maria e José não se davam bem 
por alguma razão. O sumo sacerdote Zacarias e todos os familiares ao menos sabiam e 
desaprovavam a situação. 
 
A família de José sabia que Jesus não era realmente um deles, e embora eles possam 
não ter discutido isso na frente dele, Jesus não era respeitado. Mesmo agora em uma 
sociedade tão permissiva como a América, se uma garota tem um bebê cujo pai não é 
conhecido, então haverá algum comentário sobre isto. Quanto mais severa era a situação 
que prevalecia no tempo de Jesus, quando uma mãe adúltera era punível com a morte. 
Certamente houve fofocas cruéis. Jesus teria crescido feliz e satisfeito como uma 
criança comum sob estas circunstâncias, ou vocês podem imaginar que Jesus esteve 
preso em uma situação insuportável? Toda criança com quem Jesus brincava certamente 
deve ter feito comentários sobre coisas ouvidas de seus pais. Jesus simplesmente não 
pôde ter relacionamentos normais com as outras crianças. 
 
Não obstante, permanece o fato que Jesus nasceu para salvar todas as pessoas. Ele era o 
filho unigênito de Deus, e seu objeto de salvação era exatamente o povo que o criticava. 
A forma que o Rei dos reis foi maltratado e mal entendido pelas pessoas ao redor dele 
foi amplamente diferente do ideal de Deus para Jesus. 
 
Que Tipo de Pessoa Poderia Ter Consolado Jesus? 
 
Alguém próximo a Jesus tentou defendê-lo? Não há nenhum relato que registre essa 
dedicação. Jesus foi maltratado e perseguido por sua própria família porque eles 
careciam completamente de qualquer entendimento de quem ele era. Mesmo sem ser 
Rei dos reis e o filho de Deus, ele nem mesmo era tratado como uma criança comum? 
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O senso comum diria que mesmo em feriados e dias especiais ninguém fazia roupas ou 
presentes e os apresentava para Jesus. Os irmãos e irmãs que eram mais favorecidos por 
José poderiam ter conseguido alguma coisa, mas mesmo Maria ficava relutante em 
contrariar José dando alguma coisa para Jesus. Naturalmente, Jesus queria vestir roupas 
especiais e comer comida especial nesses dias, como também fazemos, mas ninguém 
dava nada para ele. 
 
Jesus definitivamente sabia que ele era especial. Ele ouvia o que as pessoas ao seu redor 
pensavam sobre ele, mas sua auto-imagem era completamente diferente. Desde o tempo 
que era pequeno, ele nunca pôde falar abertamente sobre seu próprio caminho. O único 
consolo que ele podia buscar estava na comunicação com Deus, e ele passava mais 
tempo orando a Deus e buscando Sua orientação. Como resultado, Jesus se tornou cada 
vez mais forte neste período, e as circunstâncias o compeliram em uma única direção – 
na direção de Deus e da realização de Seu ideal. Ele sabia que o pensamento da 
humanidade era amplamente diferente de Deus, e que isto tinha que ser corrigido; ele 
também sabia que a sociedade não entendia nada sobre o que Deus queria, e que ele 
mesmo teria que mudar isto. Por causa de suas circunstâncias adversas, Jesus orava 
intensamente a Deus, até o ponto quando Deus pôde falar com ele e ensiná-lo o que ele 
precisava para sua futura obra. 
 
Sob tais circunstâncias, vocês acham que durante os anos de Jesus na terra, alguém 
celebrou seu aniversário com verdadeira alegria? Enquanto Jesus ficava mais velho e 
conhecia mais e mais claramente quem era Deus, e qual era sua missão, seu coração se 
tornou mais pesado e mais agonizante, e seu ambiente se tornou mais difícil de tolerar. 
 
O amigo mais precioso para Jesus teria sido a pessoa que viesse até ele, não com muitos 
presentes ou palavras de congratulações, mas ao invés, com um coração em lágrimas 
para consolá-lo em sua situação, e para discutir com ele o que teria que fazer no futuro. 
Se alguém assim tivesse estado lá, então Jesus teria sido mais feliz do que se alguém 
tivesse vindo com presentes. Essa pessoa poderia ter sido alguém entre seus próprios 
irmãos ou irmãs. Conhecendo seu sofrimento oculto, esta pessoa poderia ter trazido 
apenas um pequeno pedaço de bolo embrulhado em um guardanapo para dar para Jesus 
em seu aniversário, dizendo: “As pessoas não entendem você, mas eu tentarei ajudá-lo. 
Você não deve ficar desapontado.” Jesus certamente teria recebido mais calorosamente 
esta pessoa do que alguém que viesse com um presente extravagante para ele, e depois 
fosse embora. Se tivesse havido um único irmão ou irmã na família de Jesus, então 
Jesus teria lembrado dele ou dela por um longo tempo, e teria falado sobre essa pessoa. 
 
Quando Jesus se sentia desapontado, ele tinha que orar a Deus mais intensamente, e 
sendo movido pela fervorosa oração de Jesus, Deus o ensinava: “Mais tarde você se 
tornará grande neste caminho e será elevado para esta posição específica.” Essa era a 
forma como deveria ser, com Deus dizendo a ele muitas coisas em detalhes. Por causa 
destas experiências, Jesus sabia que Deus era seu melhor amigo, e o mais próximo a ele, 
bem diferente de José e Maria, ou mesmo seus irmãos e irmãs. 
 
Jesus era muito sério ao pensar sobre a situação nacional daquele tempo, orando sobre 
como mudar as coisas. Ele sabia o que Deus tinha em Seu plano para ele mesmo, os 
israelitas e toda a humanidade. 
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Deus é espírito, mas tendo um corpo, Jesus podia entender a situação existente do 
mundo, e ele sabia que tinha que ser o ponto central para trazer esse mundo de volta 
para Deus. Vocês acham que ele queria muito mais alguém que demonstrasse algum 
entendimento, ou ele queria ouvir ao menos uma única palavra de amor falada para ele, 
sabendo que sem ele ninguém tinha nenhuma chance de retornar para Deus? Jesus 
desejava ouvir o sumo sacerdote dizer: “Devemos nos preparar para receber você, 
porque essa é a única forma para retornarmos para Deus.” Conhecemos alguém que 
tenha entendido e dito isto? Por fim, as pessoas não o entenderam, e como resultado 
Jesus foi crucificado. Quando Jesus morreu na cruz, ele ficou indescritivelmente 
desapontado. Jesus se tornou absolutamente desesperado pela ausência de entendimento 
das pessoas, mas como Deus teria se sentido ao perdê-lo da terra, e tendo que preparar 
novamente por milhares de anos para enviar o Messias? 
 
Quando Jesus estava na mais profunda angústia na cruz, o sentimento de Deus se 
emparelhava exatamente com o seu. Não podia haver nenhuma diferença. Quando você 
está realmente indignado e absolutamente furioso por dentro, você pode pensar em dar 
felicidade ou bênção? Quando alguém se aproxima nesse momento, você consegue se 
sentir generoso e receptivo? Este é exatamente o sentimento que Deus teve quando Ele 
assistiu Seu filho morrendo na cruz. 
 
Com este entendimento, sabemos quão profunda dor é causada em Deus pela crença 
tradicional das igrejas cristãs que Jesus veio para morrer. Como eu disse, é nosso 
relacionamento com o Jesus vivo que traz o relacionamento com Deus. Assim, nossa 
salvação vem através da ressurreição e de nosso relacionamento com o Jesus 
ressuscitado, e não através do sangue da cruz. Contudo, nem mesmo a ressurreição pôde 
compensar os danos causados pela crucifixão solitária de Cristo. A vontade definitiva de 
Deus exigia que o povo escolhido se unisse com Jesus na carne, e seguisse com ele para 
realizar o Reino de Deus na terra. Sua morte bloqueou a providência para a restauração 
mundial e tornou necessária a Segunda Vinda. 
 
Nessa situação desesperadora Jesus compreendeu o significado do que tinha acontecido 
e disse: “Eu voltarei novamente.” Agora vocês podem entender que não é possível para 
Jesus vir novamente nas nuvens de uma forma feliz, e restaurar de forma mágica o 
mundo? Quando milhões de pessoas cantam hinos e trocam presentes, desejando 
felicidades umas para as outras em seu aniversário, Jesus está satisfeito e feliz? 
Enquanto ele ama seu povo, permanece profundo em seu coração as memórias 
dolorosas da falha de parte de sua missão, que ele somente poderia ter cumprido se as 
pessoas o tivesse recebido, e o consolado enquanto estava na terra. 
 
A Verdadeira Celebração do Natal 
 
Há alguém que pode celebrar o aniversário de Jesus em seu verdadeiro sentido, 
entendendo sua situação, e o que ele estava destinado a fazer? Há milhões de pessoas 
que celebram o Natal porque todos os demais fazem; mas quem conhece a situação de 
Jesus, e então comemora o dia? A única celebração que teria significado para ele seria 
quando alguém que sofre mais do que Jesus e que está mais desapontado do que o 
próprio Jesus vem até ele e diz: “Eu tenho uma situação difícil, mas sua situação é 
muito pior. Não obstante, eu gostaria de celebrar seu aniversário. Esqueça sua tristeza 
por um momento.”  
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Quando Jesus vê cristãos assim, ele explodiria em lágrimas e momentaneamente 
celebraria seu aniversário. 
 
Há muitas pessoas aqui neste auditório, mas que tipo de pessoas vocês são, e o que 
vocês estão destinados a fazer? Devemos conseguir muitas coisas boas utilizando o 
nome de Jesus, ou devemos ajudar Jesus? O que esta igreja desenhada por Deus deve 
fazer? Qual é o propósito de nos sacrificarmos? Pelo sacrifício estamos cumprindo a 
ideia que Jesus perseguiu, e assim, trazendo a todos para a unidade. 
 
No tempo de Jesus as pessoas não o entenderam, mas hoje todos podem entender esta 
realidade de coração. Se alguém na posição mais humilde de servo viesse para consolar 
Jesus e conversasse com ele, Jesus teria se sentido muito mais próximo dessa pessoa do 
que todas as outras pessoas poderosas daquele tempo. Porque o coração dessa pessoa 
teria sido mais próximo a Jesus, ela teria sido próxima em todas as outras formas 
também. Jesus não teria pedido para essa pessoa parar de vir apenas porque não estava 
na mesma posição nobre de Jesus; ele a teria abraçado ali mesmo e derramado lágrimas. 
Essa é a realidade do coração, o padrão de valor que supera qualquer barreira nacional 
ou social, e que pode ligar as pessoas para sempre. 
 
As pessoas sentem completa unidade simplesmente sentando ao redor de uma mesa de 
banquete e comendo carne e boas comidas? É de fato na situação desesperadora quando 
todos derramam lágrimas juntos que a unidade de coração com Cristo é realizada. 
Porque vocês preferem a segunda situação? Vocês sentem atraídos para esse caminho, 
não porque vocês gostam de luta, mas porque Jesus sente dessa forma, e Deus sente 
dessa forma. A única razão pela qual todos também devem fazer tal coisa é a fim de 
compartilhar qualquer coisa que Deus tenha para você. 
 
Isto também é verdade para mim. As pessoas preferem muitas outras coisas, mas 
embora a família possa se afastar, ou a sociedade possa não dar uma recepção imediata, 
ou o mundo possa não entender, não podemos abandonar o caminho que Deus abriu 
para aqueles que seguem Jesus, não importa quão difícil seja. Este é o motivo pelo qual 
estou fazendo o que estou fazendo. O único propósito para eu estar aqui é fazer vocês 
seguirem exatamente o mesmo caminho como o próprio Deus. Vocês concordam com 
isso? Às vezes é muito difícil, mas é a única forma segura para se tornar um amigo de 
Jesus e do próprio Deus. 
 
Escolhemos o mesmo caminho de Jesus, e dessa forma, podemos entender e participar 
na amizade com Deus. Se uma mulher vai seguir Jesus, ela pode seguir com o coração 
de Maria, e aliviar a situação de 2.000 anos atrás, tentando ser a melhor Maria possível. 
Se é um homem, então ele deve tentar servir Cristo na posição de José. Para seguir 
Cristo, uma pessoa também pode seguir como os próprios irmãos e irmãs de Jesus, que 
deviam entendê-lo e amá-lo completamente, e fazer as coisas mais difíceis por ele. 
Fazendo isto e se tornando uma unidade com Jesus, Jesus e o próprio Deus nunca serão 
capazes de dizer no futuro: “Eu não conheço você.” Aqueles que estão seguindo Cristo 
como um verdadeiro amigo, podem consolá-lo, seguindo além do caminho de espinhos 
deste mundo e sentindo fúria nas injustiças cometidas contra ele. Tais pessoas podem 
dizer: “Eles não entendem. Eu o compensarei por seus erros, por isso não os condene ou 
fique angustiado nessa situação. Tente esquecê-los e vamos fazer isto juntos.” 
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Se o Messias tivesse tais seguidores, então certamente Deus teria sido capaz de vir e 
desdobrar o restante da providência. Se alguém viesse até Jesus para expressar 
arrependimento em suas dificuldades, então Jesus diria: “Bem, é difícil, mas eu posso 
suportar. Mas e quanto a você? Seu caminho é mais difícil.” Esse fluxo de coração é o 
fundamento para o Céu na terra. 
 
O mundo está celebrando o Natal em sua melhor forma, mas vamos celebrar o Natal no 
sentido mais verdadeiro, entendendo a verdadeira situação de Jesus e o significado de 
sua segunda vinda, devotando todo o seu coração e amor para se tornar uma unidade em 
amor com Deus. Então somos os participantes em tudo o que pertence a Deus. 
 
Devemos nos lembrar que Jesus nunca teve uma verdadeira celebração de aniversário 
quando estava na terra, e seria imensamente significativo para ele ver as muitas pessoas 
que estão reunidas aqui celebrando no verdadeiro sentido. Vocês não ficariam gratos 
por participar na verdadeira celebração de Natal? Vocês acham que Jesus ficaria feliz ao 
ver que as pessoas reunidas aqui têm lágrimas e suor manchando seus rostos, e têm 
seguido sem roupas belas para fazer a obra de Deus? Vocês sentem confiança que Jesus 
estaria profundamente comovido ao ver vocês reunidos aqui para cantar canções de 
Natal e desejar a ele feliz aniversário? 
 
Vocês devem saber com certeza que estão na estrada para se tornarem filhos e filhas de 
Deus, para quem Deus e Jesus podem ser gratos por aquilo que vocês têm feito. Tais 
pessoas são as mais belas mulheres do mundo e os maiores homens. Aqueles de vocês 
que estão determinados que, pelo restante de suas vidas ficarão mais próximos do 
caminho de Cristo, abraçando o passado, o presente e o futuro até que a vontade de 
Deus seja cumprida, levantem suas mãos. Deus abençoe vocês. Vamos orar. 
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Advertência de Deus para o Mundo 
Mensagem do Reverendo Moon a partir da Prisão 

 
 
5. Caminho Pedregoso de Lágrimas 
 
Qual é o caminho pedregoso? É a estrada da providência ou da dispensação. Ninguém 
na história ou no mundo atualmente se dispõe prontamente a trilhar o caminho 
pedregoso. Nenhum indivíduo, família, sociedade ou nação gosta de trilhar um caminho 
pedregoso, pois ao invés eles preferem uma estrada plana e fácil. As pessoas preferem 
dirigir em uma estrada em uma área urbana ao invés do deserto. No conceito oriental, a 
vida do homem é comparada com uma viagem, e as pessoas pensam sobre a vida em 
termos de uma viagem feliz e pacífica, ou uma viagem infeliz. Porque algumas pessoas 
estão destinadas a trilhar um caminho pedregoso? A razão é muito misteriosa. Este 
desejo de uma vida despreocupada não está limitada ao homem, mas inclui a natureza. 
A grama quer crescer em solo fértil com bastante luz do sol e chuva agradável, e os 
pássaros buscam por uma moradia confortável onde possam estar em paz. Toda a 
natureza quer viver em circunstâncias pacíficas. Deus também gostaria de ter uma 
existência pacífica. É o homem que se coloca separado da natureza que está em 
sofrimento e lutas. 
 
Houve muitas pessoas grandes e justas no passado. Que tipo de padrão de vida elas 
tinham? Geralmente, elas viveram em lágrimas, lutas e dificuldades. Elas foram 
voluntárias para essa vida ou foram forçadas pelas circunstâncias? Embora elas não 
fossem voluntárias, seu ambiente trazia uma vida difícil para elas. Essas pessoas 
viveram uma vida de dificuldade a fim de superar a infelicidade da humanidade. 
Aqueles que desbravaram o caminho da retidão na história fizeram isso em lágrimas e 
suor. 
 
Onde começa a verdadeira felicidade? Onde começa a verdadeira paz ou o ideal? A 
verdadeira paz e retidão começam depois de uma vida de lutas e lágrimas, ou antes 
destas coisas? Porque elas somente são encontradas além dessa colina? Algo saiu errado. 
Esse algo foi a queda. A religião veio a existir em reconhecimento de que a vida 
humana não é como deveria ser. Sem o reconhecimento de que houve algum desvio do 
mundo original, a religião não poderia existir. A queda reduziu a humanidade a um 
estado anormal e infeliz. A religião tenta superar esse estado de infelicidade e trazer o 
homem de volta para a normalidade. Portanto, a religião está em um caminho de colisão 
com o estado infeliz do homem, tentando quebrá-lo em pedaços. 
 
Deus Trabalha em Dor 
 
A religião está baseada na personalidade carismática de seus líderes, ou em Deus? A 
religião deve estar baseada em Deus. Deus, que tem que conduzir a humanidade neste 
caminho de colisão com a infelicidade, é um Deus feliz? Um ser humano tem apenas 
uma vida útil limitada, e nesse breve tempo ele tem que seguir através de muita 
dificuldade e se esforçar para superar seu estado infeliz, mas Deus teve que continuar 
essa luta por milhares de anos. Vocês podem imaginar a dor e miséria de Deus ao ter 
que fazer isso? 



64 

 

A queda da humanidade está diretamente conectada com a tristeza de Deus. Atualmente 
vemos pessoas que vivem o dia-a-dia por diversão e entretenimento, mas se elas 
realmente querem felicidade e retidão, elas não podem continuar dessa forma; elas 
devem se confrontar com seus ambientes e se elevar acima deles. O primeiro passo em 
uma vida de religião é reconhecer a tragédia da queda, e tentar remediar esse estado. A 
queda trouxe miséria não apenas para a humanidade, mas também para Deus. Deus tem 
vivido continuamente em luta e infelicidade, mas nenhum homem reconhece isto. 
 
A solução começa com a humanidade ou com Deus? Se é somente um problema 
humano, então não temos que nos preocupar sobre Deus, e se é somente um problema 
de Deus, então não temos que nos preocupar com a humanidade. Mas o problema é 
igualmente sério para ambos humanos e Deus, e assim, a solução deve ser estruturada 
dessa forma incluindo ambos. Porque a queda trouxe tragédia para ambos, a 
humanidade e Deus, eles devem pensar ao longo da mesma linha se querem trazer uma 
solução. Se Deus está chorando, então as pessoas não podem estar rindo; se Deus está 
lutando para vencer as colinas, então a humanidade não pode estar saltando em terreno 
plano. 
 
Se você está triste e alguém vem para confortá-lo, sua tristeza vai embora 
automaticamente? Vocês já ouviram a fábula sobre a formiga e a cigarra, na qual a 
formiga trabalhava bastante durante o verão enquanto a cigarra desfrutava o tempo 
ocioso. A cigarra poderia entender a experiência da formiga? A formiga trabalhava 
tanto que sua cintura se tornou fina como um fio, e ela estava exausta com o trabalho. A 
cigarra poderia confortar a formiga, se ela nunca experimentou dificuldade por si 
mesma? Mas o pai da formiga podia entender como a formiga se sentia, porque o pai 
tinha trabalhado ainda mais do que seu filho. 
 
Esta analogia se aplica ao homem e Deus. Deus tem trabalhado bastante, como a 
formiga, enquanto o homem tem sido como a cigarra. Na América as pessoas comem, 
bebem e dançam – esta é a vida de uma cigarra. Como esse povo poderia dizer que 
entende o sofrimento de Deus? Deus poderia ser confortado por esse povo? A única 
forma de realmente confortar Deus é trabalhar bastante pela vontade de Deus e entender 
o que Ele experimentou. Então Deus pode ser confortado por você. 
 
Deus começou o universo com alegria ou tristeza? Durante o processo de criação, Deus 
sentia alegria e disse que Sua criação era boa, mas Ele sentiu a mesma alegria na queda 
humana? A alegria de Deus teria sido completada se as pessoas tivessem se tornado 
perfeitas na posição objetiva, mas isso nunca aconteceu. Portanto, a história humana 
começou em miséria, e a história de Deus também foi miserável. Não houve sons de 
risadas alegres, somente lágrimas. O eco dessas lágrimas tem ressoado por toda a 
história até os dias atuais. 
 
O som das lágrimas iniciou a história, continuou através de séculos, e será a agenda 
futura da história, a menos que façamos uma mudança total. Esta é a atmosfera 
universal circundando nossa vida, por isso, se você está tentando ser feliz sozinho, é 
inútil. Você está nadando em águas de infelicidade, e é impossível sair sozinho. Deus 
tem razão em lamentar ou não? Sua tristeza começa na compreensão que se todas as 
coisas tivessem sido diferentes, Ele as teria abraçado em alegria, mas ao invés, Ele está 
cercado pela tristeza. A situação de Deus está clara para a humanidade? 
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A Vida Religiosa é para Confortar o Coração Aflito de Deus 
 
As pessoas têm vidas infelizes e sem descanso, mas elas não sabem porque lutam tanto 
por tão pouco. Deus sabe que trazer uma solução para a situação não será fácil. Sua 
direção é trazer a solução seguindo um caminho pedregoso, mas as pessoas religiosas 
atualmente evitam a cruz e oram a Deus por bênção e dinheiro. Para os ouvidos de Deus 
essas orações são piores do que ver homens preguiçosos como a cigarra. Tais pessoas 
não apenas não confortam Deus, mas ainda elas também querem roubar algo Dele. As 
pessoas religiosas não compreendem que estão cravando mais um prego nas costas de 
Deus cada vez que oram dessa forma. Ao invés de confortá-Lo, isto causa mais dor a 
Ele. Por outro lado, se há um grupo de pessoas que pode dizer que entende a situação de 
Deus e que quer cuidar de Sua tristeza, tais pessoas estarão mais perto de Deus? 
 
Os americanos gostam de animais domésticos, especialmente cães. Se um dia há uma 
grande briga entre um esposo e a esposa, e então o esposo atira sua esposa para fora de 
casa, apenas lambendo a mão dela e abanando o rabo, o cachorro dará a ela mais 
conforto do que seu esposo. O relacionamento entre a humanidade e Deus está da 
mesma forma. A humanidade e Deus têm estado em conflito, com as pessoas desafiando 
Deus e exigindo saber porque elas devem seguir um caminho pedregoso. Deus 
realmente precisa até mesmo do conforto de um pequeno cachorro. 
 
Aqueles intelectuais que estudam Deus nos livros nunca chegarão perto de Deus sem 
sofrimento. Talvez eles pensem que têm coisa melhor para fazer do que carregar a cruz, 
mas alguém que pensa dessa forma é um ladrão. O estudo de livros ou o caminho da 
cruz está mais perto do coração de Deus? 
 
Se você está tentando estar confortável em uma vida religiosa, isto não pode funcionar. 
Você tem que derramar lágrimas; seus olhos não devem estar secos, pois não há tal 
coisa como uma religião verdadeira sem lágrimas. Você não sabe quanto eu tenho 
derramado lágrimas em oração, como o fluxo de um riacho. Você deve cruzar esse 
riacho de lágrimas para encontrar Deus. Se você derrama lágrimas de autopiedade, não 
há maneira de Deus se conectar com você, mas se você derrama lágrimas pela 
humanidade e pela tristeza de Deus, Ele estará ligado a você. 
 
Deus Aspira ao Amor Verdadeiro 
 
Se Deus existe, como vocês acham que Ele será? Qual é Seu objetivo? Ele concorrerá 
para a presidência dos Estados Unidos para mostrar para as pessoas quão poderoso Ele 
é? Ou Ele tentará se tornar um milionário como os Rockefeller para mostrar quanto 
dinheiro Ele tem? Será que Deus tem um estômago faminto e trabalha para conseguir 
uma boa refeição, ou Ele meramente aspira ter alguma barra de chocolate da loja da 
esquina como qualquer criança? Deus deve ter alguma aspiração, algum objetivo e 
ambição. O que vocês acham que seja? É a realização do amor. Aos olhos de Deus, 
amor é a coisa mais elevada e mais nobre. 
 
Onde Deus pode encontrar amor? Deus pode amar tudo por Si mesmo, e rir com 
felicidade, sorrindo e brincando com Ele mesmo? Deus diria: “Aqui estou eu. Meus 
braços e meu rosto são tão agradáveis para mim?” Que ideia louca é essa! A pessoa que 
está tentando ser feliz apenas consigo mesma é ridícula. 
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Enquanto vocês mulheres estão sentadas na frente do espelho se maquiando, vocês 
diriam: “Oh, estou tão bonita. Minhas orelhas e meu nariz são tão certinhos!” Vocês 
ficam intoxicadas por sua beleza, ou ao invés vocês prefeririam outra pessoa elogiando 
sua beleza? Naturalmente, vocês desejariam que alguém mais viesse e falasse: “Hei, seu 
rosto é lindo.” Porque vocês são assim? De onde vem esse desejo característico? Vocês 
se assemelham aos seus pais ou aos seus amigos nessa característica? Não, essas são 
peculiaridades e características de Deus. Deus não pode sentar na frente do espelho 
admirando a Si mesmo. 
 
Não importa quão grande seja a mão que Deus tem, Ele ainda quer tocar as belas 
características dos outros. Ele quer apreciar a beleza vindo de Seu objeto, não de Si 
mesmo. A visão de Deus é infinita é Ele pode ver através de todas as coisas no universo, 
contudo, mesmo com essa visão, Deus quer possuir algum ente amado, não importa 
quão pequeno ele possa ser. Deus tem uma audição infinita e Ele pode ouvir todos os 
sons incríveis do universo, contudo, Deus aspira ouvir o som do amor. Deus pode falar 
com a autoridade que pode criar e destruir o universo. Sua palavra tem esse poder, 
contudo, Deus quer utilizar Sua boca para sussurrar amor. 
 
Deus tem cinco sentidos de percepção. Com Seu olho espiritual, Ele quer olhar para a 
beleza do amor; Ele gostaria de cheirar o perfume do amor; Ele gostaria de 
experimentar o sabor do amor; Ele gostaria de ouvir as vozes e músicas de amor; Ele 
quer tocar um objeto amoroso. Essa é a única aspiração de Deus. Se Deus não é esse 
tipo de Deus, e Sua aspiração é somente para poder ou dinheiro, que Deus sem graça 
Ele seria. Ele seria como um deserto africano, tão vasto e poderoso, mas sem beleza. 
 
Céu e Inferno 
 
Qual é a definição de Céu e inferno? Céu é o lugar onde você se torna feliz centrando 
em Deus, servindo-O e habitando com Ele. Inferno é onde você está triste e vazio 
centrando em Satanás. O mestre do Céu é Deus. Como Ele é? Ele dá as boas vindas para 
o homem que traz dinheiro, conhecimento ou poder com ele? Não, Deus está buscando 
por algo mais. Aqueles que estão confiando nessas coisas serão como seixos no Reino 
do Céu. Deus está buscando pela alegria do amor, por alguém a quem Ele possa amar e 
que trará para Ele algo para ser amado. 
 
O que é inferno? Inferno é o lugar onde dinheiro e poder são valorizados como fins em 
si mesmos e onde você se torna o centro poderoso. Queremos dar e receber amor, para 
que possamos sentir alegria. Diretamente oposto a essa forma de vida está o inferno, 
onde as pessoas esmagam os outros a fim de fazer a si mesmos os reis. Embora alguém 
termine no inferno, essa pessoa não perde o desejo original de receber amor; esse traço 
permanecerá mesmo no inferno. Mesmo aqueles no inferno sabem qual é a verdadeira 
aspiração, e porque não podem alcançar isto lá, eles vivem em agonia e tortura. 
 
No céu você anseia por amor, e pode realizá-lo lá. Você pode receber amor de Deus e 
dar amor para Deus, de novo e de novo sem limitações. Isso é Céu. Céu é realmente 
maravilhoso e bom, tanto que mesmo se você diz milhares de vezes que ele é bom, você 
nunca poderá realmente expressar quão bom ele é. No Céu você pode viver intoxicado 
no amor. Quando uma onda desse amor golpeia você, você fica repentinamente 
eletrizado.  
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Uma pessoa adormecida desperta e sua visão, audição e olfato são aguçados e ela estará 
sussurrando sobre a beleza do amor por milhares de anos. A história de amor nunca terá 
fim. Embora cada órgão de seu corpo esteja plenamente ativo e funcionando 
perfeitamente, você ainda sente que quer mais amor. Você pode se tornar um 
embriagado de amor. 
 
O amor sobre o qual Deus está falando e tentando dar é amor profundo e infinito. O 
amor que é digno de Deus não é o amor barato de Hollywood. Há algum amor bom no 
mundo de hoje? 
 
Vocês Aspiram ao Amor Verdadeiro ou ao Amor Mundano? 
 
Tenho certeza que em sua vida, você teve muitos pontos de cruzamento e teve que fazer 
muitas diferentes escolhas. Você provavelmente tomou uma estrada e acabou em um 
beco de saída; então você voltou e começou em outra estrada, mas se encontrou outro 
beco sem saída. Não importa para onde se vire neste mundo, você não encontra 
nenhuma satisfação, até que experimente o amor de Deus. Todas as aspirações 
mundanas empalidecem em comparação. Depois de ter saboreado esse amor, você quer 
se tornar uma pessoa verdadeira digna de possuir o amor verdadeiro de Deus para 
sempre. 
 
Talvez a melhor aspiração humana seja obter um Ph.D. de Harvard? A América é a terra 
da oportunidade, assim, porque não se tornar um bilionário? Esse é seu sonho, ou então 
você se tornaria tão poderoso que todos têm que ceder aos seus desejos? Qual é sua 
verdadeira aspiração? Nosso objetivo é o mesmo de Deus – amor verdadeiro. Quão 
paciente você pode estar até encontrar o amor que está procurando? Este é um objetivo 
fácil de alcançar? Você apenas pode se sentar e esperar que o amor venha até você? 
Você está procurando por amor barato ou amor nobre? Amor verdadeiro está em 
qualquer lugar e é fácil de ser encontrado na América atualmente? Amor verdadeiro 
pode ser encontrado através de sexo casual e uma série de casos de amor em busca do 
amante perfeito, ou em um lugar como este onde evitamos relações pré-matrimoniais e 
trabalhamos para mudar a nós mesmos em verdadeiros homens e mulheres? 
 
Onde é mais provável que um verdadeiro homem seja encontrado, com pessoas ricas ou 
pessoas pobres? Quando vocês olham para a estrutura de nossa sociedade, vocês acham 
que seria mais provável encontrar na classe alta, média ou baixa, um homem verdadeiro 
ou o amor verdadeiro? Amor verdadeiro começa com a coroa da glória no lugar mais 
alto, ou no lugar mais baixo possível e então trabalha todo o caminho para cima? 
 
Amor verdadeiro vem a existir quando você pratica o mais elevado amor possível no 
lugar mais baixo possível. Lá você lida com pessoas impossíveis e tenta elevá-las para 
as pessoas mais elevadas possíveis mostrando a elas o padrão mais elevado possível. 
Neste lugar é onde o amor verdadeiro pode ser encontrado e pode começar. 
 
Você preferiria ter amor verdadeiro ou amor barato? Uma pessoa que pensa que é 
inteligente pode preferir tomar o caminho mais fácil. Esse é o motivo pelo qual Jesus 
disse que um homem rico entrar no Reino do Céu é mais difícil do que um camelo 
passar pelo buraco de uma agulha. Jesus queria dizer que seria praticamente impossível, 
mesmo se o homem rico perder toda sua riqueza e afundar na pobreza. 
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Se um homem pobre pudesse facilmente entrar no céu, porque um homem rico 
provavelmente nunca poderia fazê-lo? Uma vez que uma pessoa se torna autocentrada e 
arrogante, embora ela possa falir e ficar sem dinheiro, ela geralmente permanecerá 
autocentrada. Essa qualidade não vai desaparecer rapidamente. Entretanto, pessoas 
pobres têm mais flexibilidade. Porque não têm nada, elas são mais dispostas e ir para 
qualquer lugar e fazer qualquer coisa. 
 
Encontramos Deus no Lugar de Lágrimas 
 
Quem é o verdadeiro Deus? Deus é Aquele que está seguindo Seu objeto verdadeiro 
para quem Ele possa dar amor verdadeiro. Deus esquece de Si mesmo completamente, e 
somente trabalha para o bem-estar de toda a criação. Visualizem Deus seguindo este 
mundo decaído. Ele está seguindo com alegria, rindo todos os dias e chamando: “Aqui 
está o amor verdadeiro. Todos meus filhos decaídos, por favor, venham”? Ou Ele está 
sofrendo, seguindo o homem decaído em lágrimas? Porque o Deus verdadeiro é aquele 
que está seguindo Seus filhos em lágrimas? 
 
É significante que lágrimas vêm aos nossos olhos em duas ocasiões diferentes – quando 
estamos totalmente felizes e alegres, e quando estamos totalmente infelizes e tristes. 
Deus tem chorado como um Deus de coração partido. Quando Ele de repente encontra 
alegria absoluta, Ele começará a rir ou continuará a chorar? Imaginem amantes que 
foram separados pela guerra, eles choram ao buscar esperanças de encontrar um ao 
outro. Eles derramam lágrimas por causa da tristeza de ter perdido um ao outro, mas de 
repente ao encontrar um ao outro, suas lágrimas se tornam lágrimas de alegria, e eles 
choram ainda mais intensamente. 
 
Então em quais circunstâncias Deus quer encontrar Seus amados? Deus encontrará seus 
amados em um lugar de lágrimas, em um caminho de lágrimas. Se você está 
absolutamente triste e está estremecendo em soluços, então você não somente está 
derramando lágrimas, mas líquido também está saindo de seu nariz e boca. Você 
alguma vez chorou dessa forma? Se você nunca experimentou tais lágrimas, você ainda 
não saboreou o amor verdadeiro.  
 
Se sua expressão de tristeza trágica é tão profunda que causa espasmos em seu interior e 
quase sufoca você, no momento que você encontra seu longamente esperado ente 
querido, o que acontece? O choque de seu retorno pode ser tão dramático que você 
poderia falecer! Esse é realmente um encontro dramático. Esse é o amor mais dramático 
de todos, ou ele ainda não está completamente no centro do amor verdadeiro? 
 
Quando você conhece as verdadeiras características de Deus, você acha que Ele é um 
Deus de glória sentado em um trono olhando para o mundo, distribuindo bênçãos com 
felicidade? Até agora, o mundo cristão tem descrito este tipo de Deus benevolente, mas 
nós na Igreja de Unificação não estamos buscando por esse Deus. Estamos buscando o 
Deus que está desesperadamente buscando um encontro dramático com Seus amados 
filhos. Enquanto Deus está com o coração partido e em tristeza, buscando em lágrimas 
por Sua família, Ele não tem tempo para pensar em Si mesmo, e Ele certamente não se 
preocupará com Sua própria fama ou honra. 
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Deus parece muito miserável em Sua busca por amor verdadeiro, mas esse Deus é 
verdadeiramente nobre e amoroso. Ninguém podia ver Deus dessa forma, sem zombar: 
“Que tipo de Deus é você? Como você pode ser tão miserável e tolo?” Um Deus com 
esse coração deve ser louvado por doar a Si mesmo de uma forma totalmente sacrifical 
para o benefício de Seus filhos. 
 
Imaginem um casal amoroso que realmente cuida um do outro de forma altruísta. Se de 
repente a esposa morre, então o esposo fica imediatamente desolado e chora. Se 
acontece desse homem ser o Presidente dos Estados Unidos, vocês acham que os 
cidadãos dirão: “Que tipo de homem é você? Como Presidente, você pode demonstrar 
essa profunda tristeza?” As pessoas o criticarão por demonstrar sua tristeza genuína com 
a perda de sua esposa? Não. Essa expressão pura de amor é uma coisa a ser elogiada. 
 
Dizemos que estamos trabalhando rumo a objetivos melhores e mais elevados. Quais 
são eles? O melhor objetivo é o desejo de estar em qualquer lugar onde o amor 
verdadeiro pode ser encontrado. Entretanto, não podemos encontrar amor verdadeiro no 
lugar de glória, porque Deus nunca o encontrou lá. Devemos encontrá-lo em uma 
situação trágica. 
 
Que forma de vida Jesus Cristo viveu? Ele viveu a vida da cruz e foi finalmente 
crucificado. Por quem ele morreu? Ele morreu na cruz aspirando se tornar um 
imperador Romano ou o governador de Israel? Não, ele morreu ganhando a salvação 
para outras pessoas. Todo seu esforço foi somente para salvar as pessoas. Jesus viveu a 
vida de Deus, buscando desesperadamente Seus entes amados. Embora ele deu sua 
própria vida pelas pessoas, vivendo dessa forma ele ocupou plenamente o amor 
verdadeiro de Deus. 
 
Entre Todas as Estradas Possíveis, Escolha a Estrada da Cruz 
 
Há muitas estradas se encontrando no cruzamento. Como podemos distinguir se 
determinada estrada está errada e não conduz para o objetivo definitivo? Olhamos para 
cada estrada a partir do ponto de vista do amor verdadeiro. Se amor verdadeiro não se 
torna vivo em uma estrada específica, você saberá que esta é a direção errada. 
 
Se um filho está se afogando, os pais pularão na água para salvar seu filho e até mesmo 
morrerão em seu lugar. Que tipo de amor é esse? Este é amor verdadeiro sacrifical. 
Suponham que um amigo esteja se afogando e outro amigo o salve, morrendo em seu 
lugar. Que tipo de amor é esse? Naturalmente, ele é um verdadeiro amigo. Isto é a 
mesma coisa no nível nacional? Se a América é sacrifical ao tentar salvar uma pequena 
nação como o Vietnã, a mesma teoria não se aplica? A América encontrou o padrão? 
 
Onde está a Igreja de Unificação? As igrejas estabelecidas têm muito dinheiro, honra e 
fama, mas de repente a Igreja de Unificação emergiu e desafiou a todas as outras, 
dizendo: “Queremos seguir em uma direção completamente diferente.” Geralmente as 
igrejas têm uma coleção de cultos nas manhãs de domingo e o dízimo cristão devoto de 
um décimo de sua renda, mantendo sua casa e qualquer dinheiro extra que precisam. 
Entretanto, nós não temos nenhum dinheiro extra. Saímos para obter dinheiro, dando 
nosso sangue, suor e trabalho para salvar o mundo. Tal como Jesus, queremos nos doar 
para salvar o mundo, e neste processo estamos dispostos a nos sacrificar e morrer. 
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Sabemos como viver confortavelmente como qualquer outra pessoa, mas desistimos 
dessa vida. Estamos aqui para o sacrifício. Vivemos a forma de vida mais simples e 
comemos as refeições mais humildes. Não gastamos dinheiro e trabalhamos bastante, e 
o fruto desse trabalho é dado para o benefício do mundo. 
 
Vocês sabem como viver bem e como comer bem. Todos sabemos como desfrutar a 
luxúria. Deixem o mundo viver dessa forma. Nós não fazemos isto, porque estamos 
dispostos a nos sacrificar para o benefício do mundo. Abraçamos a forma de vida 
sacrifical que foi estabelecida por Jesus. Somos as pessoas que se esquecem de si 
mesmas e clamam pelos outros, orando para o céu abençoá-los. Queremos estar na 
posição de nos doarmos para esse propósito. Escolhemos essa forma de vida. 
 
Nosso estilo de vida é paralelo ao estilo de vida de Jesus. Portanto, podemos evocar tal 
paixão no coração de Deus. Como eu disse, Deus está vindo até a humanidade de uma 
forma sofrida e em lágrimas. Se você segue este caminho, então o momento que Ele 
encontra você é o momento que Ele realmente tem esperança, conforto e encorajamento. 
Deus seguiu todo o caminho e finalmente encontrou pessoas que O entendem. Aqui Ele 
tem verdadeiros camaradas e campeões, e Deus se sentiu confortado. Queremos dar a 
Deus um choque de alegria. Quando Ele encontra você, permita que Ele encontre 
alguém que sofre e está mais triste do que Ele mesmo. Então Ele será confortado. Deus 
vai querer elevá-lo como campeão e confortá-lo, e não será mais triste. Vamos 
surpreender Deus confortando Seu coração. 
 
Arrependimento na Estrada 
 
Vocês oram? Como vocês oram? Se sua oração está centrada em solicitações pessoais, 
ela não é nem importante e nem poderosa. Quando você é muito egoísta e somente quer 
seu progresso individual, Deus simplesmente não pode ouvir essa oração. A primeira 
coisa é determinar uma direção justa, e trabalhar na direção do objetivo, se 
arrependendo em uma vida religiosa diária. Deus sempre ouvirá as necessidades de tal 
pessoa.  
 
De fato, noventa por cento da oração não deve ser sobre fazer isto ou aquilo, porque 
você e Deus já sabem o que deve ser feito; noventa por cento da oração deve ser 
arrependimento. Isto se alinha com o ensinamento de Jesus sobre arrependimento, pois 
o Reino do Céu está próximo. Arrependimento é muito importante se você o faz 
corretamente. 
 
Sendo que seu objetivo já está estabelecido muito alto, você sempre sabe em quais dias 
você não o alcança. Arrependa-se nesses dias, dizendo: “Deus, sinto muito sobre hoje. 
Eu realmente queria vir mais perto do objetivo hoje, mas eu falhei. Por favor, me perdoe. 
Eu o farei amanhã.” Essa é a forma que vocês devem orar. 
 
Algum dia você pode estar testemunhando quando algum cara grande pode enfrentar 
você, agarrando sua gravata e gritando: “Seu Moonie estúpido.” Talvez nesse momento 
você possa ficar em dificuldade e revidar: “Sim, eu sou Moonie, e daí?” Então você 
volta e ora: “Deus, sinto muito. Essa não era Sua expectativa. O Senhor quer que eu 
faça melhor do que isso, não é?” 
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No dia seguinte você pode ter que se arrepender novamente. Quando você estabelece 
seu objetivo muito elevado, você não pode alcançá-lo facilmente, e todos os dias você 
precisa se arrepender. Essa é a beleza da coisa. Cada dia é um novo dia e um novo início. 
Você tem uma jornada ao longo da vida e cada dia é um dia de arrependimento. Essa é a 
beleza da vida a viver. Isso é muito melhor do que sentir: “Agora eu sou um líder, e eu 
dou as instruções aqui.” A outra é a forma mais bela de vida. 
 
Deus nunca se vangloriou: “Eu sou o Deus Todo-Poderoso, assim vocês devem me 
ouvir.” Então como nós, que estamos tentando confortar o coração partido de Deus, 
podemos dizer que somos alguém? Nós não fomos tão longe ainda. A pessoa que se 
arrepende todos os dias faz progressos, mesmo sem sabê-lo. Alguém que acha que é um 
Moonie de alto padrão e um bom exemplo para os outros já parou de crescer. Vocês 
gostariam de seguir a estrada do arrependimento? 
 
Eu quero que vocês compreendam que mesmo depois de arrepender ao longo da vida, 
ninguém terá pago seus débitos. Na estrada do arrependimento, cada dia é um novo 
início. Essa é a estrada de sua própria cruz, na qual você irá somente para cima, e nunca 
cairá. Muitas vezes Jesus se isolou nas montanhas, jejuando e orando em lágrimas. 
Mesmo para ele, cada dia era um novo dia de arrependimento. Essa é a única forma 
segura que você pode garantir que fará progressos e nunca vacilará. 
 
Hoje meu tema se refere ao cruzamento de vida e morte. Qual estrada tomamos? 
Podemos escolher muitas, mas vamos tomar somente uma – a estrada da cruz. 
 
A Estrada da América está Conduzindo ao Inferno 
 
Outro caminho é a estrada do egoísmo. Há uma estrada para o benefício de seu lar e 
outra para seu país. Cidadãos americanos podem ser classificados em três categorias: 
aqueles que vivem por eles mesmos, aqueles que vivem para o bem-estar de sua própria 
família, e aqueles patriotas que estão tentando avançar a causa da nação. Onde pertence 
a maioria dos americanos? Talvez mais de noventa por cento são autocentrados. Quem 
será responsável pelos lares e a nação dessas pessoas? 
 
A estrada do altruísmo é a estrada de Deus, e vocês podem alcançá-Lo seguindo nesta 
direção. Por causa do egocentrismo há uma barreira entre Deus e a América. Os 
americanos podem encontrar Deus? Então esta nação é o Reino do Céu ou o inferno? A 
conclusão lógica é que noventa por cento dos americanos estão vivendo no inferno. O 
fato é que os americanos atualmente são orgulhosos de sua civilização, mas vocês 
sabem que tipo de civilização vocês têm? Esta é uma selva que está cheia com todos os 
tipos de criminalidade e imoralidade. Estamos desesperadamente tentando sair dessa 
selva. E a mente de todos tem sido contaminada, ao ponto onde as pessoas às vezes se 
sentem muito confortáveis e se acostumam a viver até mesmo nessa selva miserável. 
 
Onde vocês querem viver, aqui na América ou na África? A África pode ter uma selva 
física, mas talvez os africanos vivam vidas muito simples e altruístas, pensando mais 
sobre suas próprias famílias, tribos e nação do que sobre eles mesmos. Se esse é o caso, 
vocês acham que lá é melhor ou pior do que a América? Se lá é melhor, então 
naturalmente vocês vão querer viver na África. 
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Vocês têm sido programados por um mundo contaminado, e se tornaram acostumados 
com ele. O egoísmo está em todo lugar – nos lares, nações e até mesmo nas religiões. 
Até mesmo a religião não tem sobrevivido em pureza. A América foi fundada por 
pessoas de grande fé, mas a maioria das igrejas de hoje estão rompidas. A América 
tinha famílias fortes que edificaram uma nação justa, mas tudo isso foi rompido. Se a 
nação está desintegrando, qual é seu destino? A consequência final só pode ser 
destruição e desespero, e não haverá esperança de um futuro promissor. Se a América 
continua neste caminho, então não somente esta nação, mas o restante do mundo 
desintegrará. Além disso, ao continuar esta forma de vida, a América fará a obra de 
Deus fracassar. A América à beira do penhasco, e alguém deve acionar os freios para 
pará-la. 
 
Somos aqueles a quem Deus chamou para acionar os freios. Devemos revitalizar o 
sustentáculo deste país, que é a religião, e dar a ela uma nova tradição. Estamos 
enfrentando uma grande onda desafiadora, mas a empurraremos de volta. Esta nação 
esteve seguindo um caminho anormal, e assim, estamos aqui para acionar os freios e 
fazê-la virar em 180 graus. 
 
Este é o ponto de cruzamento de vida e morte. A estrada da vida é de fato o caminho da 
morte, enquanto a estrada da morte é realmente o caminho da vida. É praticamente 
impossível mudar um lugar de morte para um lugar de vida, e simplesmente sobreviver 
requer uma luta desesperada, mas não desistiremos ou morreremos. Sofreremos e 
superaremos a morte, e a transformaremos em vida. 
 
A Estrada para Deus Requer Auto-Negação 
 
Quem aqui tem experimentado lágrimas durante a oração? Que tipo de lágrimas vocês 
derramaram – lágrimas tristes porque estavam cansados sentindo que não podiam seguir 
em frente? Vocês já derramaram lágrimas por Deus? Como vocês sabem que Deus 
derramou lágrimas? Sua experiência com Deus tem sido indireta. Como vocês podem se 
relacionar com Deus? Como vocês podem mudar e estar ligados diretamente a Deus? 
 
Na relação com Deus a palavra chave é Pai. Mesmo no tempo de Adão e Eva, Deus era 
invisível, mas Adão e Eva foram criados para serem a forma visível de Deus. Eles eram 
como o corpo de Deus, e Deus era como a mente deles. No mundo espiritual Adão e 
Eva também seriam a forma visível de Deus. Deus criou homem e mulher para que Ele 
pudesse manifestar A Si mesmo em uma forma visível; Ele queria ter uma forma visível 
com quem se comunicar. Segundo, Deus criou homem e mulher para cumprir o amor. 
Deus é nosso Pai. Os seres humanos são templos de Deus, e dentro do templo habita a 
mente que é um microcosmo do Deus infinito. 
 
Quão distante Deus está de você? Ele está tão perto como sua mente, pois esse é o Seu 
lugar de moradia. Deus conhece bem e mal, e sua mente também sabe o que é bom e o 
que é mal. Sua mente sabe se você está sendo conduzido pelo Céu ou pelo inferno. Sua 
mente é um guia adequado, mas o problema é se sua mente é forte o suficiente para 
empurrar seu corpo na direção do objetivo. Se o corpo falha em obedecer, então você 
vai para o inferno. Você se assemelha a este Deus infinito porque você possui todos os 
elementos desse Deus. A fim de ser Seu filho, você deve ser como Ele. 
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Tudo na história depende de uma única palavra – restauração – porque Adão e Eva 
nunca se tornaram o local de moradia de Deus. Neste exato momento, seu corpo está 
sempre sendo puxado na direção satânica, assim, sua mente deve estar ancorada em 
Deus e ser capaz de conquistar seu corpo. Sua pequena mente deve se tornar grande a 
fim de fazer esse trabalho. Neste exato momento há uma corrida entre os dois, e quando 
sua mente supera seu corpo, não há nenhuma chance de seu corpo se extraviar. A pessoa 
que pode disciplinar seu corpo crescerá mais rapidamente. Vocês devem tornar isto um 
hábito, subjugar seu corpo à sua mente, um processo que exige cerca de três a sete anos. 
 
Portanto, vocês devem fazer qualquer coisa que seu corpo não goste. Sendo que o corpo 
sempre segue em uma direção satânica, vocês devem fazer qualquer coisa que ele não 
quer fazer. Este é o motivo pelo qual fazemos muitas coisas que nosso corpo não gosta. 
Nosso corpo não gosta de restauração material, jejum ou testemunho, mas isso é o que 
fazemos. 
 
A América tem uma sociedade muito promíscua na qual homens e mulheres possuem 
um estilo de vida livre e podem fazer qualquer coisa. Nesta sociedade cheia de tentações, 
vocês devem se manter puros. Esse esforço único é como uma luta de vida e morte. Por 
volta da idade de trinta anos a maioria dos americanos já esteve casado três ou quatro 
vezes, mas vocês estão resistindo à tentação e mantendo sua pureza até essa idade. No 
mundo atual vocês podem conseguir uma namorada por noite todos os dias; com uma 
pessoa totalmente estranha você pode fazer todos os tipos de coisas loucas ao longo da 
noite. Mas neste mesmo lugar esposos e esposas às vezes têm poucas oportunidades de 
estarem juntos. Este tipo de disciplina exige um esforço drástico, e você sente que está 
praticamente morrendo, mas eu quero que vocês saibam que estão realmente vivendo 
pela eternidade. 
 
Vocês seguem um caminho plano ou um caminho pedregoso? Vocês já imaginaram 
quão pesado é o caminho pedregoso? Vocês mulheres querem homens muito simpáticos 
e elegantes, não é? Vocês ficaram tão silenciosas de repente! Seus olhos são astutos de 
certa forma porque eles reconhecem quando um homem é simpático e alto, e então 
vocês esperam que ele se torne seu esposo. Mas vocês devem negar o que seus olhos 
veem, e o que seu corpo quer. Peça para Deus pelo homem mais feio possível, para que 
você possa olhá-lo como sendo a imagem de Deus e servi-lo. As pessoas sempre dizem: 
“Sim, sim, sim,” exceto para alguma coisa. Esse “exceto” é sempre o problema. 
 
É minha experiência que Deus é o campeão em Se disfarçar. Ele tenta dar a você o amor 
definitivo, mas a fim de assegurar que você está qualificado para recebê-lo, Ele disfarça 
esse amor na forma da pessoa mais feia. Quando você realmente ama essa pessoa como 
você ama Deus, e dá graças a Deus, então Deus lentamente Se revelará através dessa 
pessoa. Há sempre tentação por trás de um rosto belo, por isso esteja atento. Bondade 
reside por trás de uma fachada feia, e além disso, ninguém olhará para essa pessoa, 
exceto você! Alguns de vocês podem pensar que eu digo isso porque já tenho uma bela 
esposa. Mas de fato eu realmente pedi para Deus me dar a mulher mais feia do mundo. 
Eu estava totalmente pronto para receber uma esposa com 110 quilos porque eu pensava 
que Deus poderia querer que eu apreciasse Sua grandeza. Se você tem uma esposa 
pequena, então você pode pensar que Deus quer que você desfrute Seu lado encantador. 
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Vocês podem superar o que seus olhos dizem para vocês? Vocês não receberam olhos 
para que pudessem olhar para o mundo de uma forma secular, mas para que pudessem 
derramar as lágrimas de Deus. Essa é a forma mais preciosa de utilizar seus dois olhos. 
Vocês gostam de ouvir palavras doces, não é? Vocês devem cruzar também a colina de 
seus ouvidos. Talvez seu esposo não seja somente feio, mas todo dia ele também 
resmunga e reclama. O que você diria? A fim de separar seus pensamentos de Satanás, 
você deve pensar que o murmúrio é doce música de Deus. Quando seu esposo continua 
a resmungar, dê a ele o café da manhã e diga para ele resmungar mais tarde. À noite, 
diga para ele dormir e resmungar amanhã. Faça isso por quarenta dias, e então ele dirá 
que não é divertido resmungar porque não há nenhuma resposta de você. 
 
Seu nariz é muito sensível. Todos gostam ou não de determinados cheiros, mas vocês 
devem se treinar a gostar dos odores desagradáveis – tais como o cheiro do banheiro, ou 
o odor do corpo de seu esposo. Superem a colina de todos os seus sentidos. Quantas 
provas vocês já passaram? Vocês sempre podem vir com desculpas. Algumas pessoas 
podem dizer que não podem levantar cedo porque seus quadris são muito pequenos e 
não têm força em suas costas. Outra pessoa pode dizer que seus quadris são tão grandes 
que elas não podem carregá-los muito cedo de manhã! Seu corpo sempre dá desculpas. 
 
Suas mãos sabem o que seu corpo quer, por isso suas mãos alcançam o melhor alimento 
antes que qualquer outra pessoa consiga. Vocês devem dizer para suas mãos alcançarem 
as coisas que as outras pessoas não gostam. O corpo de uma mulher oferece 
determinada tentação e tem certo anseio de ser tocado, e por isso as mulheres devem 
cruzar a colina dos quadris e seios. Os homens também possuem sua própria colina a 
cruzar. Vocês devem transcender a tentação e não fazer o que seu corpo quer. 
 
Há sete testes a serem superados – olhos, ouvidos, boca, mãos, nariz, pernas, seios e 
quadris. Mantenha uma lista e passe cada teste. Mas negar a tentação é somente o início. 
Então você deve utilizar todos estes órgãos para chorar ao entender Deus. Vocês já 
experimentaram não apenas ter lágrimas correndo por seu rosto, mas também saliva e 
seu nariz escorrendo enquanto você chora em oração? Se alguém tenta falar com você 
nesse momento, você não ouve essa pessoa, e se ela toca você, você não sente nada. 
Além disso, com esse coração você quer derramar cada gota de sangue pelas pessoas. 
Deus quer ver todo seu corpo pingando suor enquanto ele trabalha pela humanidade. 
 
Eu Tenho Vivido para Liberar Deus de Suas Lágrimas 
 
Deus tem derramado lágrimas todos estes anos, não por Ele mesmo, mas pela 
humanidade e pelo mundo. Portanto, derramamos lágrimas por Deus e pela humanidade, 
não por nós mesmos. O mundo secular derrama lágrimas, mas lágrimas celestes devem 
ser maiores do que essas lágrimas. Conhecendo qual o caminho providencial a ser 
trilhado, eu nunca chorei por mim mesmo, ou por minha família e meus pais. Eu chorei 
por Deus e pela humanidade. Minhas lágrimas embebiam minhas roupas, até mesmo 
minhas espessas roupas de inverno. 
 
Essa é a única forma que eu pude herdar o reino de Deus e estabelecer o fundamento 
para a Igreja de Unificação. Essas lágrimas são a raiz da Igreja de Unificação. Eu 
gostaria de mudar as lágrimas das pessoas que estão sofrendo por elas mesmas para 
lágrimas celestes derramadas pelas circunstâncias de Deus.  
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Vizinhos e irmãos tentaram me matar, me sentenciando à prisão onde prisioneiros 
estavam trabalhando e morrendo de fome lentamente. Mas eu derramei lágrimas e 
superei a morte. Mesmo na prisão eu nunca reclamei. Eu nunca implorei a Deus para 
aliviar minha dor. Minha única preocupação era que meu sangue e suor fossem 
derramados para o benefício de Deus. 
 
Meu caminho não tem sido outro, apenas um caminho de miséria, com muitas lágrimas 
e muita dificuldade. Vocês acham que sou insensível ou burro? Toda vez que levo uma 
surra ou vejo alguma tristeza, eu devo derramar lágrimas por Deus. Quando essas 
situações acontecem, eu sempre penso primeiro em Deus, e que eu sou a pessoa para 
liberá-Lo. Então eu não posso evitar de confortá-Lo e dizer a Ele que estou bem. Eu 
também sei que Deus tem derramado muitas lágrimas por minha causa, e esse é o 
motivo pelo qual Ele não pode esquecer a Igreja de Unificação. 
 
Pessoas que se comunicam com o mundo espiritual às vezes pedem para saber sobre 
mim, e a resposta vem a elas na forma de choro desesperado por dias e noites. Eu não 
posso ser descrito sem lágrimas. Se você está sem lágrimas na Igreja de Unificação, 
você não pode seguir este caminho com sucesso. Eu não posso me sentir próximo de 
pessoas que não conhecem o sabor das lágrimas. Somente aquelas pessoas que 
conhecem as lágrimas podem me entender. 
 
A humanidade decaída tem estado sobrecarregada por um débito de sangue, suor e 
lágrimas. Se você pedir para Deus contar alguma de Suas experiências desde a queda, 
não há nada mais que Ele possa contar, exceto uma história de suor, lágrimas e sangue. 
Ele não tem nenhuma outra história além dessa. Os cristãos de hoje não conhecem tudo 
sobre Deus. Eles imaginam Deus sentado em um trono glorioso desfrutando a vida, mas 
isso não é verdade. 
 
Alguém tem que liberar Deus, e Ele não pode fazer isto por Si mesmo. A agonia dos 
pais, ou de esposo e esposa, não pode ser resolvida apenas por eles mesmos. A agonia 
dos pais somente pode ser resolvida pelos filhos; a agonia de um esposo somente pode 
ser resolvida por sua esposa, e a agonia de uma esposa por seu esposo. A única forma de 
liberar Deus de Sua tristeza é se tornando um filho de piedade filial para terminar com 
Sua agonia, ou se tornando como uma esposa que acaba com a agonia de seu esposo. 
 
Mesmo se você não é filho de determinados pais, ou a esposa de determinado homem, 
se você serve essas pessoas mais do que seus verdadeiros filhos ou esposa fariam, você 
realmente se tornará mais próximo dessas pessoas do que sua própria família. A única 
forma de ajudar é demonstrar mais piedade filial e devoção genuína do que seus 
próprios filhos ou esposa fariam. A mesma verdade se aplica ao nosso relacionamento 
com Deus. Se você dá mais amor sacrifical para Deus do que eu faço, você estará mais 
próximo a Ele do que eu estou. Eu sofri toda a minha vida por Deus, mas se alguém 
entre vocês pode fazer melhor, então certamente Deus estará mais próximo de você. Se 
Deus ama mais você, então eu ficarei com inveja de como você está fazendo melhor do 
que eu estou fazendo? Não, eu ficarei feliz em seguir essa pessoa. 
 
Deus quer estar com alguém que tenha tal amor. Se você derrama seu suor, lágrimas e 
sangue toda a sua vida por Deus, então por sua causa, Deus será capaz de derramar 
lágrimas de felicidade e esperança pela primeira vez. 
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Qual outra honra você poderia querer? Você não tem que se preocupar em ir para o céu; 
o próprio Deus escoltará pessoalmente você até o lugar mais elevado. O maior caminho 
na história é o caminho de liberar Deus de Sua tristeza. 
 
Um verdadeiro filho de piedade filial moverá o coração de seus pais às lágrimas. O 
verdadeiro súdito leal moverá seu rei às lágrimas. Se muitos súditos podem dar suas 
vidas por seu rei e rainha, eles certamente serão movidos às lágrimas. Esse é meu 
objetivo – estou dando toda a minha devoção para a tarefa de liberar Deus das lágrimas 
de tristeza, e movê-Lo para derramar lágrimas de felicidade. Essa é a raiz da Igreja de 
Unificação. 
 
Nossas Lágrimas Restaurarão as Lágrimas da História 
 
Adão derramou lágrimas, Caim e Abel derramaram sangue, Set derramou lágrimas, e 
todos eles passaram adiante estas lágrimas pela história. A fim de fazer a restituição, 
Noé derramou suor, sangue e lágrimas por 120 anos em devoção sacrifical verdadeira. 
Esse é o motivo pelo qual Deus pode utilizar essa fé para acabar com o mundo de 
lágrimas, suor e sangue. Quando Abraão deixou sua casa, ele derramou lágrimas; seu 
filho Isaque foi oferecido como um sacrifício, condicionalmente derramando sangue; 
seu neto Jacó realmente derramou suor. Este é o padrão de pioneirismo da providência. 
 
Moisés foi expulso do palácio do Faraó, e muitas vezes ele derramou lágrimas. Jesus 
derramou sangue na cruz. O Senhor do Segundo Advento derramará muito mais suor na 
edificação final do Reino. Ele foi semeado no tempo de Adão e Eva e se estendeu por 
todo este caminho da história. 
 
Alguém deve liquidar o sangue triste, suor triste e lágrimas tristes da história, e então 
edificar uma nova história de alegria ao trabalhar pelo Reino. No tempo do Senhor do 
Segundo Advento a restituição deve ser totalmente concluída; portanto, o Senhor deve 
ser um rei de suor, lágrimas e sangue, pagando o débito de toda a história. 
 
Em meio as lágrimas, você pode ostentar esperança pelo Céu? Jesus carregou a cruz na 
idade de 33 anos. Nossa determinação é carregar a cruz, mas carregar uma cruz viva. 
Então por quem você fará isto? Por Deus e pela humanidade. Com lágrimas de tristeza, 
Adão e Eva trouxeram a queda, e trouxeram lágrimas e tragédia que a humanidade tem 
sofrido por muitos milhares de anos, mas lágrimas por Deus e pela humanidade não 
trarão apenas você para o céu, mas também trarão a liberação de Deus. 
 
Devemos superar o caminho pedregoso de morte e encontrar vida. Este é o motivo pelo 
qual Jesus disse que aquele que quisesse salvar sua vida, a perderia, e quem quisesse dar 
sua vida, a ganharia. Quando cruzamos esse caminho de lágrimas, e as pessoas do 
mundo podem derramar lágrimas de felicidade, Deus finalmente será capaz de derramar 
lágrimas de felicidade. Deus está olhando para esta sala, com cinco cores de pele 
reunidas em um amor comum, por um objetivo comum, derramando lágrimas de alegria 
e esperança como pais e filhos, e essa cena traz para Deus lágrimas de alegria e 
esperança. 
 
Deus abençoe vocês. Vamos orar. 
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Advertência de Deus para o Mundo 
Mensagem do Reverendo Moon a partir da Prisão 

 
 
6. A Fórmula para a Paz Mundial 
 
A questão primária enfrentada pela humanidade é sobre paz. O mundo democrático não 
tem nenhuma direção, e nós que conhecemos o coração e vontade de Deus devemos 
orientá-lo. Ninguém sabe qual será o resultado final do poderoso e enorme mundo 
comunista. Além disso, quando falamos sobre o destino do mundo, não estamos falando 
sobre cem anos ou mil anos no futuro, mas sobre hoje. A situação mundial está se 
deteriorando tão rapidamente que às vezes tenho medo se poderemos mudar a situação. 
 
Conflitos e Guerras são Endêmicos Neste Mundo 
 
Para que todos nós sejamos felizes, é lógico que não deve haver guerras, conflitos e 
antagonismos entre as pessoas. Certamente podemos dizer que guerra não é bom, a 
menos que lutar possa ser em benefício do todo. Na guerra é improvável que um 
vencedor vá aniquilar completamente o inimigo. Pode ocorrer que alguns homens sejam 
deixados vivos no lado oposto, e é previsível que, até que dissipem o antagonismo em 
seus corações, eles ficarão juntos e de alguma forma tentarão se vingar. Se o país 
vitorioso se torna fraco, as pessoas que perderam a guerra buscarão alguma 
oportunidade para retaliar. O resultado é um círculo vicioso no qual o lado perdedor de 
uma guerra se concentra em se tornar forte o suficiente para dominar seus antigos 
conquistadores. 
 
Atualmente o mundo democrático e o mundo comunista estão ambos buscando domínio 
global, mas qual lado está colocando mais esforço em conquistar o mundo? É muito 
simples dizer que o mais forte vencerá o mais fraco, e neste caso isto significa que o 
mundo comunista deve ser vitorioso porque está fazendo o maior esforço. O mundo está 
enfrentando uma era muito perigosa, e se não existisse Deus e nem o mundo espiritual, 
então o mundo já estaria condenado. 
 
Suponham que a América derrotasse a União Soviética. Assumindo que algumas 
pessoas sobrevivam à luta, elas alcançariam paz duradoura? Quando a causa está errada, 
o efeito é sempre errado. O efeito não pode ser mudado sem mudar a causa. A história 
humana por muito tempo foi semeada em sangue e guerra, por isso, somente podemos 
colher um efeito. Portanto, para obter um novo efeito na história, devemos começar com 
uma nova causa, com uma terra fértil para receber as sementes da paz. 
 
Mas atualmente, uma nação piedosa que possa se tornar a base para um mundo pacífico 
não existe. Todas as pátrias que as pessoas reivindicam não têm nenhuma conexão com 
Deus. Todas as características das diferentes nações resultaram da divisão do mundo, 
geralmente surgindo da guerra e da luta. Essa é a forma como novas nações nascem. Há 
muitas barreiras na terra, as quais estão firmadas pelo sangue de soldados mortos em 
hostilidades. 
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A maior parede construída para evitar a invasão é aquela que você constrói entre você e 
seu próximo. Enquanto a tecnologia avança e podemos viajar para o outro lado do 
mundo em pouco tempo, as nações continuam a lutar com seus vizinhos como faziam 
em tempos antigos. Barreiras nacionais sempre estiveram manchadas pelo sangue de 
seus povos. Para todas as centenas de nações na terra tem ocorrido milhares de conflitos 
por toda a história, resultando em muitas divisões de soberania. Isso aconteceu por 
causa da queda humana e a separação da humanidade de Deus. O que queremos dizer 
quando falamos a queda humana? Isto quer dizer que os seres humanos e Deus se 
tornaram inimigos ao invés de serem uma unidade, e que tem ocorrido lutas ao invés de 
harmonia e paz entre os seres humanos e Deus. 
 
A Dialética Comunista Explica o Conflito no Mundo? 
 
Se uma pessoa não tem experiência ou entendimento religioso, ela pensa que os seres 
humanos foram criados para viverem neste estado de conflito. Alguns estudiosos 
concluem que Deus não pode ser perfeito, que Ele criou a humanidade para viver desta 
forma para se aprimorar pouco a pouco a cada dia. Se Deus é bom, como Ele pode se 
colocar no alto com tanto mal e tanta corrupção no mundo? Ninguém pode olhar para a 
maravilha deste vasto e infinito universo, e não sentir que existe algo poderoso por trás 
dele. Mas ao mesmo tempo, quando uma pessoa olha para a corrupção da sociedade 
humana, é comum que ela duvide da existência de Deus. O fato da existência do 
conflito e da luta parece ser tão real, enquanto a ideia de um Deus onipotente e amoroso 
parece ser uma ilusão. 
 
Karl Marx ficou confuso sobre Deus desta forma. Ele sentia uma contradição dentro de 
si mesmo, entre sua fé na filiação de Deus e as questões que ele tinha em sua mente. Sua 
teoria da dialética, a qual está baseada na importância do conflito e da luta, surgiu de 
sua própria mente e de sua experiência de conflitos interiores. Ele não pôde aceitar a 
existência de Deus, dada a realidade de tanto conflito e luta no mundo. Ele proclamou 
que para ele, a história e a matéria eram “deus”. O Comunismo ou o Marxismo é uma 
ideologia que se esforça para explicar o universo sobre uma base ateísta. 
 
A teoria comunista defende que há sempre dois elementos em conflito um com o outro. 
Se aplicamos isto aos próprios comunistas, então uma vez que nenhum outro elemento 
fora de sua ideologia existe no mundo, onde estará o conflito? O Marxismo prediz que a 
história irá além da era socialista, e depois disso a utopia comunista chegará, mas somos 
forçados a perguntar para os comunistas qual seria então o objetivo de sua luta. 
 
Sendo que o materialismo dialético defende que o progresso resulta somente da luta, e 
que sem luta nada crescerá, podemos perguntar o que aconteceria quando todo o mundo 
estivesse sob o comunismo? Como os comunistas se manteriam vivos? Eles seguiriam 
lutando para manter o progresso em seu próprio mundo, ou eles se sentariam sem fazer 
nada? Pode haver um mundo comunista pacífico? De acordo com sua própria teoria, 
isso não pode acontecer. Quando todas as coisas alcançam um clímax e não há mais 
crescimento, eles terão que começar a lutar entre eles mesmos. 
 
Toda pessoa tem em si mesma algum fervor por um ideal. Trabalhando na base da 
bandeira da contradição, o comunismo tenta resolver os problemas do mundo. 
Entretanto, isto olha apenas externamente para os problemas.  
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Os comunistas negam Deus e proclamam o materialismo. A religião, por outro lado, 
reconhece as mesmas contradições, mas analisa mais profundamente a situação. A 
história humana é inegavelmente uma história de luta e conflito, por isso os comunistas 
acreditam que o progresso somente pode ser alcançado através do mesmo processo – 
luta e conflito. Mas a verdadeira causa de todas as lutas não foi revelado por eles; sua 
elucidação é a responsabilidade da religião. 
 
Quando analisar cada vez mais profundamente, você alcançará o núcleo onde a 
verdadeira paz e o verdadeiro amor prevalecem; entretanto, esse núcleo ainda não foi 
amplamente explicado. A América é uma nação fundada sobre a filosofia cristã. Mas os 
americanos ainda não aprofundaram até o núcleo mais fundamental do Cristianismo; 
Eles ainda não descobriram o fundamento. Um ponto de vista puramente externo 
promove o individualismo e a divisão, enquanto um ponto de vista interno promove o 
bem – sendo voltado para o todo e a unificação. Assim, os dois são ponto de vistas 
contraditórios. 
 
Não estou negando os direitos dos indivíduos ou o fato que divisões válidas existam no 
mundo. Estou simplesmente dizendo que o propósito maior e a unificação vêm primeiro, 
e sobre esse fundamento todas as coisas externas podem ser realizadas também. Dentro 
da família, um homem e uma mulher se juntam para criar um todo, um propósito 
comum, e eles criam alguma forma de unidade. Somente então eles saem e fazem suas 
atividades individuais; mas primeiro eles devem criar a estrutura de um propósito 
comum dentro da família. Quando o propósito do todo é colocado na posição subjetiva, 
e o propósito individual na posição objetiva, ambos podem ser realizados. Mas se você 
tenta inverter essa ordem, todas as coisas são destruídas. 
 
Uma questão importante é, se Deus existe, porque existem essas divisões e conflitos? 
Podemos responder através da explicação da queda humana. Por causa da queda, a vida 
interna das pessoas foi destruída, e somente sua vida externa foi capaz de florescer. 
Deus teve que desenvolver algum método pelo qual restaurar o mundo, por isso Ele 
inspirou o desenvolvimento das diferentes religiões por toda a história. O sinal mais 
simples da existência de Deus é que há as grandes religiões por todo o mundo. 
 
Contudo aqueles que observam a incapacidade dos grupos religiosos de resolver os 
problemas mundiais concluem que Deus não deve existir. Até mesmo os cristãos estão 
confusos a ponto de considerarem seriamente a possibilidade de um comunismo cristão. 
Se temos mentes esclarecidas, possivelmente poderíamos dizer que tal coisa como um 
Marxismo Cristão ou um clero ateísta possa existir? Pessoas religiosas podem resolver 
os problemas do mundo ignorando a realidade de Deus e abraçando o Marxismo? 
Atualmente a religião está tão desacreditada que as pessoas a adaptam livremente às 
suas conveniências para melhorar sua forma de vida. Atualmente a religião não está 
cumprindo sua missão original. 
 
Amar Seu Inimigo – A Solução para a Paz Mundial 
 
Atualmente o mundo está cheio com mais ódio do que amor entre as pessoas. Há 
divisão entre indivíduos, entre nações, e mesmo entre religiões. A menos que possamos 
começar a partir de um novo início, um novo mundo não pode surgir.  
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A história humana começou a partir de mentiras, por isso devemos recomeçar a história 
humana a partir da verdade. A menos que um novo movimento se desenvolva com a 
capacidade de semear a paz verdadeira, não haverá nenhuma paz duradoura. 
 
Se há um Deus Todo-Poderoso, Ele se contentaria com a realidade atual, ou Ele faria 
algo para mudar o mundo de volta para seu formato original? Se houver alguém aqui na 
terra comprometido com Deus para concluir Sua missão e causa, o que esse homem ou 
grupo reivindicaria? Ele proclamaria que o curso atual do mundo está em erro, 
insistindo que a humanidade deve retornar. Ele deve dizer para a humanidade que sua 
direção deve ser totalmente mudada. 
 
Qual seria o lema desse homem? Se você é inteligente, você deve ser capaz de descobrir 
isso. Se o mundo começou em ódio e mentiras, então um curso que seja 180 graus 
diferente seria aquele de amor absoluto, amor tão grande que você até mesmo ama seu 
próprio inimigo. Para mim esse é um lema poderoso que pode mudar o curso da história. 
Você pode encontrar alguma coisa mais poderosa do que isso? Alguém poderia pensar 
que essa é uma resposta fácil, mas quando não se sabe o que é isso, então parece muito 
difícil de encontrar. Todos os santos da história buscaram por esta resposta. 
 
Se você tem esse grande amor que pode amar até mesmo seu inimigo, esse poder 
derreterá todas as coisas. Deus precisa das igrejas que podem derreter o mundo errado e 
mudá-lo para o mundo certo. A religião do mundo inteiro está perseguindo este único 
lema, embora em graus variados. Qual entre todos os santos vocês acham que Deus 
mais amaria? A resposta é simples porque há alguém que proclamou enfaticamente este 
lema. Jesus Cristo se coloca como um gigante porque esta proclamação foi a marca de 
sua vida. 
 
Todos queremos viver em uma sociedade ideal, mas na realidade estamos vivendo em 
uma sociedade caótica, confusa e decaída. Este é nosso problema. Como podemos 
colocar toda essa confusão sob controle? Poderíamos tornar as coisas melhores se 
tivéssemos o poder absoluta da tirania? Isso é o que os comunistas estão tentando fazer. 
Eles tentam reger com um punho de ferro, e eles parecem ter sucesso no início. Eles 
conquistaram nações e assumiram governos, mas certamente os comunistas fracassarão. 
 
Recentemente a União Soviética sofreu uma grande seca. Certamente os chefes de 
estado não queriam que essa seca ocorresse. Eles podem ter gritado com os punhos 
cerrados: “Temos o poder neste país! Nos dê chuva!” Mas essa não é a forma como a 
natureza funciona. Deus os julgou retendo a chuva por três anos. Mesmo se você tem 
poder suficiente para fazer a nação estremecer, você ainda não pode trazer a sociedade 
ideal. Da mesma forma, somente conhecimento não pode trazer a solução. Dinheiro 
também não é o caminho. 
 
A ferramenta definitiva pela qual pode-se trazer a sociedade ideal é amor, o amor 
verdadeiro. O que é este amor verdadeiro? Se dizemos amor centrado em Deus, o que 
queremos dizer exatamente? A melhor definição foi dada por Jesus: amor verdadeiro 
centrado em Deus é aquele que é capaz de amar até mesmo um inimigo. Se pessoas 
brancas amam outras pessoas brancas, não há nada especial nisso. Quando pessoas 
brancas amam pessoas negras, então isso é amor verdadeiro. Mas o amor definitivo é 
aquele que é capaz de amar nosso inimigo.  
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Esse é o amor definitivo porque ninguém pode criticar ou condenar esse amor. Este é 
um amor invencível, amor que está sempre lá, sem contradição, fluindo sem problemas. 
 
A América Vive por Este Padrão? 
 
Quais são as qualidades de um santo? Um santo ama toda a humanidade como sua 
própria família, seu próprio país. Este padrão nunca muda por toda a história. Quantas 
pessoas têm vivido essa forma de vida? Quantos santos há na América? Onde quer que 
você viaje no mundo há movimentos antiamericanos. Americanos são odiados e até 
mesmo expulsos de muitos lugares do mundo. Porque? Porque poucos americanos têm 
vivido de acordo com este princípio. A maioria deles tem tentado se beneficiar ao custo 
do mundo. Em geral eles não tentam ajudar ou servir qualquer outro país exceto os 
Estados Unidos. 
 
Muitas vezes os americanos não tentam ensinar sua tecnologia para outros paises, mas 
apenas a conservam para eles mesmos como um segredo. Mas pessoas com amor 
verdadeiro podem ver que este não é o tipo de correto de prática ética. Este tipo de 
padrão tem sido criticado e condenado em nome da justiça. Amor verdadeiro seguiria na 
direção oposta. 
 
Por exemplo a América tem dado ajuda estrangeira para determinados países. Ao invés 
de esperar o retorno desse dinheiro, embora pense que este foi um investimento, a 
América frequentemente dá esse dinheiro e o esquece. A América deveria deixar o 
dinheiro operar para o bem dos habitantes locais. E se os pais mantêm um registro de 
quanto dinheiro gastaram com cada filho, dizendo: “Amo passado gastei $5.000 com 
você, assim, você me deve $5.000. Pelos últimos trinta anos, você me deve $45.000.” 
Essa é uma forma paternal? Naturalmente não. Os pais fazem todas as coisas 
incondicionalmente pelos filhos, e esquecem o que eles têm feito. 
 
Eu quero ver vocês se tornarem homens e mulheres que podem ir além de seu país e 
amar de fato a humanidade de qualquer lugar tanto quanto vocês amam as pessoas de 
seu próprio país, e até mesmo mais do que vocês amam seu próprio país. Esse é o 
objetivo da Unificação. 
 
Porque eu tenho que vir para a América, um país que nem mesmo me dá uma recepção 
decente? Porque a América é vitalmente importante para Deus e para a futura paz do 
mundo. A América deve sair para o mundo, os seis continentes e as cinco raças da terra, 
e doar a si mesma e sua riqueza. Quatro bilhões de pessoas estão esperando pelo toque 
da mão da América. Vocês devem sair e servi-las. 
 
Se a América tem sucesso nesta missão, então a glória e prosperidade desta nação não 
terá fim. Mas se ela insistir em manter sua riqueza para si mesma, então é uma 
consequência natural que a América um dia fracassará em sua posição afortunada. 
Amor é a chave. É somente o amor que conectará todas as coisas e trará elas ao altar de 
Deus. Quando a América oferecer sua riqueza ao mundo, Deus se voltará e dará tudo 
isto de volta para a América como Sua bênção. Isso marcará o início do Reino de Deus 
na terra. 
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Ao invés de me incomodar com o trabalho na América, eu poderia ter dito: “Esqueça 
isto. Eu não quero me incomodar com os Estados Unidos.” Mas essa não é minha forma 
de vida. Quanto mais este país vem contra mim, mais eu trabalharei para derreter a 
oposição com um amor intenso. Até mesmo os comunistas estão tentando me matar, 
mas eu estou tentando abraçá-los com meu amor e definitivamente restaurá-los. Essa é 
minha filosofia e é algo que seguirá sem diminuir por toda a eternidade. 
 
Amar os Inimigos Pode Reconciliar Nações em Guerra 
 
Minha vida inteira tem sido de perseguição e mal entendido. Contudo vocês podem ver 
que não estou cansado. Eu continuo me movendo, passo a passo, deixando pegadas 
enquanto sigo. Quando olho para trás posso saborear a preciosa alegria ao vê-los atrás 
de mim. Adiante não há nada além de perseguição vindo para mim, como um vendaval 
soprando contra mim. Mas sinto grande entusiasmo quando olho para trás de mim, e 
vejo pessoas de todas as raças me seguindo. Eu vejo paz, harmonia e unidade. Isso é tão 
bonito e valioso para mim, que então sigo em frente ainda mais fortemente. 
 
Considerem o povo japonês e o povo coreano. Eles foram inimigos por muito tempo. 
Mas atualmente os membros japoneses estão jurando seu serviço e lealdade a mim, um 
coreano. Eles até mesmo estão dispostos a se casar com cônjuges coreanos. Isso não é 
incrível? Eles não estão jurando suas vidas para o benefício do Rev. Moon; de jeito 
algum. Eles estão jurando suas vidas para o benefício do amor verdadeiro que desbravei 
e me tornei campeão. Desta forma, as nações inimigas de Japão e Coreia estão sendo 
reconciliadas. 
 
Quando Jesus estava na terra havia uma parede de ódio entre o grande Império Romano 
e a pequena nação de Israel, porque um era o conquistador e o outro era o conquistado. 
Jesus sabia que a única forma de conquistar Roma era através do amor. Roma 
conquistou Israel com poder militar, mas Israel podia conquistar Roma através do amor. 
 
Embora Jesus foi crucificado, ele ainda pôde orar para Deus perdoar as mesmas pessoas 
que o mataram. Nenhum poder poderia ser ainda maior. Amor pode superar quaisquer 
paredes, não importa quão altas e espessas. Jesus sabia que os indivíduos têm inimigos, 
que as famílias têm inimigos, e que as tribos e nações têm inimigos. Ódio e animosidade 
sempre causam mortes em cada nível, e somente uma estratégia pode romper esta 
parede – amar seu inimigo. 
 
O mundo decaído sempre responde a animosidade buscando revanche. Entretanto, se 
Deus e Jesus tivessem utilizado o método da revanche, então não haveria um único ser 
humano deixado aqui na terra, porque Deus os teria extinguido a todos em vingança. 
Um grande movimento de restauração somente pode vir a partir desta ideologia de amor.  
 
Somente o poder do amor poderia começar a nova história e uma nova era. Quando uma 
pessoa tem o poder para amar até mesmo seus inimigos, esta pessoa é realmente um 
gigante é não há nada que não possa lidar ou abraçar. Definitivamente essa pessoa deve 
conquistar o mundo na forma de Deus. O Cristianismo sempre possuiu essa ideologia, e 
Deus vê que enquanto os cristãos perseguem essa doutrina, eles devem conquistar. 
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Um Novo Movimento Cristão é Necessário para Salvar o Mundo 
 
Quando você planta sementes de feijão, feijão crescerá. Quando você planta cravos, 
cravos crescerão. Ninguém pode negar este princípio. Se você semeia ódio, ódio 
resultará. Quando você semeia amor, então o fruto do amor realmente surgirá. A coisa 
importante é o tamanho desse amor. O Cristianismo falhou em viver por este princípio e 
falhou em amar seus inimigos. Esta tem sido sua maior dificuldade. 
 
Os cristãos pregam sobre amar os inimigos de uma pessoa, mas Jesus também disse 
para amar seu próximo. Quem é o próximo de um cristão? Certamente é outro cristão. 
Mas eles estão fazendo isto? Os católicos amam os mórmons? Os testemunhas de Jeová 
amam os metodistas? Não importa quem nos chama de hereges; qualquer pessoa que 
pratica este princípio está mais perto de Deus e é o cristão mais ortodoxo. Essa é minha 
crença. Amor pode unir. Se os cristãos praticam amor, então os cristãos podem se unir 
com outros cristãos, e então os cristãos podem unir todas as religiões do mundo. 
 
Não somos hereges? Porque não? Como vocês sabem? Quando contamos para os outros 
cristãos o que é a Igreja de Unificação, muitos dirão que somos hereges. Entretanto, a 
coisa importante é herdar a verdadeira tradição e o espírito do Cristianismo, e quando 
herdamos essa doutrina e a praticamos, somos os mais ortodoxos. 
 
Deus ama o mundo, e esse é o motivo pelo qual Ele fez um grande investimento no 
Cristianismo, mas agora o declínio está se estabelecendo. Embora os líderes do 
Cristianismo mundial estejam cientes disto, eles não sabem como recuperar a situação. 
O grau de declínio é tão severo que embora as pessoas busquem Deus e acreditem em 
Jesus como seu Salvador, o Espírito de Deus não é mais encontrado em muitas igrejas 
neste tempo. A grande questão teológica é: depois que Deus levantou este grande 
fundamento cristão, porque não podemos mais encontrar o antigo espírito 
remanescente? 
 
Vamos tomar um exemplo a partir de um pomar. Se o dono do pomar vê que todas as 
árvores estão com problemas, ele empreende um processo de poda a fim de salvá-las. 
Uma vez que Deus concluiu que o Cristianismo não está apto para a tarefa de salvar o 
mundo inteiro, Ele tem que restaurar as igrejas cortando os galhos doentes e 
encorajando os saudáveis. O dono do pomar não vai favorecer os galhos velhos, mas 
encorajará os novos brotos, galhos e folhas. 
 
Para salvar o mundo inteiro, é lógico a partir do ponto de vista de Deus, que Ele deve 
podar a Cristandade, porque ela se tornou ineficaz. Deus precisa de um novo 
movimento cristão que terá a missão de salvar todo o pomar. Que tipo de movimento 
cristão Ele utilizará para reavivar o Cristianismo em declínio? Ele deve ter o propósito e 
conteúdo para superar os quatro maiores problemas: o conflito entre as nações, a divisão 
entre as denominações cristãs, o conflito entre as raças e o conflito entre as religiões do 
mundo. 
 
Há tanta divisão entre as nações porque as pessoas são egocêntricas. A partir do ponto 
de vista de Deus, Ele não é de fato o Deus desta terra. Ele vê que todas as nações se 
originaram dentro de um ambiente de imoralidade, conflito e desarmonia, e não tem 
nada a ver com Ele.  
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O novo movimento religioso que Deus está buscando deve ter o conteúdo que o 
capacitará a resolver os problemas de conflito entre as nações. Porque há tantas 
denominações cristãs quando todos os cristãos reivindicam um único Salvador? Elas se 
separaram porque cada denominação insistiu em sua própria teoria e lógica. Todas estas 
igrejas são falsas quando comparadas com o único e verdadeiro corpo que o 
Cristianismo deveria ser. Este é o segundo grande problema a resolver. 

 
O terceiro problema é encontrar uma solução em âmbito mundial para a divisão das 
raças. Podemos prever um confronto final entre negros e brancos e outras raças 
enquanto suas relações pioram. Guerra é o resultado inevitável, a menos que uma 
solução religiosa seja encontrada. Soluções ideológicas e filosóficas apenas dividirão 
ainda mais as raças porque cada ideologia insistirá em sua própria solução. Neste 
momento o comunismo está realmente tentando promover a divisão e o conflito entre as 
raças. 
 
Assim, não apenas conflito racial, mas também conflito entre as diferentes religiões 
começará a aparecer. Hinduísmo e Budismo influenciam primariamente os povos 
orientais, enquanto o Islamismo é dominante entre os árabes, e assim por diante. Há 
uma possibilidade de colisão entre estas religiões mundiais. A estratégia comunista para 
o futuro é assumir um papel mais ativo no enfraquecimento da religião, gerando conflito 
entre Islamismo, Cristianismo, Judaísmo e as outras crenças. Através da promoção da 
divisão entre as pessoas e as religiões, os comunistas querem promover seus próprios 
propósitos. 
 
O novo movimento religioso de Deus deve ter o conteúdo que pode unir não somente 
estas diversas religiões, mas até mesmo reunir as pessoas que seguem as diferentes 
ideologias, tais como o comunismo e a democracia. Se Deus existe, então Ele raciocina 
desta forma, mas Ele também precisa de alguém na terra para conduzir esta forma de 
pensamento. 
 
Amor Superará os Problemas do Mundo 
 
É preciso fazer um diagnóstico do problema do mundo, do problema da nação, do 
problema da religião, do problema racial, do problema ideológico e o problema da 
família. Todos os níveis da sociedade precisam de um médico espiritual. 
 
Todos estes problemas começaram quando a humanidade seguiu na direção errada no 
início. A partir daquele momento todas as coisas tem seguido em uma direção oposta ao 
ponto de vista de Deus. Como podemos virar o lado direito para o lado esquerdo e vice 
versa? Devemos ir contra os velhos desejos estabelecidos. O problema todo é mudar a 
direção do “eu” centrado na família, do “eu” centrado na nação e do “eu” centrado na 
religião e no mundo. Devemos seguir para o lado oposto e viver a vida familiar pela 
nação, a vida nacional pelo mundo e dedicar o mundo para Deus. A atual forma de viver 
do mundo deve ser completamente virada de cabeça para baixo. “Eu” devo vive para o 
mundo, não para “meu” benefício. O Judaísmo deve existir para o Islamismo, e o 
Islamismo para o Judaísmo. O Cristianismo deve viver para o Budismo e assim por 
diante. Isto é o que quer dizer seguir na direção oposta. 
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Sem seguir para o oposto de sua atual direção, não há nenhuma chance para o mundo 
seguir na direção de Deus. O instinto egoísta prevalece ao invés de um esforço para 
amar uns aos outros. Contudo, a fórmula de amar uns aos outros realmente funciona. 
Quando isto é aplicado, o mundo ficará de cabeça para baixo. 
 
Minha filosofia é muito simples. Se você tem a atitude de amar seu inimigo, então você 
pode superar qualquer situação, e não há nenhum obstáculo que possa bloqueá-lo. Em 
minha vida de sessenta anos houve muitas coisas que eu não queria enfrentar, mas eu as 
fiz porque amei meu inimigo. Eu fiz as piores coisas que havia para fazer – eu fui um 
mendigo, um trabalhador, um agricultor, um pescador, um estivador e um mineiro. 
Todos os dias estou vivendo este princípio, e quando olho, vejo que há muitas pessoas 
de todas as cores seguindo atrás de mim. O princípio da Igreja de Unificação é assim tão 
simples, e nós vivemos isto. A partir do momento que você pode amar seu inimigo, o 
Reino do Céu deve aparecer. Deus não quer somente indivíduos que amam seus 
inimigos. Ele quer ver uma nação inteira que praticará este princípio. 
 
Somos multicoloridos aqui; este auditório é uma miniatura do Reino do Céu, com cinco 
cores de pele de 127 países. Tudo o que temos que fazer é praticar este princípio. Não 
vamos destruir nossos inimigos, mas liberá-los. Encontramos o amor ao amá-los. 
Pratiquem isto em suas vidas diárias. É nesse ponto que você pode aprender a suportar o 
peso e o sabor das lágrimas e o coração partido de Deus. 
Vamos orar. 
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Advertência de Deus para o Mundo 
Mensagem do Reverendo Moon a partir da Prisão 

 
 
7. O Coração de Reunião 
 
Estou muito feliz por ver todos vocês novamente depois de estar longe por 70 dias. 
Quando está separado de alguém, você espera muito por essa pessoa, se ambos 
compartilham um propósito ou objetivo comum. Então ambos anseiam ver um ao outro, 
e procuram pelo dia da reunião. Eu sou coreano e vocês são americanos, e viemos de 
extremos opostos do mundo. Deve haver um propósito providencial ligando os dois 
extremos de oriente e ocidente; do contrário, vocês não precisariam de mim e eu não 
precisaria de vocês, e então não buscaríamos encontrar novamente uns aos outros. 
 
Para a pessoa comum, o vasto oceano pode parecer um corpo estacionário de água. De 
fato o oceano está continuamente em movimento, com correntes frias e correntes 
mornas seguindo seus cursos separados e colidindo em determinados pontos. Todos os 
tipos de movimentos podem ser encontrados no oceano. As marés vêm e vão duas vezes 
por dia e os fluxos das marés de todo o globo estão ligados. Abaixo da superfície do 
oceano há uma grande variedade de peixes, os quais são influenciados pelas correntes e 
pelo fluxo das marés. Frequentemente muitos peixes se reúnem onde as correntes frias e 
quentes colidem, criando determinadas regiões famosas para a pesca tal como o 
Georges Bank na costa perto de Boston. Diferentes tipos de peixes vivem em água doce 
ou salgada, mas na época da desova determinadas espécies vão para um estuário, onde 
as águas doce e salgada fluem juntas, para depositar seus ovos. 
 
É muito intrigante e até mesmo místico ver como os locais e épocas de encontro são 
muito importantes em todas as formas de vida. Por exemplo, as antigas culturas tais 
como as que se desenvolveram na Grécia e Roma, sem exceção, começaram a crescer 
em lugares onde a terra e a água se encontram. Nenhuma antiga civilização humana 
poderia prosperar longe de um rio ou do mar. 
 
A Harmonia dos Extremos 
 
Quando a distância entre duas partes é extrema, há sempre maior alegria, emoção e 
drama envolvidos na reunião de ambas, do que se elas não tivessem experimentado essa 
extrema separação. Eu vim de uma terra do outro lado do globo, uma terra que muitos 
americanos pensam como sendo um país remoto. Em suas mentes, eles ainda visualizam 
a Coreia como sendo devastada pela guerra. É como se os Estados Unidos estivesse no 
pináculo de uma montanha enquanto a Coreia estivesse no fundo de um vale. Esse é o 
motivo pelo qual as pessoas não podem entender como um homem da Coreia pode 
atrair a atenção em uma nação que se coloca no pináculo da cultura moderna. No vasto 
oceano uma enorme variedade de coisas acontece quando as correntes frias e quentes se 
encontram. Quando as cinco raças se juntam, somos como cinco correntes oceânicas 
fluindo ma mesma área, e coisas extraordinárias podem acontecer como resultado. Não 
é minha vontade ou sua vontade, mas alguma vontade providencial que fará isso 
acontecer. Deve haver um poder universal que empurra os dois extremos a se unirem 
para um propósito maior. 
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Música excitante não é feita com apenas um ou dois tons, mas com tons que variam do 
alto ao baixo e com uma variedade de instrumentos. Essa mistura de extremos torna a 
música excitante. Ao mesmo tempo, um instrumento sozinho não pode criar emoção. A 
fim de tornar os tambores excitantes o baterista tem que combinar muitos movimentos e 
gestos como também ritmos. O violino combina diferentes extremos, utilizando cordas 
finas para criar belos sons muito femininos. A beleza do violino é que, embora ele tenha 
apenas algumas cordas, é possível produzir variação extrema de sons. 
 
A união de pessoas de oriente e ocidente pode ser comparada com tocar violino: 
ocidentais são como as notas baixas de um violino enquanto asiáticos são como as notas 
altas. Americanos caminham com passos longos e oscilantes, mas japoneses caminham 
levemente dando passos pequenos. Mais emoção é criada quando os dois extremos se 
unem para fazer uma imagem harmonizada. Não utilizamos a palavra harmonia para 
descrever essencialmente a unidade de coisas semelhantes. A mais emocionante e bela 
harmonia é criada quando extremos se juntam. O valor da harmonia repousa nesta 
unidade e diversidade. 
 
Que cor de flores você gosta? Todos têm uma preferência diferente. Se todos gostassem 
somente da cor amarela, então todas as coisas no mundo inteiro logo seria amarelo, com 
roupas amarelas e até mesmo batons amarelos. O resultado seria um mundo louco em 
amarelo! A mistura de todos os tipos de cores pode ser interpretada e entendida de 
muitas formas diferentes; isto é um mistério universal. Quando você pode ver seus 
sentimentos refletidos em diferentes formas, você nunca se cansa dessa beleza. Todos 
sem exceção gostariam de ter olhos azuis? E quanto a ter uma língua azul, ou pele e 
dentes azuis? Porque Deus deu olhos azuis para algumas pessoas? As pessoas que 
possuem pele branca, narizes grandes e cabelo loiro precisam de algum contraste, e por 
isso, Deus deu a elas olhos azuis, como dois pequenos lagos. Porque o nariz dos 
americanos é tão grandes, seus olhos são muito profundos; é preciso procurar muitas 
milhas para ver seus olhos! Se eles tivessem olhos negros no fundo desses vales 
profundos, eles pareceriam medrosos, quase de uma forma ruim. Ter olhos mais claros 
cria beleza de uma forma muito mais intensa. 
 
Imaginem uma pessoa rindo cujos dentes fossem totalmente pretos. Ela parecia um 
monstro! Quando examina a criação, você sabe que Deus é realmente um artista, e que 
nenhuma harmonia melhor poderia ter sido criada. Tudo está misturado de forma 
interessante, com as pessoas tendo exatamente as características que se harmonizam 
com determinada cor de rosto. 
 
Luz sempre é criada na fronteira onde duas coisas se encontram em harmonia. Porque as 
pessoas de uma cultura deveriam seguir alguém de uma cultura extremamente 
diferente? Porque vocês americanos precisam vir para a Igreja de Unificação, que foi 
fundada por um homem da Ásia? Vocês estão aqui para unir a beleza universal dos dois 
extremos de oriente e ocidente em uma única cultura harmonizada. Quando duas 
grandes culturas se encontram para formar harmonia, tumulto é inevitável no início. 
Quando um riacho fluindo golpeia as rochas no caminho, distúrbios são criados. Ele 
segue através de muitas reviravoltas, espirrando sobre as rochas e revolvendo no fundo 
de uma cachoeira, mas isso não altera seu destino. Todos os riachos certamente se 
juntam no rio principal que corre para os oceanos. 
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Há uma enorme variedade e pureza da criação nas montanhas, e a água dos riachos das 
montanhas também é muito saudável. A água da montanha absorve essências a partir da 
variedade da criação encontrada lá, mas os rios que correm através de planícies e terras 
baixas, como o Mississipi ou o Nilo, não possuem sabor limpo ou características 
especiais. Cada pedrinha no fundo de um riacho da montanha, cada erva e cada folha, 
desempenha uma parte importante na harmonização de todo o ambiente. Quando olhado 
a partir deste ponto de vista todas as coisas se tornam mais belas. OS riachos que 
correm a partir das profundezas das montanhas nunca deixarão você doente, não 
importa quanto você beba. Animais da montanha bebem a água pura e respiram o ar 
puro o tempo todo, e assim, eles são fortes e saudáveis. 
 
Tudo sobre o que estou falando vem de uma simples palavra: harmonia. O mundo ideal 
não é um mundo de uniformidade e de arregimentação, mas um mundo de harmonia no 
qual cada pessoa desempenha um papel distinto. Não é uma única espécie que cria a 
grandiosidade das montanhas. Elas são belas em parte pela infinita variedade das 
árvores, algumas gigantes, outras tortas, e todos os diferentes tons e matizes. 
 
A Unificação das Religiões 
 
Aqui estamos, produtos das coisas que aconteceram aos nossos ancestrais. Reunimos 
aqui brancos, amarelos e negros, mas quando olhamos para o passado, para o início da 
história humana, todos nós começamos a partir de uma única ancestralidade. Dividindo 
em muitas correntes, temos discriminado entre nós mesmos. Se continuamos a estar 
divididos assim, quando virá o tempo para estamos unidos novamente? Há muitos 
eventos históricos. Estivemos divididos e às vezes unidos novamente, por guerras e por 
fluxos e refluxos de diferentes esferas culturais. 
 
Quando pensamos sobre religiões, todas as religiões têm feito grandes obras. As 
religiões estiveram transcendendo barreiras nacionais e raças por causa de suas 
doutrinas. Muitas pessoas se uniram através da religião. No mundo cristão há muitas 
denominações diferentes, literalmente centenas, mas como um todo elas estiveram 
trazendo o mundo de volta para Deus. 
 
Há tantas religiões no mundo, e cada uma tem suas forças e suas fraquezas. Assim, o 
Budismo ensina a necessidade de misericórdia em relação a todas as coisas vivas, mas 
ele não alcançou a verdade central sobre Deus. O Cristianismo tem enfatizado o amor, 
mas sem conhecer verdadeiramente a essência do amor, e sem muita sensibilidade com 
a natureza. A natureza é muito mais pura do que a humanidade porque ela preservou sua 
natureza original dada por Deus, enquanto os seres humanos distorceram sua natureza 
original. Mesmo as pessoas que vivem em grandes casas querem férias na praia ou 
acampar nas montanhas. Sua forma original quer buscar alguma companhia comparável, 
e a natureza é a mais próxima. 
 
No passado Deus dependeu pesadamente das muitas religiões, mas as religiões de hoje 
estão em desarmonia, carentes de disciplina e direção. O primeiro problema de Deus é 
como trazer todas as religiões à unidade para que elas possam servir ao propósito 
original da religião e à obra prática com a qual Deus tem se preocupado. Metodistas 
podem orar pela prosperidade dos Metodistas, mas essa é apenas uma das 400 
denominações cristãs. Da mesma forma fazem os Presbiterianos.  
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Deus realmente sente o desejo de golpeá-los e dizer: “Parem com isso! Antes de orar 
para mim, criem unidade entre todos os seus companheiros cristãos. Então se reúnam e 
orem para mim. Se vocês não podem unir o mundo, então ao menos se unam uns com 
os outros.” 
 
Atualmente as denominações cristãs, frequentemente promovem sua fé proclamando 
que somente sua denominação pode garantir o Reino do Céu. Aos olhos de Deus este é 
um conflito realmente desnecessário. Essa atitude cega e arrogante não trará nada, além 
de seu próprio declínio e elas nunca verão a luz do sol. Se há realmente um Deus de 
justiça, Ele nunca deixaria tais igrejas prosperarem. Ele ficaria totalmente enojado. 
 
Entretanto, imaginem o que aconteceria se os cristãos ficassem loucos para juntar todas 
as denominações e orar para aliviar o fardo de Deus, pedindo a Deus pelo poder e 
capacidade de alcançar todas as pessoas. Então naturalmente Deus consideraria essa 
oração e faria tudo possível para atendê-la. Deus está esperando pelas pessoas na terra 
que trarão todas estas denominações à unidade. 
 
Deus nunca quis divisão entre as pessoas. Ele gostaria de ver toda a humanidade 
vivendo junta em um único país. Os americanos poderiam dizer para Deus vir viver com 
eles, porque depois de 200 anos, eles possuem um país muito confortável para Ele 
viver; eles poderiam encorajá-Lo a desconsiderar as outras nações em conflito. Deus 
aceitaria esse convite, ou Ele se sentiria revoltado com esse pensamento? 
 
Deus realmente ficaria comovido se aparecessem na terra pessoas que O encorajariam a 
ignorar as barreiras raciais separando as pessoas, as religiões e as diferenças culturais 
com as quais a humanidade tem lutado, e demonstrariam a Ele que estão unidas para 
formar um país centrando Nele. A América estava certa ao adotar o lema “Uma nação 
sob Deus,” mas teria sido melhor ensinar “Um mundo sob Deus.” A América não 
alcançou este ponto. O problema de Deus é como trazer todas as nações em unidade.  
 
Deus tem nutrido civilizações e culturas, educando as gerações em Sua forma de pensar 
e viver. Não é que as religiões sejam exclusivas umas das outras, mas elas estão em 
níveis diferentes de desenvolvimento, tal como os níveis de graduação em um sistema 
escolar. As religiões primitivas estão em um nível de jardim da infância enquanto outras 
estão em um nível de escola primária, e outras no nível de ensino elementar ou médio. 
Algumas religiões podem ser equiparadas com o padrão de universidade. Todas as 
religiões são diferentes em seu grau de entendimento sobre Deus. Há diferentes assuntos 
dentro de uma universidade e há também diferentes tipos de faculdades. Na religião 
também devemos distinguir as diferentes áreas. Por estas razões não faz nenhum sentido 
que uma religião brigue com outra religião. Isto demonstra que elas não entendem Deus 
ou Sua obra através da religião. 
 
Toda Raça tem sua Própria Unicidade dada por Deus 
 
O amor verdadeiro pode transcender barreiras nacionais ou barreiras raciais, e a 
discriminação entre seitas religiosas. Nesta unidade, somos todos irmãos e irmãs. Aos 
olhos de Deus, não há tal coisa como orientais, brancos e negros. Basta pensar sobre as 
diferentes cores – elas são apenas nossas faces.  
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Por causa do clima, por causa da geografia, por causa da situação de todas as suas linhas 
ancestrais, temos rostos diferentes. O clima causou isso, mas somos diferentes somente 
na superfície. Por baixo, viemos a partir do mesmo Deus. 
 
Vocês não podem mudar a forma original das coisas, porque há uma razão profunda por 
trás dela. Deus tinha uma razão para criar as coisas de determinada forma. Assim, não 
fique orgulhoso de ser bonito ou envergonhado de ser feio – não há tal coisa como belo 
ou feio aos olhos de Deus. Deus sempre equilibra as características de uma pessoa; se 
você tem um rosto maravilhoso, você tem alguma outra deficiência. Uma pessoa que 
não tem belas características terá algum aspecto apreciável para equilibrar isso. 
 
Se olhar para um jardim, você verá que a maioria das belas flores não dura muito tempo. 
Uma rosa é bela e dura um longo tempo, mas têm fragrância de baixa qualidade; 
mulheres nobres e serenas não utilizam essa fragrância. A fantástica aparência das flores 
atrai todos os insetos de uma vez, e então desaparece. Belas mulheres com forte poder 
de atração não viverão longo tempo. Aquelas com um rosto belo frequentemente têm 
uma saúde física pobre de alguma forma. 
 
Sendo que Deus está sempre pensando em equilíbrio, não há nenhuma unilateralidade 
no mundo de Sua criação. Cílios ocidentais devem ser longos para proteger os olhos 
adequadamente. O olho oriental não possui profundidade definida, e não precisa desses 
cílios longos. Algumas mulheres orientais, pensando que seus cílios curtos são feios, 
usam cílios artificiais, mas para meu pensamento isso é uma aparência estúpida e feia. E 
também, ao invés de dar para as pessoas brancas, olhos negros ou muito escuros, Ele 
deu a elas olhos azuis ou de cores leves, e o contraste entre a íris e o branco dos olhos 
não é tão forte. Mas em pessoas negras ou orientais que possuem a íris muito escura ou 
negra, o contraste é vivo e atraente. 
 
Em pessoas negras, que possuem o rosto escuro, o branco dos olhos se coloca de forma 
bela; enquanto que em pessoas brancas o contraste não é tão forte. No riso, o rosa da 
língua entre o branco dos dentes mostra o contraste mais vívido e sensacional em 
pessoas negras. Por razões semelhantes, as pessoas negras possuem lábios mais grossos. 
Deus concedeu equilíbrio enfatizando determinadas características nas diferentes raças, 
mas o resultado total é igualdade. 
 
Atualmente na maioria dos casos esta civilização está tentando destruir ou minimizar 
determinadas qualidades originais nas pessoas, ao invés de tentar enaltecê-las. Mas virá 
o tempo quando as pessoas brancas serão loucas pelas negras. Algumas mulheres 
brancas preferem a aparência dramática de homens negros. Na civilização ocidental, 
quem derramou mais suor na construção das nações? As pessoas negras. Pessoas 
brancas estão colocados no topo das nações, mas os negros derramaram mais lágrimas e 
suor por elas. A vida germina em solo fértil; então não é coincidência que as pessoas 
negras sejam passionais e tenham um senso explosivo de amor. E também elas tendem a 
confiar nas pessoas; sendo que representam o vale, as pessoas negras tendem a abraçar 
todas as coisas que descem até elas. 
 
A cultura branca, vindo a partir do topo da montanha, tem assumido uma posição 
dominante de poder, mas certamente tudo descerá para o vale. As pessoas brancas 
representam uma sociedade mais fria, e não são tão confiáveis.  
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Em filmes você vê colonos brancos seguindo para o oeste, e se seus animais estão 
doentes ou não podem seguir em frente, os brancos os matam e seguem em frente. A 
natureza oriental não poderia fazer isso; nem as pessoas negras. Os brancos têm uma 
tradição de duelar por amor, onde um homem mata o outro e a mulher segue com o 
vencedor. Amor não pode surgir através da destruição da vida; a vida deve ser nutrida 
para gerar amor. 
 
Vocês membros negros já tiveram algum ressentimento oculto contra pessoas brancas? 
Os negros podem ter dois tipos de pensamento: um, que algum dia eles conseguirão a 
vingança pelas injustiças recebidas, ou dois, que eles querem obter o respeito dos 
brancos servindo-os e se tornando uma unidade em amor com eles. Por centenas de anos 
as pessoas negras foram oprimidas e escravizadas, mas vocês podem perdoar e esquecer 
isso, e dizer para Deus que mesmo assim vocês querem servir os outros? Vocês acham 
que são superiores ou inferiores aos brancos? Vocês não são diferentes: vocês têm dois 
olhos, um nariz e duas orelhas, tal como as pessoas brancas. As duas raças são apenas 
uma tonalidade diferente de cor, sendo que uma é mais escura do que a outra. 
 
O topo de uma alta montanha é sempre branco e coberto com neve, mas no vale o solo é 
sempre escuro e fértil. Os animais sempre vivem no topo da montanha coberta de neve, 
ou ao invés, eles vivem nos vales férteis? O negro é uma cor rica; ele tem grande 
profundidade, absorvendo toda a luz. É uma cor muito atraente e charmosa. Por outro 
lado, o branco é facilmente manchado e difícil de manter limpo. Seria fácil cobrir o 
mundo com negro, mas muito mais difícil tornar tudo branco. 
 
Há alguma sala de aula nas escolas onde o professor escreve com giz preto em um 
quadro branco? Seria louco utilizar um quadro branco. Seria impossível se vocês negros 
estivessem tentando ser como os brancos, mesmo depois de um milênio, não importa 
para quem vocês orem. Ao invés de tentar ser outra coisa, assumam o que vocês têm e 
sejam orgulhosos disso. Negros, sejam orgulhosos. Orientais, sejam orgulhosos. Os 
metais preciosos da terra não repousam na superfície, mas profundamente dentro da 
terra escura, e vocês também possuem sua dignidade como homens e mulheres negros. 
Sejam orgulhosos do que vocês são. Se sua esperança é que o mundo inteiro pode ser 
abraçado em seus braços, então vocês têm a ideia certa. 
 
Harmonia Entre as Raças 
 
Brancos e negros vivem juntos aqui na América, mas eles criaram perfeita harmonia 
aqui nesta terra? Quem é responsável pela ausência de harmonia, brancos ou negros? 
 
Sejam honestos e francos. Eu concordo com sua resposta que basicamente as pessoas 
brancas têm sido responsáveis. Embora Deus esteja buscando harmonia quando Ele 
coloca dois extremos juntos, há pouca harmonia entre as raças aqui na América. As 
pessoas brancas devem assumir a primeira responsabilidade pela ausência de harmonia 
neste país. 
 
Ao meio dia o sol está brilhando, mas mesmo nesse momento o sol está se movendo 
para o extremo oposto da meia noite. Na vida você deve estar disposto a seguir através 
da escuridão da meia noite para chegar ao meio dia do próximo dia.  
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A cultura ocidental é primariamente uma cultura branca, e em geral pessoas brancas 
pensam sobre elas mesmas como superiores às pessoas negras e amarelas. Os ocidentais 
pensam sobre sua cultura como sendo auto-suficiente, mas isso é comparável a passar 
através da meia noite; o sol não pode sempre permanecer no meio dia. O ocidente está 
agora no anoitecer; ele nunca verá novamente a luz do dia a menos que possa haver 
unidade. Quando os ocidentais podem ser ampliados através da absorção de elementos 
de outras culturas, um novo dia surgirá e haverá gloriosa prosperidade de um novo meio 
dia. 
 
Os impérios Grego e Romano pensavam que poderiam ficar no pináculo para sempre. 
Eles não tinham nenhuma intuição que seriam destruídos, mas agora suas civilizações se 
foram. Atualmente a cultura ocidental está desfrutando sua ascensão, mas esta 
civilização também terminará, a menos que busque o vale.  
 
Se as pessoas brancas continuam a manter a ideia de discriminação contra as pessoas 
negras, elas verão um dia de humilhação em seu futuro, porque o poder negro e o poder 
amarelo surgirão contra elas. Em número, as pessoas brancas são apenas um terço ou 
menos da população do mundo. Sob a ameaça do comunismo, alguém pode ainda 
manter a discriminação entre as raças? 
 
Se você odiou pessoas negras no passado, você deve convidar o mais feio e mais gordo 
homem negro ou avó para sair e almoçar em um restaurante chinês. Então depois do 
almoço você pode dizer: “Eu tenho uma confissão a fazer. Eu odiava pessoas negras, 
mas agora eu quero amá-las.” Você pode contar como se sentia no passado, mas quando 
se juntou à Igreja de Unificação e encontrou o Rev. Moon, você trabalhou para treinar a 
si mesmo como um campeão de bondade. Agora que você se arrepende, e como um 
sinal de pedido de desculpas, você sinceramente trouxe essa pessoa para almoçar. 
Quando implorar com lágrimas para ela comer o almoço que você comprou, você terá 
indenizado seu ódio do passado. 
 
Se alguém odiava pessoas brancas no passado, então essa pessoa também tem que se 
arrepender. Qualquer coisa com a qual esteve vinculado no passado, você deve agora se 
desvincular e indenizá-la. Se um homem era um “playboy” no passado e fez muitas 
mulheres sofrerem, então ele tem que encontrar alguma situação na qual possa se 
desculpar com uma mulher representando todas elas.  
 
Se uma mulher esteve casada várias vezes, então ela tem que se desculpar com um 
homem da mesma maneira. Tudo o que você tem feito que estava fora do princípio deve 
ser indenizado. 
 
Na Igreja de Unificação estamos encorajando matrimônios internacionais. Algumas 
pessoas dizem que sou mal por causa disso, porque eu encorajo um rapaz americano a 
se casar com uma garota oriental. Eu posso imaginar a beleza histórica de uma mulher 
branca amamentando um bebê negro. Esse momento da história é belo. 
 
As pessoas podem não ser capazes de me entender agora, mas depois da minha morte, 
mesmo depois de séculos, as pessoas entenderão que todas as raças, todas as cores, 
devem ser misturadas. Aos olhos de Deus todos são irmãos e irmãs. 
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A Vinda da Primavera Cósmica 
 
A história passada pode ser chamada de cultura tropical. Como as culturas da Índia e do 
Egito, todas se desenvolveram em clima quente. A civilização do século XX pode ser 
comparada com uma cultura de clima moderado. O passado, como o verão, está se 
movendo agora para uma cultura de outono no século XX. Como o fim do clima de 
outono traz o inverno, a cultura do ocidente será ultrapassada pela cultura fria do mundo 
comunista. 
 
Quando o inverno chega, as folhas são sopradas para longe e as flores não desabrocham, 
e embora o mundo pareça sombrio, as plantas ainda contêm vida dentro delas, que 
brotará quando chegar a primavera. Durante o clima frio o desabrochar do amor 
verdadeiro está esperando por seu tempo, a chegada da primavera cósmica. Essa é a 
cultura definitiva que virá para toda a humanidade. Não importa quão severo seja o 
inverno, uma vez que a primavera chegue, o inverno tem que ceder. A cultura ocidental 
atual é equivalente à estação do outono, e não importa quanto você possa querer retardar 
a chegada do inverno, sua vinda é inevitável. Mesmo agora que o inverno está batendo à 
porta, e a fim de ser uma semente frutífera, a Igreja de Unificação precisa de uma gama 
de disciplina e treinamento que a capacitará a sobreviver sob quaisquer circunstâncias. 
No verão as pessoas vão para lugares legais em suas férias, e no inverno as pessoas vão 
para lugares quentes como Miami Beach, tentando fugir do clima frio. Mas os membros 
da Igreja de Unificação fazem o oposto: encontramos as estações à frente e as 
conquistamos. Essa é nossa forma de vida. Sua forma de vida é uma manifestação de 
formidável poder espiritual. O grau com o qual os americanos dizem que vocês têm o 
cérebro lavado é uma medida de sua convicção. 
 
Vocês sabem que atravessarão o inverno, mas também devem visualizar que a 
primavera está vindo. Sua tarefa é fazer de si mesmo uma sólida semente para que 
quando a primavera chegar, Deus possa semeá-los em um solo muito fértil e vocês serão 
frutíferos.  
 
Vocês estão prontos para serem testados pelo clima frio do comunismo? Vocês 
poderiam suportar torturas por pessoas que querem que vocês neguem sua fé? Temos a 
esperança que após o clima frio do comunismo passar, um novo mundo nascerá e a 
primavera chegará. Esse é o dia que nossa esperança será realizada. O inverno nunca é 
permanente. Ao reunir pessoas de todas as raças e culturas, estamos tentando 
intercambiar os elementos indestrutíveis uns dos outros a fim de nos equipar para 
superar quaisquer circunstâncias. 
 
A história está avançando na direção de uma cultura da primavera do Reino de Deus na 
terra. Esse é o objetivo definitivo da história humana. Vocês estão destinados a se 
tornarem sementes que crescerão nessa primavera, mas de onde vem uma semente? 
Deus é a origem definitiva ou raiz a partir de onde cada semente cresce. Vocês são a 
semente de Deus, criadas através do processo de amor, e dois amores gigantes são 
essenciais para sua vida e devem estar harmonizados dentro de vocês – o amor da 
humanidade e o amor de Deus. A primavera é caracterizada por flores desabrochando 
em cores e fragrâncias. As flores não devem ser limitadas apenas a uma única raça, mas 
devem ser multicoloridas, e isso é o que somos. 
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Esse é o motivo pelo qual tenho caracterizado a Igreja de Unificação como a raça de 
amor. Somos como jardineiros cultivando um jardim colorido, onde as abelhas e as 
borboletas vêm desfrutar as flores, voando de uma para outra. Estas abelhas e borboletas 
são as pessoas do mundo espiritual, e até mesmo Deus que estão vindo. Eles 
discriminariam sobre as cores das flores? Não, eles desfrutam o brilho de todas elas. 
 
A civilização ideal é a civilização primaveril. Por toda a história o homem tem pensado 
que a sociedade ideal com amor perfeito entre a humanidade e Deus, e dentro da 
humanidade, era somente um sonho. Mas o Messias tornará este sonho em realidade. A 
Igreja de Unificação nasceu para esse propósito e podemos alcançar esse objetivo. A 
maior contribuição que podemos fazer ao mundo é entrelaçar toda a humanidade com o 
amor de Deus. Por toda a história sempre houve conflitos entre norte e sul, leste e oeste, 
não apenas entre nações, mas dentro das famílias e em cada nível da sociedade. 
Historicamente, a unidade tem provado ser uma tarefa impossível, mas eu estou me 
esforçando para isso atualmente. 
 
O Amor de Deus Unirá o Mundo 
 
Os americanos pensam que vocês são apenas jovens tolos, mas ampla aceitação de 
nosso movimento virá quando as pessoas puderem ver seus frutos. A forma mais rápida 
de unir a humanidade em uma única família é através do matrimônio entre as diferentes 
raças. O movimento que pode elevar esses matrimônios inevitavelmente trará harmonia 
e unidade ao mundo, sem guerra ou conflito. No futuro mais e mais americanos 
buscarão matrimônios internacionais unindo as diferentes nações e raças; isto trará 
honra e não vergonha. 
 
Para cumprir esta gigante tarefa histórica, vocês precisam descobrir o extraordinário 
poder do amor, amor que não se torna vítima das circunstâncias da sociedade. Amor 
supremo transcende toda barreira nacional, racial e cultural. As pessoas sempre têm 
falado sobre amor, mas o amor humano sozinho nunca cumprirá a tarefa da unidade 
universal. Portanto, os discursos da Igreja de Unificação são sobre amor, o amor e o 
coração de Deus. Somos o primeiro grupo na história a falar sobre o coração de Deus. 
 
Se é realmente verdade que conhecemos o coração de Deus, então somos como o sol 
surgindo de manhã, cujos raios iluminarão o mundo inteiro. Toda a humanidade será 
ligada ao coração de Deus, que se espalhará por todo o mundo e que pulsa 
constantemente através da ação dar e receber, incapaz de ficar apenas em um único 
lugar. Uma vez que aproveita o poder do coração de Deus, você terá a energia de um 
raio, iluminando a América. Você sentirá: “Eu sou o harmonizador da cultura celeste e 
da cultura terrena. Eu sou o ponto focal do amor. Eu sou um mensageiro do amor de 
Deus, tendo a energia infinita que trará a primavera para esta nação.” Vamos Orar. 
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