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A Federação das Famílias Para Unificação e Paz Mundial 
 
A Federação das Famílias para Unificação e Paz Mundial (FFUPM) foi fundada pelo 
Reverendo Sun Myung Moon e sua esposa, a Dra. Hak Ja Han Moon, no dia 3 de maio 
de 1994. Com sede em 185 países, a Federação das Famílias é dedicada para a 
realização de famílias centradas em Deus e a busca de paz mundial através de patrocinar 
cerimônias internacionais de bênção do matrimônio, conferências educacionais e 
projetos de serviço. A Federação abrange homens e mulheres de todas as raças, 
nacionalidades e crenças. 
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Amor Verdadeiro e Família Verdadeira 
 
Introdução – Descobrindo a Ética Universal 
 
Os discursos neste livro estabelecem uma ética universal. Esta ética universal é o amor 
altruísta, e sua manifestação imediata está na família. O autor, o Reverendo Sun Myung 
Moon, trabalha a partir deste ponto inicial até uma explanação do cosmos, da vida 
humana e da história. Tudo é resultado desta única ideia, única estrutura, único desejo 
de amor na família – cuja raiz é Deus. 
 
Se concebemos a necessidade de uma ética universal, por que deveríamos trabalhar com 
a família como a categoria fundamental? Por que não funciona a partir das categorias de 
indivíduo e comunidade, com a família como uma subespécie posterior, para encontrar 
nossa ética universal? A resposta é: o indivíduo é tão pequeno, e a comunidade tão 
grande. 
 
No indivíduo não podemos encontrar todas as dimensões do amor. Saudade é o 
relacionamento de masculino-feminino, a arena primária na qual o amor nos move. 
Saudade também está nos relacionamentos de mais velho e mais jovem, entre irmãos e 
irmãs, das gerações que encapsulam a história. Estas coisas não existem no indivíduo, 
mas ao invés, elas aparecem primeiro na família. 
 
A comunidade, por outro lado, é tão grande. Nela lidamos com elementos 
inegavelmente importantes, mas afastados um passo do âmbito universal. Há uma 
miríade de comunidades; há uma única família. A comunidade é um fenômeno 
histórico; a família é além da história. 
 
Não há ninguém que tenha desenvolvido uma visão mundial na base da família, além do 
Reverendo Moon. Ele não está oferecendo apenas uma filosofia no aspecto abstrato, 
mas uma visão mundial que tem sido colocada em prática por duas gerações, dentro de 
todas as culturas, raças e nações do mundo. Há um registro histórico para estas ideias. 
Ao contrário da maioria dos filósofos, seu sistema está baseado na prática. 
 
Carecendo de uma estrutura de ideias e princípios operando em seu apoio, nossas 
famílias estão declinando, seja no leste e oeste, norte e sul, sob o peso da vida 
desconstruída pós-moderna. E com o colapso da família vêm os insolúveis problemas 
sociais, políticos e econômicos. Assim, a necessidade de uma ética universal baseada na 
família assume uma urgência além da realidade da política. Para restaurar a família, 
precisamos começar com uma regeneração espiritual a partir de nossos lares, dentro de 
nossos matrimônios. Ninguém, rico ou pobre, branco ou amarelo, é exceção. Isto se 
refere a todos nós. 
 
Permita-se tratar com as implicações desta ideia. Você se encontrará mudado neste 
encontro. O Reverendo Moon apresenta um profundo desafio. Uma perspectiva 
radicalmente nova sobre Deus, sobre a origem humana e sobre a Bíblia, surge com uma 
lógica simples baseada na família. Por mais difícil que possa ser, sua proclamação é 
inescapável: ou praticamos o amor verdadeiro e a família verdadeira, ou o mundo não 
terá nenhuma esperança. 
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No entanto, a batalha já foi conquistada; a própria proclamação desta mensagem valida 
a vida de sofrimento, a história de sofrimento, humano e divino, que repousa por trás 
dela. Através de tudo isso, a realidade de amor, do perdão concedido antes mesmo de 
ser entendida como sendo necessária, é triunfante.  
 
O Reverendo e Sra. Moon não têm nenhuma mancha; eles apenas querem dar e dar, e 
esquecer o que têm dado, e dar mais. Esta vitória do amor paternal de Deus anuncia o 
futuro glorioso da humanidade, e estabelece o amor verdadeiro e a família verdadeira 
como o direito inalienável, a responsabilidade definitiva e a bênção eterna dada a todos 
nós. 
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Amor Verdadeiro e Família Verdadeira 
 
Visão do Princípio da História Providencial de Salvação 
 
Distintos Convidados, Senhoras e Senhores, 
 
Hoje, eu sinceramente agradeço a Deus que vocês e eu podemos nos encontrar enquanto 
enfrentamos esta era de grande mudança histórica. Deus é o Ser absoluto, único, 
imutável, e eterno. Sua vontade é da mesma forma. Se os seres humanos Adão e Eva 
tivessem se tornado um único corpo sob o amor de Deus, tudo teria sido concluído e 
aperfeiçoado. A origem, propósito e processo de criação de Deus, como também causa, 
efeito e direção, são todos absolutos. 
 
Os antepassados humanos Adão e Eva entraram em caos depois que caíram através de 
sua ignorância. Esta ignorância e caos se expandiram desde o nível individual até os 
níveis de família, nação e mundo. Tem sido a tarefa da religião e da Providência de 
Salvação, nos liberar desta esfera da Queda. 
 
Nos Últimos Dias, o Messias vem e ensina claramente a causa, direção e efeito 
absolutos, únicos, imutáveis e eternos, a partir do ponto de vista de Deus. Ele limpará o 
mundo de ignorância e caos, e o retornará para o seio original de Deus. Esta é a 
conclusão da Vontade de Deus. Se isto não acontece, então nos Últimos Dias todas as 
religiões, "ismos," sistemas de pensamento, e nações, passarão. 
 
Para alcançar a conclusão e perfeição entre Deus e a humanidade, centrando no Amor 
Verdadeiro, Deus exigiu que a humanidade cumprisse uma condição de 
responsabilidade a fim de alcançar unidade com Ele. Portanto, Deus precisou dar o 
Mandamento para os primeiros antepassados. Em outras palavras, Deus sabia que eles 
estavam no período de crescimento, no caminho para alcançar perfeição, assim, Ele 
estabeleceu o Mandamento como a condição para Seus filhos herdarem a coisa mais 
preciosa, o Amor Verdadeiro. 
 
Originalmente, o Amor Verdadeiro devia ser obtido através da experiência de vida e 
entendido através de compreensão interna. Amor Verdadeiro não é algo que pode ser 
aprendido através de palavras, um texto escrito ou estudando. Ele é experimentado 
completamente somente na vida. Criados como crianças recém-nascidas, Adão e Eva 
deviam crescer e se aperfeiçoar gradualmente através de experiências do coração de 
Verdadeiros Filhos, Verdadeiro Irmão e Irmã, Verdadeiro Esposo e Esposa, e 
Verdadeiros Pais abrangendo nossas vidas inteiras. Somente depois de experimentar o 
Amor Verdadeiro de Deus em sua plenitude, uma pessoa pode aperfeiçoar o Propósito 
de Criação e se tornar um ser humano ideal. 
 
Toda pessoa deseja que seu objeto de amor seja dezenas de milhões de vezes mais 
valioso do que ela mesma, ou até mesmo infinitamente mais valioso. Da mesma forma, 
Deus deseja que a humanidade, Seu objeto de amor, se torne infinitamente valiosa. Se 
um ser humano se aperfeiçoa, então essa pessoa obtém valor como Deus alcançando a 
divindade e perfeição de Deus. 
 
Deus é absoluto, mas Seu ideal de Amor Verdadeiro não pode ser realizado por Ele 
mesmo. 
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Isso é porque amor sempre requer um objeto – um ser amado. Neste ponto, deveríamos 
entender o relacionamento entre o Amor Verdadeiro de Deus e o Amor Verdadeiro da 
humanidade, e como eles começar e como são aperfeiçoados. O que teria acontecido se 
Deus não tivesse escolhido os seres humanos como Seus objetos absolutos de Amor 
Verdadeiro, e ao invés, tivesse buscado começar e aperfeiçoar Amor Verdadeiro de 
alguma outra forma? Nesse caso, Deus e o homem teriam perseguido o ideal de Amor 
Verdadeiro com motivações, direções e propósitos diferentes. Deus teria que alcançar 
Seu ideal de amor através de um objeto mais elevado do que a humanidade; e da mesma 
forma, o ideal de amor da humanidade não teria direcionado o relacionamento com 
Deus. 
 
Mas Deus como o sujeito de Amor Verdadeiro estabeleceu a humanidade como o objeto 
de Seu Amor Verdadeiro. Deste modo, Deus pode cumprir Seu ideal de Amor 
Verdadeiro somente através da humanidade. O cumprimento do Propósito de Criação de 
Deus é o mundo ideal onde Deus e a humanidade estão unidos através de amor 
absoluto. Os seres humanos foram criados como os maiores objetos do amor de Deus. 
Somente eles em toda a Criação encarnam a natureza de Deus. Eles nascem como os 
corpos visíveis do Deus invisível. Se uma pessoa se aperfeiçoa, ela se torna o templo de 
Deus, um corpo visível e substancial no qual Deus pode livre e pacificamente habitar. O 
ideal elevado de Deus de Amor Verdadeiro absoluto é realizado e aperfeiçoado através 
da humanidade em um relacionamento vertical de pais e filho. 
 
Deus criou primeiro Adão. Ele devia ser o filho de Deus e ao mesmo tempo o corpo 
substancial do próprio Deus. Mais tarde, Deus criou Eva como o objeto de Adão para 
que Adão e Eva pudessem aperfeiçoar o ideal de amor horizontal, que é o amor 
conjugal. Eva devia ser a filha de Deus, e também, como uma noiva, ela devia 
aperfeiçoar substancialmente o ideal do amor horizontal de Deus. 
 
O lugar no qual Adão e Eva são aperfeiçoados, consumando seu primeiro amor se 
casando sob a bênção de Deus, é exatamente o lugar onde Deus encontra Sua noiva 
substancial. Isto é porque o ideal de Deus de amor absoluto desce verticalmente e se 
junta onde o ideal de amor conjugal entre Adão e Eva é realizado substancialmente. O 
Amor Verdadeiro de Deus e o Amor Verdadeiro da humanidade se juntam e se 
aperfeiçoam no mesmo ponto, embora eles venham de direções diferentes, um vertical e 
o outro horizontal. 
 
Por que Deus Precisa da Humanidade 
 
O ato de Deus de criação era inevitável. E não podemos imaginar a Criação sem um 
propósito. Há somente uma única razão que Deus precisava da Criação: realizar o ideal 
de Amor Verdadeiro. Deus desenvolveu a vida desde os níveis mais simples e inferiores 
até o nível humano em pares, sujeito e objeto e positivo e negativo, para formarem 
relacionamentos recíprocos sob o ideal de amor. O ideal de criação de amor e o ideal de 
Deus de amor definitivamente não são separados ou diferentes. Este Princípio de 
Criação está em funcionamento para aperfeiçoar o amor absoluto de Deus através da 
perfeição do amor de homem e mulher no mundo humano. Esta é a razão pela qual no 
início Deus criou um homem e uma mulher, Adão e Eva. 
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O Propósito de Criação de Deus chamava Adão e Eva a obedecerem o Mandamento de 
Deus, que é o sujeito de Amor Verdadeiro, e se aperfeiçoarem como Verdadeiro 
Homem e Verdadeira Mulher.  
 
Além disso, eles deviam se tornar um Verdadeiro Casal se unido no Amor Verdadeiro 
de Deus. Então, tendo filhos e filhas através desse Amor Verdadeiro, eles deviam se 
tornar Verdadeiros Pais e viver em felicidade. Se Adão e Eva tivessem se aperfeiçoado 
em Amor Verdadeiro, eles teriam cumprido o desejo de Deus de assumir um corpo 
substancial. E quando eles se aperfeiçoassem como um Verdadeiro Casal, o ideal de 
amor absoluto de Deus teria sido cumprido. 
 
Através de Adão e Eva tendo filhos de bondade e se tornando Verdadeiros Pais, Deus 
teria se estabelecido substancialmente como os Pais Eternos e alcançado Seu ideal: 
Cidadania no Reino do Céu se expandiria infinitamente na vida após a morte no mundo 
espiritual baseada na miríade de gerações de descendentes no mundo físico. Mas Adão e 
Eva, os antepassados humanos, se afastaram de Deus. Quando foram expulsos do Éden, 
eles ainda não tinham filhos. Depois de expulsá-los, Deus não tinha nenhuma base para 
segui-los para abençoar seu matrimônio. Assim, a raça humana inteira tem descendido 
de nossos antepassados fracassados. A humanidade se multiplicou sem qualquer 
relacionamento direto com o amor de Deus. 
 
Distintos convidados, a Queda do Homem poderia tem sido o resultado de comer o fruto 
de uma árvore? A queda de Adão e Eva foi um pecado imoral contra o ideal de Amor 
Verdadeiro de Deus. O fato que Adão e Eva precisavam obedecer ao Mandamento 
demonstra que eles caíram em um estágio de imperfeição, ou seja, durante seu período 
de crescimento. O Arcanjo, que é simbolizado por uma serpente, tentou Eva a comer o 
fruto do bem e do mal, e ela caiu espiritualmente. Mais tarde ela tentou Adão, que 
também era tão imaturo para comer do fruto, e então eles caíram fisicamente. 
 
O único pecado possível que poderia ter sido fatal no Jardim do Éden, onde Adão e Eva 
estavam em comunicação com Deus e vivendo em alegria, era o pecado do amor ilícito. 
O primeiro amor consumado dos antepassados humanos, porque ele estava destinado a 
ter sido a perfeição do amor do próprio Deus, deveria ter marcado o início de uma 
celebração que continuaria por toda a história, preenchido com a intoxicação que nunca 
terminaria de alegria e bênção para Deus, Adão e Eva e todo universo. Esta deveria ter 
sido uma ocasião de alegria na qual o amor, a vida e a linhagem de Deus teriam sido 
estabelecidos dentro da vida humana. Entretanto, ao contrário, Adão e Eva cobriram 
suas partes inferiores e se esconderam entre as árvores, tremendo de medo. Ao 
desobedecer a lei celeste, eles estabeleceram um relacionamento imoral como a base 
para o amor falso, a vida falsa e a linhagem falsa. Como descendentes de Adão e Eva, 
todas as pessoas nascem com Pecado Original. A Queda deu surgimento ao conflito de 
mente e corpo dentro de cada pessoa e fez que nossas sociedades estejam preenchidas 
com amor manchado, e que as pessoas façam coisas que contradizem o desejo de suas 
mentes originais. 
 
Assumindo Responsabilidade pelo Amor 
 
De acordo com o ideal de amor, todos os relacionamentos de amor nos reinos animal e 
vegetal são somente para reprodução. Os seres humanos são a única exceção. Somente 
eles desfrutam de liberdade como senhores de toda a criação.  
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Deus deu a bênção e a alegria infinita do amor para Seus filhos e filhas. Entretanto, a 
Verdadeira Liberdade que Deus concedeu exige responsabilidade humana. Se um 
indivíduo fosse insistir e praticar liberdade de amor sem responsabilidade, quanta 
confusão e destruição ocorreriam! Alcançar o mais elevado ideal de amor humano é 
possível somente quando alguém assume responsabilidade pelo amor. 
 
Podemos pensar sobre esta responsabilidade de três formas. A primeira 
responsabilidade é para a pessoa se tornar o mestre de Amor Verdadeiro, realmente livre 
e agradecendo a Deus pela liberdade de amar e sabendo como cultivar e controlar a si 
mesmo. Esta responsabilidade por um relacionamento de amor não deveria ser assumida 
simplesmente por causa da lei ou convenção social. Ao invés, uma pessoa deveria 
estabelecer responsabilidade através de seu próprio autocontrole e autodeterminação 
dentro do compromisso de vida no relacionamento vertical com Deus. 
 
A segunda responsabilidade é em relação ao objeto de amor de uma pessoa. Por 
natureza, as pessoas não querem que o amor de seu cônjuge seja compartilhado com os 
outros. O amor conjugal horizontal, que difere do amor vertical entre pais e filhos, perde 
seu potencial para a perfeição no momento que é dividido. Isto é porque o Princípio de 
Criação exige que esposo e esposa se tornem uma unidade em amor absoluto.  Cada 
cônjuge tem a responsabilidade dada pelo amor de viver absolutamente para o benefício 
do outro. 
 
A terceira responsabilidade do amor é em relação aos filhos. O amor dos pais é a base 
para o orgulho e a felicidade dos filhos. Eles desejariam nascer através da unidade total 
e harmoniosa de seus pais em Amor Verdadeiro, e eles desejariam ser criados nesse tipo 
de amor. A responsabilidade mais preciosa dos pais não é somente sustentar seus filhos 
externamente, mas também oferecer a eles elementos de vida de Amor Verdadeiro que 
possam aperfeiçoar sua espiritualidade. Este é o motivo pelo qual a família é tão valiosa. 
A experiência diária do coração de Verdadeiros Filhos, Verdadeiros Irmãos e Irmãs, 
Verdadeiros Cônjuges e Verdadeiros Pais não pode ser adquirida em qualquer outro 
lugar além da Família Verdadeira. 
 
Se Adão e Eva tivessem se tornado um casal de Amor Verdadeiro centrado em Deus, 
Deus poderia ter habitado em Adão como Seu corpo substancial, e assim, amado Eva. 
Além disso, Adão e Eva teriam se tornado Verdadeiros Pais que encarnariam 
substancialmente Deus, e se tornariam a origem do amor do bem, da vida do bem e da 
linhagem do bem. 
 
Entretanto, devido à Queda, Adão e Eva se tornaram o corpo substancial de Satanás e 
acabaram se tornando o casal original do mal, maus pais, e maus antepassados. Sua 
união se tornou a raiz do mau amor, da má vida e da má linhagem de sangue. Porque os 
seres humanos se originaram a partir desta raiz, eles descendem do adúltero Satanás, 
que é o inimigo de Deus, e herdaram esta linhagem de maus pais. 
 
Senhoras e senhores, quão intensa deve ter sido a dor de Deus quando, por causa da 
Queda, nossos antepassados humanos destruíram Seu ideal de Amor Verdadeiro! A 
humanidade deveria ter sido os filhos e filhas de Deus, mas eles não reconhecem o 
próprio Deus como seus Pais Originais. Contudo, embora Seus filhos e filhas sirvam a 
Satanás, Deus tem trabalhado pela Providência de Salvação.  
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Porque Ele é um ser absoluto, e Seu ideal de criação também é absoluto, Ele tem 
conduzido a Providência de Salvação mesmo em meio à grande tristeza. A Providência 
de Deus de Salvação é a Providência de Restauração, o que significa recuperar o 
Propósito de Criação perdido, centrado no Amor Verdadeiro. A Providência de 
Salvação também é a Providência de Recriação. 
 
A Essência da Providência de Deus 
 
Baseado neste ponto, a raiz da Providência de Salvação é a recriação da semente do 
filho original, o ser humano que cumprirá o ideal de criação. Aquilo que Deus abomina 
– a vida e linhagem de sangue que começaram com o amor falso do adúltero Satanás – 
deve ser limpo. A essência da Providência é a tarefa de estabelecer o nascimento dos 
Verdadeiros Pais, o Salvador unido com o Amor, Vida e Linhagem Verdadeiros de 
Deus. 
 
Sendo que os antepassados da humanidade falharam em cumprir sua responsabilidade, 
herdaram a linhagem imoral de Satanás e vieram sob o domínio de Satanás, o próprio 
Deus não pôde intervir diretamente e retornar os seres humanos para sua posição 
original. Além disso, Deus nem pode aceitar incondicionalmente a humanidade que 
escolheu seguir para o lado do mau Arcanjo, nem puni-los. Por isso Deus utiliza a 
estratégia de colocar uma figura central no lado do bom Arcanjo; sendo golpeada 
primeiro, essa figura estabelece a condição de indenização para recuperar o que foi 
perdido. Satanás golpeia primeiro, mas como resultado disso deve-se tomar a posição 
perdida. A Primeira, Segunda e Terceira (Guerra Fria) Guerras Mundiais são bons 
exemplos disso. O lado que golpeou primeiro, perdeu. 
 
A partir da perspectiva da Providência de Restauração, o fundamento de cooperação 
entre mãe e filho é muito importante. Isto foi assim no tempo de Jacó, Moisés e Jesus. 
Deus estava operando Sua Providência para separar as pessoas da vida e linhagem 
satânicas pelo estabelecimento do fundamento de cooperação entre uma mãe – que deve 
cumprir a responsabilidade de Eva, a originadora da Queda – e o segundo filho da 
família. 
 
Deus não pode se relacionar diretamente com o primeiro filho, porque ele está na 
posição de ter um relacionamento de sangue direto com Satanás, que através da Queda 
foi o primeiro a dominar a humanidade. Deus esteve restaurando a linhagem de sangue 
do bem fazendo o segundo filho, que representa do lado do bem, estabelecer uma 
condição. Então Deus teve o primeiro filho, representando o lado do mal, para assumir 
uma posição de se subordinar ao segundo filho. 
 
Na família de Adão, Deus conduziu a providência de estabelecer o segundo filho, Abel, 
e fazê-lo subordinar o primeiro filho, Caim. Embora Eva tenha caído, como uma mãe 
ela deveria ter feito um esforço para criar unidade entre os dois irmãos. Entretanto, no 
final, Caim assassinou Abel (Gênesis 4:8), e a Providência de Salvação, não sendo 
cumprida, foi prolongada. 
 
Também havia uma fórmula exigida de cooperação entre mãe e filho no tempo de Noé. 
Mas essa fórmula de significativa cooperação não foi realizada até o tempo de Rebeca e 
Jacó. 
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A Queda Humana foi cometida por três seres: Adão, Eva e o Arcanjo. O Arcanjo 
seduziu Eva, causando a queda espiritual, e mais tarde Eva seduziu Adão, causando a 
queda física. Como resultado, eles viraram suas costas para Deus, e o Arcanjo decaído 
se tornou Satanás. Sendo que a Providência de Salvação é a Providência de 
Restauração, o Princípio de Restauração pode ser conduzido somente seguindo em uma 
direção 180 graus oposta da Queda. 
 
Deus perdeu Adão, que tinha a semente de Amor e Vida Verdadeiros. Por isso Deus 
teve que encontrar um filho com a nova semente livre de acusação satânica. Tal como 
Deus criou Adão primeiro no tempo da criação, Ele deve preparar primeiro um filho que 
não tenha relação com a Queda, de acordo com a Providência de Restauração, que é a 
Providência de Recriação. Esta é a base da ideia da vinda do Messias. O Messias rejeita 
a vida de pecado daqueles com a linhagem decaída sob o domínio de Satanás. Ele vem 
como a Pessoa Verdadeira que enxerta a humanidade decaída na semente de nova vida. 
O Messias tem sua raiz em Deus, e vem como o segundo Adão, que limpa tudo que foi 
cometido pelo primeiro Adão. Esta é a razão que Deus não pode enviar um Messias 
super-homem que trabalhará somente através de milagres. 
 
Para um filho nascer com esta semente de amor e vida de Deus, primeiro deve existir 
uma mãe. E a mãe não pode dar nascimento a este filho de uma forma convencional. 
Concepção deve acontecer através da fórmula de restauração. Toda a cooperação entre 
mães e filhos na Providência de Restauração é uma preparação e uma condição para o 
Filho de Deus nascer com a semente de nova vida, livre de acusação satânica. Ao fazer 
condições para evitar ataques de Satanás, e subordinando o filho primogênito que 
representa o mal, mãe e filho restauram o amor, vida e linhagem que foram tomados por 
Satanás. 
 
O Significado da Vitória de Jacó 
 
A Bíblia, que registra a obra providencial de Deus, contém muitas histórias que são 
difíceis de entender. Por exemplo, Rebeca enganou seu esposo Isaque e seu primeiro 
filho Esaú, e ajudou bênção (Gen. 27). Deus tomou o lado dessa mãe e filho, e embora 
eles utilizassem métodos que à primeira vista parecem injustos, Deus ainda os abençoou 
por suas ações. 
 
Na família de Adão, Caim e Abel brigaram fora do ventre. A luta deles resultou na 
morte de Abel, o segundo filho. Então veio Jacó. Nos méritos de muitas pessoas 
piedosas que pagaram indenização e se sacrificaram após o tempo de Abel, Jacó 
finalmente alcançou o nível no qual Satanás dominou primeiro a humanidade. Então 
Jacó tratou com seu irmão gêmeo Esaú. No vale do Jabboc, Jacó estabeleceu a condição 
de vitória espiritual sobre o anjo (Gen. 32:28). E através de vencer sobre Esaú (Gen. 
33), que estava na posição do corpo substancial do Arcanjo, Jacó consequentemente foi 
abençoado como o primeiro vitorioso na história e recebeu o nome de “Israel.” Mas 
então ele já estava em seus quarenta anos. Satanás semeou a semente do amor falso 
dentro do ventre de Eva, que deu nascimento à vida má. Portanto, Deus precisou 
purificar o ventre de uma mulher a partir do qual o Filho celeste pudesse nascer. Esse 
período de purificação para separação de Satanás teve que começar no momento da 
concepção e continuar até a idade de quarenta anos, assim, embora Jacó fosse vitorioso, 
ele não encontrou esse critério. A grande mãe que assumiu a responsabilidade para 
encontrar esta condição foi Tamar. 
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Papel Providencial de Tamar 
 
Tamar tinha se casado com Er, o filho mais velho de Judá (Gen. 38). Mas Er desagradou 
a Deus e morreu. De acordo com os costumes daquele tempo, Judá deu para Tamar seu 
segundo filho, Onã, para que eles pudessem dar um filho para Er. Mas Onã, sabendo 
que o filho de Tamar não seria seu próprio, derramava seu sêmen no chão. Isto foi um 
pecado aos olhos de Deus, pelo qual Onã morreu. 
 
Então Tamar queria Selá, o terceiro filho de Judá, como esposo, mas Judá não o 
concedeu para ela. Judá pensou que seus dois filhos morreram por causa de Tamar, por 
isso ele estava com medo que Selá morresse e acabasse com a linhagem familiar. 
 
Mas Tamar tinha a convicção que ela devia continuar a linhagem do povo escolhido. 
Para fazer isso, ela se disfarçou como uma prostituta e dormiu com se sogro, Judá, e 
ficou grávida de gêmeos. No tempo do nascimento, um dos dois gêmeos, Zerá, esticou a 
mão para fora do útero para nascer primeiro. Mas ele foi puxado de volta no ventre, e o 
segundo filho, Perez, nasceu primeiro, tomando a posição do filho mais velho. Assim, 
dentro do ventre de Tamar, o primeiro e o segundo filhos lutaram, e a sua inversão de 
posições os separou de Satanás. Isso se tornou a condição para restauração no ventre. 
 
Sobre esta condição, o Messias pôde ser concebido na linhagem de sangue do povo 
escolhido, na base da nação de Israel que pôde se colocar na posição de enfrentar o 
Império Romano dois mil anos mais tarde. O fundamento vitorioso no nível nacional 
então pôde ser formado no ventre de uma mãe livre de acusação satânica, preparado 
para a semente do Filho de Deus. Neste fundamento, a Maria Mãe Sagrada emergiu no 
fluxo principal da Providência de Deus. 
 
Maria Recebe a Vontade de Deus 
 
Maria, quando estava comprometida com José, recebeu do Arcanjo Gabriel a mensagem 
surpreendente que o Messias nasceria através dela (Lucas 1:31). Naquele tempo, se uma 
mulher não casada ficasse grávida, ela seria morta. Mas Maria aceitou a vontade de 
Deus com fé absoluta, dizendo, “Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se em mim 
segundo a tua palavra” (Lucas 1:38). 
 
Maria consultou o sacerdote Zacarias, que era seu parente e era altamente respeitado. A 
esposa de Zacarias, Isabel, com a ajuda de Deus, estava grávida de João Batista. Ela 
disse para Maria, “Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. 
E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor?” (Lucas 
1:42-43) Com estas palavras ela testificou sobre o nascimento vindouro de Jesus. Desta 
forma, Deus permitiu que Maria, Zacarias e Isabel conhecem sobre o nascimento do 
Messias antes de qualquer outra pessoa. Todos eles tinham uma missão absolutamente 
crucial de seguir a vontade de Deus e servir Jesus. A família de Zacarias permitiu que 
Maria ficasse em sua casa. Jesus foi concebido na casa de Zacarias. 
 
Isabel e Maria eram primas pelo lado da mãe. Mas de acordo com a Providência de 
Deus, elas eram consideradas irmãs, com Isabel como a mais velha (Caim) e Maria 
como a mais jovem (Abel). Maria recebeu a ajuda de Isabel na presença de Zacarias. 
Através desta cooperação, a família de Zacarias, no nível nacional, indenizou a falta de 
unidade entre mãe e filho com Lia e Raquel na família de Jacó (Gen. 29-30).  
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Isto permitiu Jesus ser concebido. Pela primeira vez na história, pôde nascer na terra, 
livre de acusação satânica e através de um ventre preparado, a semente do Filho de Deus 
– a semente do Verdadeiro Pai. Desta forma, o Filho Unigênito de Deus, o dono do 
primeiro amor de Deus, nasceu pela primeira vez na história. 
 
Maria teve que realizar algo que não podia ser entendido pelo senso comum, nem 
tolerado facilmente sob as leis daquele tempo. Maria, Isabel, e Zacarias foram movidos 
espiritualmente. Eles seguiram a revelação que veio de Deus e acreditaram 
incondicionalmente que esta era a vontade e desejo de Deus. 
 
Embora o Filho de Deus pôde nascer na terra, ele precisava de uma parede de proteção 
para crescer em segurança no mundo satânico e cumprir a vontade de Deus. Deus 
esperava que estas três pessoas na família de Zacarias estabelecessem este fundamento 
de proteção. Há muitos pontos a considerar com relação a quão seriamente os três 
tinham se dedicado para proteger e servir o Filho de Deus, e quanto tempo eles deviam 
ter se unido uns com os outros. 
 
Na Bíblia está registrado, “E Maria ficou com ela quase três meses, e depois voltou para 
sua casa” (Lucas 1:56). Depois disso, não há nenhum registro bíblico de qualquer 
posterior comunicação entre Maria e Isabel ou Zacarias. Desde o tempo que Maria 
deixou a casa de Zacarias, as dificuldades começaram para Maria e Jesus. A família de 
Zacarias deveria ter sido a parede de proteção para Jesus até o fim. 
 
Pouco tempo depois, José descobriu que Maria estava grávida. Quão grande deve ter 
sido seu choque naquele momento! Maria, sua amada noiva, sem ter qualquer relação 
com ele, ficou grávida depois de ficar três meses em outro lugar. Era natural José 
questionar Maria sobre a quem pertencia o bebê em seu ventre. O que teria acontecido 
naquele tempo se Maria tivesse explicado tudo com franqueza? Se ela tivesse exposto 
tudo, isto poderia ter sido o fim de um clã. Por isso, Maria simplesmente respondeu que 
ficou grávida pelo Espírito Santo. 
 
A gravidez de Maria começou a aparecer, e as pessoas de regiões ao redor ficaram 
cientes disso. O que teria acontecido se José tivesse declarado que ele não sabia nada 
sobre isto? Mas José era um homem correto. Ele acreditou na revelação de Deus e 
defendeu Maria, dizendo que a gravidez era sua responsabilidade. Maria poderia ter sido 
ridicularizada por ficar grávida durante seu noivado, mas ela evitou ser morta por 
apedrejamento. José, que amava Maria, a protegeu desta forma no início. Entretanto, 
havia uma grande angústia no fundo de seu coração. Uma vez que Jesus nasceu, as 
suspeitas de José sobre o pai de Jesus somente aumentaram e seu coração doeu. 
Enquanto Jesus crescia, os dois se tornavam cada vez mais distantes em coração. E por 
causa disto, problemas familiares frequentemente surgiam. Jesus era visto como um 
filho ilegítimo, e carecendo de proteção da família de Zacarias e de amor de José, ele 
cresceu com uma solidão indescritível em seu coração. 
 
Nenhuma Noiva para Jesus 
 
Jesus estava ciente de seu caminho como o Messias, e ele lamentava por si mesmo 
nestas circunstâncias solitárias e os sérios obstáculos que representaram para cumprir a 
vontade de Deus. O Messias é os Verdadeiros Pais. E para cumprir essa missão, ele 
precisava receber sua noiva substancial.  
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Jesus tinha que reverter, na raiz, o amor falso pelo qual o Arcanjo causou a queda de 
Eva, que estava crescendo como a irmã de Adão. Consequentemente, Jesus, no lugar de 
Adão como o Filho de Deus, devia ter recebido como sua noiva a irmã mais jovem de 
alguém em uma posição arcangélica. Essa noiva não devia ser outra pessoa além da 
filha de Zacarias, a irmã mais jovem de João Batista. Para cumprir isto em um mundo 
onde Satanás desempenha o papel de dono e senhor, Jesus precisava de um fundamento 
de proteção formado por fé absoluta. Tragicamente, o fundamento inteiro acabou 
desmoronando ao redor dele. 
 
Isto não teria acontecido se Zacarias e Isabel, que tinham recebido a revelação e o apoio 
espiritual de Deus, tivessem mantido fé absoluta. Se eles tivessem cumprido sua 
responsabilidade, Maria teria ficado continuamente em contato com eles, mesmo depois 
dos três meses de estadia em sua casa. Deus escolheu a família de Zacarias como os 
principais representantes do mundo inteiro, para que mesmo depois do nascimento de 
Jesus, eles o protegessem, servissem e testemunhassem como o Messias. Eles não 
somente deviam ter servido Jesus como o Filho de Deus e Messias com a máxima 
devoção, mas deviam ter aprendido a vontade de Deus através de Jesus, e o seguido 
absolutamente. Além disso, João Batista nasceu para servir Jesus e devia ter cumprido 
sua responsabilidade de guiar todos ao arrependimento para acreditarem em Jesus e 
receber a salvação. Mas infelizmente, embora Zacarias, Isabel e João tenham testificado 
no início sobre Jesus como o Filho de Deus, não há nenhuma evidência que eles o 
serviram dessa forma. O respeitado sacerdote Zacarias foi simplesmente um espectador. 
João Batista se colocou apartado de Jesus. Estas circunstâncias bloquearam as pessoas 
de seguirem Jesus e tornaram seu caminho muito difícil. E uma vez que esta família 
perdeu a fé em Jesus, olhando para ele através de olhos humanos, não houve nenhum 
espaço para eles o ajudarem a receber sua noiva. 
 
Também deveríamos considerar a influência que o relacionamento de José e Maria teve 
sobre Jesus. Maria tinha que restaurar a posição de Eva e Tamar através de indenização, 
assim ela devia ter permanecido apenas como a noiva de José. Providencialmente, eles 
não podiam ser esposo e esposa. Era o desejo de Deus que eles não tivessem nenhuma 
relação sexual antes ou depois do nascimento de Jesus. José ainda amava Maria depois 
de Jesus nascer, mas Maria deveria ter desejado se separar de José para criar Jesus, o 
Filho de Deus. 
 
Mas as circunstâncias reais não tornaram isto fácil de fazer. Embora a mente original de 
Maria dissesse a ela que não devia fazer isso, ela teve relações sexuais com José. Eles 
tiveram filhos, que eram uma repetição do erro de Eva. Com esta condição, Satanás os 
invadiu. Com exceção de Jesus, todos que deveriam ter protegido Jesus vieram sob o 
domínio de Satanás: seu pai, sua mãe, seus irmãos tipo Abel (João Batista e seus 
irmãos) e seus irmãos tipo Caim (os filhos de José). 
 
Jesus Visto Através de Olhos Humanos 
 
Quando alguém é invadido por Satanás, ele perde todo o apoio e inspiração espiritual. A 
confiança em Deus, como também um sentido de gratidão a Ele, é perdida. A pessoa 
começa a ver tudo através de olhos humanos. Maria não ajudou Jesus com o casamento 
que ele desejava. Ela até mesmo se opôs a isto. Esta foi a razão direta que Jesus não 
pôde receber sua noiva e não pôde se tornar os Verdadeiros Pais; e isto o forçou a seguir 
o caminho da cruz. 
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As palavras de Jesus para Maria durante o casamento em Caná, “Mulher, o que tens a 
ver comigo?” (João 2:4), revela um coração de desaprovação com uma mãe que ajudou 
no casamento dos outros, mas negligenciou ajudar Jesus a receber sua noiva, a 
exigência mais importante da Providência. Com esta perspectiva, agora podemos 
entender por que Jesus perguntou, “Quem é minha mãe, e que são meus irmãos?” 
(Mateus 12:48) 
 
Confrontado com a oposição de Maria, Zacarias e Isabel, e finalmente João Batista, 
Jesus desistiu de esperar por proteção enquanto buscava cumprir sua missão. Portanto, 
Jesus deixou sua casa em busca de um novo fundamento espiritual para recomeçar a 
Providência de Salvação. 
 
Agora sem família e sem lar, Jesus lamentou, “As raposas têm covis, e as aves do céu 
têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça” 
(Mateus 8:20). Com seu fundamento em nível de família perdido, Jesus buscou 
substituí-lo. Esse foi seu curso de três anos. 
 
No fim, quando o povo não acreditou e os discípulos perderam a fé, Jesus sofreu o 
ataque de Satanás. E quando seu fundamento desmoronou, ele seguiu o caminho da 
cruz. Originalmente, Jesus veio à terra como o Messias para dar suas bênçãos para seus 
discípulos e toda a humanidade. Ele devia edificar o Reino do Céu sem pecado. Mas por 
causa da falta de fé nele, Jesus não pôde receber sua noiva, não pôde se tornar os 
Verdadeiros Pais e não pôde cumprir sua missão. Este é o motivo pelo qual ele 
prometeu retornar. 
 
Completando o Ideal de Verdadeiros Pais 
 
O Senhor do Segundo Advento vem para aperfeiçoar o fundamento da Providência de 
Deus de Restauração deixada incompleta por Jesus, ou seja, ele vem como a semente do 
Verdadeiro Filho original para concluir o ideal de criação. Ele vem para completar o 
ideal de Verdadeiros Pais, que são a origem de Amor Verdadeiro, Vida Verdadeira e 
Linhagem Verdadeira de Deus. Ele vem no fundamento vitorioso da providência 
fundamental do lado de Deus até o tempo de Jesus. Ele também se coloca sobre o 
fundamento vitorioso de vida de Jesus e encontra a noiva que Jesus não pôde encontrar. 
Juntos eles se tornam os Verdadeiros Pais para salvar toda a humanidade. 
 
Através da bênção de novos matrimônios que passam para a linhagem de sangue 
original de Deus, os Verdadeiros Pais serão capazes de dar salvação para toda a 
humanidade. As pessoas se tornarão Pessoas Verdadeiras se enxertando no Amor 
Verdadeiro, Vida Verdadeira e Linhagem Verdadeira de Deus. Além disso, o Messias 
estabelecerá uma Família Verdadeira, criando o Reino do Céu na terra. Assim, é a 
Bênção Internacional de Matrimônio que estabelece esta nova linhagem de sangue 
quando o Senhor do Segundo Advento vem na carne. 
 
No nível da grande família mundial, o Senhor indeniza aquilo que foi perdido na família 
de Adão e restaura a Verdadeira Primogenitura, Verdadeira Paternidade e Verdadeira 
Realeza que deveriam ter sido aperfeiçoadas na família de Adão. Ele transformará este 
mundo no Reino do Céu na terra sob o domínio de Deus, abrindo o Reino do Céu no 
mundo espiritual para o registro.  
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A humanidade entrará na era da realeza tanto espiritualmente quanto fisicamente 
centrada em Deus e estabelecerá um mundo de vitória, liberdade, felicidade e unidade; e 
criará o Reino Celeste na terra e no mundo espiritual, que é o ideal de criação de Deus. 
Esta é a Visão do Princípio da História Providencial de Salvação. Eu espero que no 
futuro vocês possam também receber esta nova e alegre bênção do matrimônio. 
 
Distintos e honrados convidados, eu quero novamente expressar meu apreço que vocês 
tenham tirado algum tempo de suas vidas ocupadas para se reunirem de tantas nações 
para participarem desta importante conferência. 
 
Tenho elevadas esperanças que suas realizações a partir deste encontro possam ser o 
início das diretrizes a partir das quais possamos edificar um futuro eterno para nossos 
descendentes. 
 
Que Deus possa abençoar vocês e suas famílias. Muito obrigado. 
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Amor Verdadeiro e Família Verdadeira 
 
Em Busca da Origem do Universo 
 
Distintos convidados, Senhoras e Senhores: 
Com o fim da Guerra Fria, nova esperança por paz e justiça se espalhou rapidamente 
por todo o globo. Líderes incapazes ou relutantes em reconhecer as novas realidades 
internacionais estão sendo varridos pela maré de mudança. 
 
Enquanto estamos no limiar do novo milênio, eu acredito que este é o momento para 
rever nossos padrões tradicionais de pensamento e aproveitar estas novas oportunidades. 
Assim, é minha grande honra compartilhar com vocês minha defesa de toda a vida da 
paz mundial e dos verdadeiros valores da família. 
 
Neste mundo há dois tipos de seres humanos: homens e mulheres. Eles podem decidir 
trocar de posições? Seu nascimento como masculino ou feminino foi baseado em seu 
desejo pessoal? Ou vocês nasceram dessa forma independentemente de sua preferência 
pessoal? O sexo que nos é concedido é absoluto e não um assunto de escolha. Não 
pensamos sobre isto ou queremos isto, mas sem conhecer a causa, resultado ou processo 
de nosso nascimento, nascemos de determinada forma. Assim, é inegável que não 
importa quão grande uma pessoa possa ser, ele ou ela não é um ser causal, mas um ser 
resultante. Portanto, deve existir o primeiro ser causal. Quem é esse ser causal? Ele é 
masculino? Ele é feminino? Vocês podem chamar esse primeiro ser causal de Deus ou 
qualquer outro nome, mas este ser causal deve existir. 
 
Reunidos aqui hoje estão alguns dos mais distintos líderes do mundo. Vocês poderiam 
dizer, “Onde está Deus? Mostre-me e então eu acreditarei.” Mas vou advertir vocês a 
não negarem a existência desse ser causal. 
 
O tema do discurso de hoje é “Em Busca da Origem do Universo.” Se avançamos mais 
profundamente em nossa busca pela origem do universo, chegaremos a Deus. Passamos 
a conhecer que Deus possui características duais de masculino e feminino. Como o 
universo começou? Vamos colocar de lado nossa discussão sobre Deus por um 
momento e vamos considerar a humanidade. Está claro que a humanidade é composta 
de homem e mulher, sujeito e objeto. No reino mineral, as moléculas são compostas de 
ânion e cátion. Os vegetais se reproduzem através de estame e pistilo. Os animais vivem 
como macho e fêmea, e os seres humanos como homem e mulher. Se examinamos a 
criação, seja o reino mineral, o reino vegetal ou o reino animal, observamos que 
positivo e negativo em um nível mais elevado existem e se desenvolvem absorvendo o 
positivo e negativo a partir do nível inferior. Por que este fenômeno ocorre? É porque o 
mundo existente é responsável para aperfeiçoar os seres humanos, que são Senhores de 
toda a criação. 
 
No reino mineral, positivo e negativo, isto é, sujeito e objeto, se unem centrando no 
ideal de amor, e assim, existem. Da mesma forma, no reino vegetal, estame e pistilo, 
isto é, sujeito e objeto, se unem centrando no amor, e assim, também existem. A ciência 
médica atualmente indica que até mesmo as bactérias existem como seres positivo e 
negativo. 
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Como sujeito e objeto, ou positivo e negativo, se unem? Beijando? Amor é uma 
realidade substancial, não meramente um conceito. Qual é a realidade sobre a qual o 
amor pode se estabelecer? Presidente Ford e Presidente Bush, que participaram da 
Convenção Mundial Inaugural da Federação das Famílias para a Paz Mundial, e todos 
vocês, distintos líderes são famosos, mas há algo que vocês não sabem. Vocês não 
sabem o que faz um homem ser homem e uma mulher ser mulher. A resposta é: os 
órgãos sexuais. Há alguém aqui que não gosta dos órgãos sexuais? Se vocês gostam 
deles, quanto vocês gostam deles? Até agora vocês podem não ter pensado que seria 
virtuoso valorizar os órgãos sexuais, mas a partir de agora vocês devem valorizá-los. 
 
Como será o mundo no futuro? Se este fosse um mundo que valoriza absolutamente os 
órgãos sexuais, esse mundo seria bom ou ruim? Ele prosperará ou perecerá? Isto não é 
uma piada. Quando Deus estava criando os seres humanos, em qual parte Ele investiu 
seu maior esforço criativo? Os olhos? O nariz? O coração? O cérebro? Todos estes 
órgãos certamente morrem, não é? 
 
Qual é o propósito da Federação das Famílias para a Paz Mundial? Se a humanidade 
fosse seguir além das categorias tradicionais de virtude, religião, e quaisquer outras 
normas humanas, mas estivesse absolutamente em harmonia com os órgãos sexuais, 
esperando pelo aplauso de boas de vindas de Deus, que tipo de mundo seria? Quando 
nascemos como um homem ou mulher, quem é o dono de nosso órgão sexual? De fato o 
dono do órgão sexual do homem é a mulher, e o dono do órgão sexual da mulher é o 
homem. Não sabíamos que o órgão sexual é propriedade do sexo oposto. Esta é uma 
verdade simples. Não podemos negar esta verdade. Mesmo depois que a história 
progride por milhares de anos, esta verdade não mudará. 
 
Todo homem pensa que seu órgão sexual pertence a ele mesmo, e toda mulher pensa 
que seu órgão sexual pertence a ela mesma. Esse é o motivo pelo qual o mundo está 
perecendo. Todos estão errados em relação à propriedade dos órgãos sexuais. Todos 
pensamos que amor é absoluto, eterno e como um sonho, mas quando percebemos 
claramente que a propriedade do amor eterno repousa com o sexo oposto, o mundo não 
permanecerá em sua atual condição. Existem inúmeros estudiosos e Ph.D.s, mas 
nenhum deles pensou sobre isto. 
 
Alguém entre vocês pode negar isto? Se vocês perguntarem para seus pais, seus avôs, 
seus bisavôs, os antepassados originais, e até mesmo Deus, quem é a origem do 
universo, eles concordarão com isto. Esta lei é universal. Esta verdade permanecerá até 
mesmo depois que o universo continuar a existir por bilhões de anos. A conclusão 
natural é que quando vocês se colocam diante de Deus, Ele julgará vocês justos ou 
injustos de acordo com esta lei imutável. 
 
Até mesmo a queda de Adão e Eva originou na violação desta lei. Ambos Adão e Eva 
erraram ao pensar sobre seu órgão sexual como sendo sua própria posse. Pensem sobre 
isto. Deus perseguiria Adão e Eva porque eles comeram um fruto literal? Deus não é 
esse ser insensível. Deus os perseguiu porque eles não encontraram o mais básico 
critério pelo qual o universo funciona. Por causa de seu erro com o ponto original do 
amor, eles não puderam ser reconhecidos em qualquer lugar no universo. No reino 
mineral, reino vegetal e reino animal, a positividade e negatividade, ou seja, o órgão 
sexual, é reservado para o benefício do parceiro complementar de amor. Adão e Eva não 
sabiam disto. 
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Então por que existem os órgãos sexuais? Para o amor. Masculino e feminino existem a 
fim de encontrar o amor. Quais são as características de Deus? Deus é absoluto, único, 
eterno e imutável. Então quem é o dono do amor? O dono do amor não é o homem ou a 
mulher. O dono do amor é Deus. Centrando no amor e através do amor, Deus e a 
humanidade se tornam unidos. Isto é porque tanto Deus como os seres humanos 
precisam absolutamente do amor. 
 
Então, que tipo de amor Deus precisa? Deus precisa de amor absoluto. E quanto a 
vocês? É a mesma coisa para vocês e para mim. Tal como Deus precisa de amor 
absoluto, único, imutável e eterno, nós também precisamos de amor absoluto, único, 
imutável e eterno. Parece que todos nos assemelhamos a Deus. 
 
O Centro de Amor 
 
O próprio Deus tem características de masculinidade e feminilidade, ou positividade e 
negatividade. Os seres humanos, que foram criados como os objetos substanciais de 
Deus, foram criados como homem e mulher. Quando homem e mulher se casam, eles se 
tornam positivo e negativo substanciais representando Deus. É a vontade de Deus que 
quando nos casamos, nos unimos completamente de forma horizontal centrando no 
amor vertical de Deus. 
 
O corpo humano é horizontal, representando a terra. Por outro lado, a consciência 
sempre ama o vertical e busca a perspectiva mais elevada. Assim, os seres humanos 
buscam de forma irresistível o ponto no qual se tornam unidos com o padrão vertical de 
Deus. Esse ponto deve ser o centro, e homem e mulher devem encontrar um ao outro 
nesse ponto. 
 
Assim, quando cada pessoa que nasce a partir desse centro, cresce através de 
experimentar o amor de um filho, o amor entre irmãos e irmãs, e o amor conjugal, o 
corpo maduro representa a terra, e a mente madura se centra em Deus. Neste ponto 
definitivo, corpo e mente se tornam unidos verticalmente e horizontalmente, 
estabelecendo assim uma base para a felicidade. Somente nesse lugar Deus, que é o Ser 
Absoluto, se regozijará centrando no amor absoluto. Nesse lugar, esposo e esposa, que 
são parceiros de amor, também regozijarão. 
 
Quando os relacionamentos de pais e filhos, esposo e esposa, e irmãos e irmãs, que 
representam norte e sul, leste e oeste, e frente e atrás, se unem perfeitamente centrando 
nesse único ponto, uma forma global ideal é criada. 
 
Assim, no oriente, há um ditado que diz que pais e filhos formam um único corpo. Além 
disso, eles veem esposo e esposa e irmão e irmã formando um único corpo. Qual é a 
base para essa sabedoria tradicional? É que tudo é feito possível quando os três 
relacionamentos formam uma esfera, se estendendo em todas as direções centrando no 
amor verdadeiro. Esses relacionamentos devem formar uma esfera com um único 
centro. Deve haver um único centro. Unificação é possível porque esses 
relacionamentos na realidade possuem o mesmo centro. O relacionamento entre Deus e 
os seres humanos é um relacionamento pai-filho. Assim, Deus e o homem devem se 
tornar unidos, centrando no amor verdadeiro. 
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Distintas senhoras e senhores, quão elevado é o desejo humano? Sua mente quer 
alcançar o mais elevado do que Deus. Não importa quão humilde seja uma pessoa, ele 
ou ela pode desejar um mundo até mesmo maior do que o desejo de Deus. Como um 
amado filho ou filha de Deus, se você diz para Deus, “Pai, venha por favor!” Ele não 
viria? Não importa quão feia seja a esposa de um homem, se ele realmente a ama, ele 
naturalmente seguirá ela quando for chamado. Com unidade centrando no amor 
verdadeiro, o esposo responderá ao aceno de sua esposa, o mais velho seguirá o 
chamado do mais jovem, e o mais jovem seguirá o chamado do mais velho. Nenhum 
deles jamais irá querer se separar do outro. 
 
Se Deus está sozinho, Ele se sente solitário ou não? Como podemos saber se Ele se 
sente sozinho? Senhoras e senhores, vocês têm amor? Vocês têm vida? Vocês têm 
espermatozoides e óvulos? Vocês têm uma consciência? Vocês afirmam todas estas 
coisas, mas vocês já viram o amor? Vocês já viram a vida? Vocês já viram a linhagem? 
Vocês já viram a consciência? Vocês já tocaram estas coisas? Vocês conhecem sua 
existência, mas não podem tocar ou ver essas coisas. Vocês as conhecem somente 
através da intuição de sua mente. Da mesma forma, embora vocês não tenham visto ou 
tocado em Deus, vocês não podem dizer que Ele não existe. 
 
O que é mais importante, aquilo que é visível ou aquilo que é invisível? Tenho certeza 
que vocês compreendem que o invisível é mais importante do que o visível. Vocês 
podem ver e tocar o dinheiro, posição, honra, mas vocês não podem ver ou tocar o 
amor, vida, linhagem e consciência. Sendo que todos temos estas coisas, então por que 
não podemos vê-las? É porque elas estão unidas conosco. Quando mente e corpo 
mantêm absoluto equilíbrio, vocês não podem senti-los. 
 
Vocês sentem seus olhos piscando? Tentem contar suas piscadas por três horas. Vocês 
contam o número de respirações que fazem todos os dias? Toquem o lado esquerdo do 
seu peito com sua mão direita. Vocês sentem algo batendo? Vocês podem sentir a batida 
do seu coração. Quantas vezes por dia vocês ouvem o som de seu coração batendo? 
Através de estetoscópio seu batimento cardíaco parece com a explosão de uma bomba. 
Mas quando estamos ocupados, seguimos por semanas e meses sem sentir isso. Pensem 
sobre isto! Nós imediatamente sentimos uma pequena mosca pousando em nossa 
cabeça, mas não podemos sentir nosso coração batendo, mesmo quando o som dele é 
centenas de vezes maior do que o voo de uma mosca. Isto é porque estamos unidos com 
o nosso próprio corpo. 
 
Vocês podem pensar que seja grosseiro compartilhar isso com vocês, mas eu gostaria de 
dar um exemplo. Vocês utilizam o banheiro toda manhã. Quando vocês defecam, vocês 
usam uma máscara de gás? Este não é um assunto para risadas, mas é sério. Se você está 
perto de outra pessoa defecando, você rapidamente se moverá para uma boa distância. 
Mas quando você cheira suas próprias fezes, você nem percebe isso. Isto é porque esse 
material fecal está unido com seu corpo. Portanto, você não sente que ele seja sujo. 
 
Quando você é jovem, você alguma vez provou o muco seco do seu nariz? Ele parece 
doce ou salgado? É salgado, certo? Sendo que vocês podem responder significa que 
devem ter provado! Por que vocês não sentiam que era sujo? É porque ele era parte de 
seu corpo. O Reverendo Moon descobriu algo que ninguém no mundo sabia. 
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Quando vocês tossem, às vezes engolem o muco, certo? E quanto a vocês que estão aqui 
hoje? Vocês já tiveram essa experiência? Sejam honestos. Por que vocês não sentem 
que seja sujo? Porque o muco estava unido com seu corpo. Todos comemos três 
refeições por dia, café da manhã, almoço e jantar. Se você desce doze polegadas para 
baixo da sua boca, há uma fábrica de fertilizantes. Ao comer três refeições por dia, 
estamos fornecendo matéria-prima para a fábrica de fertilizantes. Depois de saber isso, 
vocês ainda podem levar comida para sua boca com um garfo ou colher? Sabemos que 
existe uma fábrica de fertilizantes em nosso estômago, mas vivemos sem sentir a sua 
presença. Por que não a sentimos? É porque estamos unidos com ela. Da mesma forma, 
temos amor, vida, linhagem e consciência, mas porque estas coisas estão unidas 
conosco em equilíbrio, não as sentimos. 
 
Parceiro de Amor de Deus 
 
Tal como nós, Deus tem amor, vida, linhagem e consciência, mas Ele não pode senti-los 
por Ele mesmo. Porque eles estão completamente em equilíbrio, Deus não pode senti-
los. Esse é o motivo pelo qual Deus também precisa de um parceiro objeto. Entendemos 
a necessidade de um parceiro objeto a partir desta perspectiva. Quando alguém está 
sozinho, ele não pode sentir a si mesmo. Mas quando um homem aparece para uma 
mulher, e uma mulher aparece para um homem, o estímulo de amor e linhagem entrará 
em erupção como um relâmpago e o trovão. Vocês devem estar plenamente cientes 
sobre isto. Temos vivido sem conhecer esta verdade. O homem não tem entendido que 
Deus absolutamente precisa de Seu parceiro de amor. 
 
Então quem é o parceiro de amor de Deus? É um macaco? Se os seres humanos são 
resultantes, os macacos podem ser os seres que nos causaram? Os macacos podem ser 
nossos progenitores? Nem mesmo fale essa tolice. A fim de que a vida tenha começado 
a partir de uma ameba e alcançado a forma humana, ela deve passar através de portais 
de amor em milhares de níveis. A vida progride automaticamente? Absolutamente não. 
É a mesma coisa com todos os animais. A divisão de espécies é muito rígida. Ninguém 
pode ultrapassar a separação das espécies. 
 
Se materialistas que acreditam que macacos são nossos antepassados cruzam um ser 
humano com um macaco, vocês acham que uma nova forma de vida emergirá? Isto 
fracassará, não importa quantos milhares de anos eles tentem fazer isso. Por que isto não 
funcionará? Vocês devem pensar sobre isto. 
 
Então o que Deus precisaria? Que parte de seu corpo Deus mais precisaria? Seus olhos? 
Mãos? Seus cinco sentidos? Em seu interior, Deus tem tanto masculinidade quanto 
feminilidade, mas para existir como Pai, Sua existência passa a ser a de um masculino, 
o sujeito. Com isto em mente, diríamos que Deus precisa de um parceiro de amor? 
Então quem ou o quê em Sua criação seria Seu parceiro de amor? Seria o homem 
sozinho? Ou a mulher sozinha se tornaria a parceira de amor de Deus? Que tipo de 
parceiro Deus quer? Deus precisa de um parceiro com grande riqueza? Ele precisa de 
um parceiro com conhecimento, ou um com grande autoridade? Não, nenhuma destas 
coisas importa. Deus quer um parceiro de amor. Assim, centrando no lugar onde esposo 
e esposa se tornam unidos através de seus órgãos sexuais, Deus quer aparecer e nos 
encontrar. 
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Por que esse é o lugar onde homem e mulher se tornam unidos centrando em Deus? É 
porque amor é absoluto, e esse lugar é onde homem e mulher têm o desejo absoluto de 
se tornarem unidos. Olhando horizontalmente, o homem, que é positivo, se aproxima 
desse centro, e a mulher, que é negativa, também se aproxima desse centro. Em Deus 
também, a característica masculina e a característica feminina se tornam unidas como 
positivo e negativo. Essa união em Deus, como um maior positivo, se tornar um maior 
negativo, especificamente, a união de homem e mulher. A questão gira com as 
condições pelas quais essa união pode surgir. 
 
O que é matrimônio? Por que matrimônio é importante? Matrimônio é importante 
porque ele é a rota para encontrar o amor. Ele é a rota para criar vida. Ele é a rota onde a 
vida de um homem e de uma mulher forma uma unidade. Ele é o lugar onde a linhagem 
de um homem combina com a linhagem de uma mulher. A história emerge através do 
matrimônio, e a partir do matrimônio, nações aparecem e um mundo ideal tem início. 
Sem matrimônio não há nenhum significado para a existência de indivíduos, nações e 
um mundo ideal. Esta é a fórmula. Homem e mulher devem se tornar absolutamente 
unidos. Pais e filhos devem se tornar absolutamente unidos com Deus, amar Deus e 
viver e morrer com Deus. E quando eles morrem e vão para o mundo espiritual, esse é o 
lugar chamado Céu. Mas não há nenhum indivíduo, família ou nação que tenha 
cumprido esse ideal; o mundo e a humanidade não estabeleceram esse ideal, e por essa 
razão o Reino do Céu que Deus deseja está vazio. Todas as pessoas que morreram até 
agora foram para o Inferno. Ninguém entrou no Reino do Céu. 
 
A partir desta perspectiva, podemos ver que Jesus veio como o Salvador da 
humanidade, mas não pôde entrar no Reino do Céu. Ao invés ele foi para o Paraíso. A 
fim de entrar no Reino do Céu, Jesus tinha que formar uma família. Esse é o motivo 
pelo qual Jesus quer vir novamente. Jesus devia se casar, formar uma família, servir e 
viver com Deus nessa família, e então entrar no Reino do Céu com essa família. Ele não 
pôde entrar no Reino do Céu somente por ele mesmo. Assim, é dito na Bíblia, “E tudo o 
que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado 
nos céus” (Mateus 16:19). Devemos resolver os problemas na terra. Sendo que a doença 
foi contraída na terra, ela deve ser curada na terra. 
 
Os Resultados da Queda 
 
A humanidade descende da queda. Portanto, habitamos na realidade da queda e não 
podemos entrar no Reino do Céu sem fazer um fundamento para nos elevarmos acima 
dessa realidade. O homem, na realidade da queda, deve destruir essa realidade, não 
importa quão difícil isto seja. Por isso Jesus disse, “Quem achar a sua vida perdê-la-á; e 
quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á.” (Mateus 10:39) A fim de 
atravessar esta estrada de morte, devemos penetrá-la e nos elevarmos arriscando nossas 
vidas inteiras. 
 
Suas famílias estão na realidade da queda. Suas tribos e nações estão na mesma 
situação. Vocês devem lutar e vencer. A queda ocorreu na família de Adão. Adão e Eva 
tiveram filhos antes ou depois que foram expulsos do Jardim? Eles tiveram filhos depois 
que foram expulsos; eles criaram sua família sem qualquer relacionamento com Deus. 
Como vocês podem ir para o Reino do Céu sem conhecer isto? Isto não é concebível; 
vocês não podem alcançar o ideal de perfeição através de ignorância. Esta é minha 
advertência para vocês. 
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Ore para descobrir se as palavras do Reverendo Moon são verdadeiras. Ninguém sabe 
quanta dificuldade tenho suportado a fim de encontrar este caminho. Embora não 
cometesse nenhum crime, eu sofri através de seis diferentes prisões para encontrar este 
caminho. Através desta verdade, sou capaz de endireitar e educar jovens preciosos em 
questão de uma hora. Algumas pessoas dizem que estou lavando o cérebro da 
juventude, mas de fato estou iluminando-os com a verdade lógica. Os ateus foram 
silenciados sendo que eles falharam em provar de forma científica e lógica que Deus 
não existe. Por outro lado, os cristãos nos atrapalham, chamando de heresia porque 
nossas doutrinas diferem, e eles tentam nos destruir. Mas neste caso, este chamado culto 
herético está no lado da verdade. Satanás odeia tudo que está no lado de Deus, e Deus 
odeia tudo que está no lado de Satanás. Alguém no mundo já gostou do Reverendo 
Moon? Vocês vieram aqui somente na base de aprender o que o Reverendo Moon está 
fazendo. Vocês não viriam sem saber disso. 
 
Os jovens na antiga União Soviética, vivendo em um vácuo ideológico, estão se 
equipando intelectualmente com a perspectiva da unificação através de textos 
compreensíveis nas escolas de ensino médio, colégios, universidades, e até mesmo nas 
prisões. Milhares de escolas na antiga União Soviética estão utilizando estes textos. Eles 
acreditam que meus ensinamentos fornecem a única forma para superar a influência 
corruptora da cultura ocidental decadente de homossexualidade e sexo livre. Eles estão 
proclamando, “Devemos superar a América, a qual se opõe ao Reverendo Moon!” Eles 
querem se mover adiante da América no atendimento ao Reverendo Moon. 
 
Senhoras e senhores, vocês gostam de Deus? Deus desfrutaria assistir o Reverendo 
Moon fazendo estes trabalhos? O ensinamento dos Católicos pode se harmonizar com o 
ensinamento dos Protestantes, ambos que estão participando na Convenção Inaugural da 
Federação das Famílias para a Paz Mundial? Seus ensinamentos são diferentes. Então 
perguntem para Deus qual ensinamento é verdadeiro. Qual é o benefício de dizer a 
vocês que seu entendimento de Jesus e Maria está errado? Mas vocês devem entender 
um fato muito claramente: Sem você estar liberto na Terra, você não estará liberto no 
Céu. O Reverendo Moon, que sabia disso desde uma idade bem jovem, tem dedicado 
sua vida para trilhar este caminho. 
 
Jesus deveria ter se casado? Jesus deveria ter se casado. Jesus é uma mulher ou um 
homem? Se existe uma mulher santa, Jesus não desejaria se casar com ela? Durante a 
criação de Adão e Eva, Deus garantiu a eles seus próprios órgãos sexuais. Por que Ele 
teria feito isso? Deus os teria casado quando eles alcançassem a maturidade, ou não? 
 
O problema repousa em sua queda. Devido à queda, sua linhagem de sangue mudou de 
Deus para Satanás. Portanto, Deus os expulsou do Jardim do Éden. Originalmente, 
Adão e Eva deviam se tornar o corpo de Deus, na posição de noiva de Deus. A queda, 
em um sentido, introduziu uma doença no corpo e no ideal de Deus, enquanto Adão e 
Eva agiram como inimigos de Deus. Vocês podem imaginar quanto sofreu o coração de 
Deus quando Ele assistiu isto acontecendo? A queda humana é a sepultura na qual você 
se enterra. Ela foi um ato de expropriação. Ela foi a raiz do sexo livre como também a 
origem do individualismo. 
 
Que tipo de nação é a América atualmente? Ela se tornou uma nação de extremo 
individualismo, uma nação cujo povo está perseguindo interesses privados, sendo 
indulgentes com a gula e praticando sexo livre. Deus favorece essas coisas?  
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Qual é o objetivo desses extremos individualistas? Eles abandonam o Céu e a Terra, a 
nação, a sociedade, sua família estendida, e até mesmo seus avôs. Além disso, eles 
perdem seus pais e irmãos e irmãs. Portanto, eles vivem como ciganos e vagam como 
hippies, não tendo nenhum lugar para ir quando chove ou cai neve. Por isso eles são 
levados a acabar com suas vidas pelo suicídio. Esse é o resultado do individualismo. 
 
A mente original não quer proteger este extremo individualismo e ridícula exaltação da 
privacidade. A mente original quer viver recebendo amor a partir do universo, a nação, 
nossa vila e nossos pais. Mas porque as pessoas trilham o caminho oposto, suas 
consciências se tornam disfuncionais, e elas sentem uma contradição com sua própria 
mente original. Assim, mais e mais pessoas prefeririam morrer do que viver, e cometem 
suicídio tomando drogas. Estamos testemunhando a verdade, “Você colherá o que 
semeou,” sendo provada. 
 
Qual semente Adão e Eva plantaram no Jardim do Éden? Foi a semente do sexo livre. 
Isso pode ser negado? Essa é a razão pela qual eles cobriram suas partes inferiores. Não 
é verdade que mesmo crianças sabem que elas devem se cobrir, por exemplo, depois de 
terem comido os doces escondidos por seus pais. Esta é uma função da natureza 
humana. Se o fruto da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal fosse um fruto literal, 
então Adão e Eva deveriam ter coberto suas bocas ou suas mãos. Assim, por que eles 
esconderam suas partes inferiores? 
 
O Reverendo Moon é um homem inteligente. Não estou fazendo o que faço porque sou 
inferior a vocês. Não pode ser negado que a queda foi causada pela fornicação. Para 
restaurar a queda de Adão e Eva, é muito lógico dizer que devemos tomar um caminho 
180 graus diferente daquele da queda. Herdamos uma linhagem no caminho para o 
Inferno. Esse é o motivo pelo qual o Messias deve vir. 
 
O Messias vem como o dono que deveria formar a família no Jardim do Éden como 
originalmente pretendido por Deus. Devemos entender isto claramente. Isto deve ser 
lógico. O Messias deveria primeiramente criar uma família que serve a Deus. Através 
desta família, ele deveria estabelecer uma nação. Portanto, a família é a chave. 
Centrando na família do Messias, deveria haver um processo de enxerto. O problema é, 
“quem pode me salvar deste mundo de morte?” Esse é o motivo pelo qual é assumido o 
caminho oposto. 
 
Olhem para a era do Velho Testamento. A indenização ocorre centrando no princípio de 
“olho por olho, dente por dente.” Olhem para Rebeca, a esposa de Isaque. Ela não é 
aquela que roubou a bênção para Jacó enganando seu filho mais velho, Esaú, e seu 
próprio esposo, Isaque? Por que Deus amaria essa mulher? Como podemos ter fé nesse 
Deus? Ninguém até agora tinha respondido estas questões. O Reverendo Moon é a 
primeira pessoa a fornecer as respostas, porque o Reverendo Moon é o único que 
conhece todos os segredos de Deus. Agora, vamos descobrir a linha divisória entre Céu 
e Inferno. Ela está no ar? Onde ela está? Ela é seu órgão sexual. Este é um assunto sério. 
Isto colocou o Céu e a Terra de cabeça para baixo. Quem pode negar isto? Isto é 
explicado no capítulo sobre a queda humana no Princípio Divino, o ensinamento do 
Reverendo Moon. Se vocês duvidam disto, perguntem para Deus. Vocês não podem 
rejeitar o Princípio Divino do Reverendo Moon, o qual contém tudo além de seus 
sonhos apresentados através de explicações lógicas e em uma estrutura bem ordenada. 
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Se vocês pensam se o Reverendo Moon irá para o Céu ou o Inferno, morram e sigam 
para o mundo espiritual. Lá vocês descobrirão. Vocês devem compreender que o 
Reverendo Moon superou a morte centenas de vezes a fim de encontrar este caminho. O 
Reverendo Moon é a pessoa que trouxe Deus às lágrimas centenas de vezes. Ninguém 
na história tem amado Deus mais do que o Reverendo Moon. Esse é o motivo pelo qual 
mesmo se o mundo tenta me destruir, o Reverendo Moon nunca perecerá. Isto é porque 
Deus me protege. Se vocês entram na realidade da verdade que o Reverendo Moon 
ensina, vocês também obterão a proteção de Deus. 
 
Sexo Livre e Sexo Absoluto 
 
Quando um órgão sexual é utilizado da mesma maneira que uma pessoa cega vagueia 
sem rumo e sem direção, indubitavelmente isto levará você para o Inferno. Da mesma 
forma, uma pessoa será conduzida para o Céu quando ele ou ela utiliza o órgão secual 
de acordo com o padrão de amor absoluto de Deus. Esta é uma conclusão clara. 
 
Atualmente, enfrentamos um problema sério com a juventude, porque no Jardim do 
Éden, Adão e Eva plantaram a semente do sexo livre na sombra através de sua queda 
durante sua juventude. Nos Últimos Dias, o tempo da colheita, deve haver o fenômeno 
em âmbito mundial do sexo livre desenfreado. 
 
Satanás sabia que o Senhor do Segundo Advento viria nos Últimos Dias com a 
estratégia para salvar os seres humanos, que estão na realidade da queda, elevando-os 
para a realidade de amor absoluto, centrados no amor verdadeiro de Deus. Satanás não 
pode encontrar qualquer outro padrão de amor além do sexo livre, como o arcanjo 
introduziu no Jardim do Éden. Portanto, vemos que o mundo inteiro está despojado e 
sendo pressionado na direção da morte pelo sexo livre. Toda a humanidade está sendo 
forçada a trilhar este caminho nos Últimos Dias como descendentes do arcanjo. Porque 
os homens e mulheres de hoje descendem de Adão e Eva, que caíram sob o domínio de 
Satanás no Jardim do Éden, Satanás pode audaciosamente reivindicar diante de Deus 
que ele tem direito de fazer qualquer coisa que quiser com todas as pessoas do mundo. 
 
Deus sabe o que Satanás quer. Através do sexo livre, Satanás quer impedir cada pessoa 
de retornar para Deus. Em outras palavras, Satanás quer destruir toda a humanidade e 
criar o Inferno na Terra. O mundo no qual vivemos atualmente não é o Inferno na 
Terra? Portanto, encontraremos a estrada para o Céu seguindo 180 graus oposta à 
direção deste Inferno na Terra. Quando o Senhor do Segundo Advento chega, ele nos 
mostrará o caminho 180 graus oposto, como um meio para salvar o mundo e nos 
conduzir para o Céu. 
 
Então qual é a estrada que é 180 graus oposta ao caminho do sexo livre? O caminho do 
sexo livre foi estabelecido por causa dos falsos pais. Portanto, os Verdadeiros Pais 
devem vir para endireitar o caminho errado. Deus não pode intervir. Nenhuma 
autoridade nem qualquer poder militar, econômico ou político pode fazer isto. Isto foi 
causado por falsos pais. Portanto, isto exige que Verdadeiros Pais cortem isto com um 
bisturi; essa é a única forma que a humanidade pode ser salva. Aquele que pecou deve 
indenizar o pecado. Foi na família que ocorreu um falso matrimônio, o qual corrompeu 
a linhagem em 180 graus. Portanto, os Verdadeiros Pais devem vir e conceder 
matrimônios que estejam em uma direção 180 graus oposta, a fim de abrir o caminho 
para o Céu. 
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Então, o que Deus esperava de Adão e Eva? Deus esperava sexo absoluto a partir deles. 
Vocês eminentes líderes reunidos aqui esta noite, por favor, aprendam esta verdade e a 
levem de volta para seus países. Se vocês começam uma campanha para assegurar o 
sexo absoluto em seus países, suas famílias e sua nação seguirão direto para o Céu. 
Quando existe sexo absoluto, um casal absoluto emergirá automaticamente. Palavras 
como sexo livre, homossexualismo e lesbianismo desaparecerão naturalmente. 
 
O Reverendo Moon tem vivido uma vida inteira superando um caminho de sofrimento a 
fim de iniciar este tipo de movimento mundial. Agora chegou o tempo para o 
Reverendo Moon tocar a fanfarra da vitória e mover o mundo inteiro. Portanto, sou 
grato a Deus. A família estabelece a pedra fundamental na estrada para a paz mundial. 
A família também pode destruir essa rota. Foi na família de Adão que a destruição do 
fundamento da esperança humana ocorreu. Portanto, quando estabelecemos a Federação 
das Famílias para a Paz Mundial, a rota seguindo 180 graus a direção oposta do mundo 
satânico será aberta, e para isto não podemos evitar, mas dar graças a Deus. Sem seguir 
esta rota, não há liberdade, felicidade ou ideal! 
 
Desejo que vocês se centrem no órgão sexual absoluto, o órgão sexual único, o órgão 
sexual imutável e o órgão sexual eterno, e utilizar isto como seu fundamento para 
buscar Deus. Vocês devem compreender que este fundamento deveria se tornar o 
fundamento de amor, vida, linhagem e consciência. Também devemos compreender que 
o Reino de Deus na Terra e no Céu começará neste fundamento. 
 
Se todos os homens e mulheres admitem que seu órgão sexual pertence ao seu cônjuge, 
todos inclinaríamos nossas cabeças e seríamos humildes quando recebemos o amor do 
nosso cônjuge. Amor vem para você somente a partir de seu parceiro. Não há nenhum 
outro amor além do amor para o benefício dos outros. Devemos lembrar que podemos 
encontrar amor absoluto onde vivemos absolutamente para o benefício dos outros. 
Quando vocês retornam para casa, vocês devem esperar fazer uma guerra contra o 
mundo satânico. 
 
Onde quer que vocês possam ir, por favor, tentem espalhar a mensagem do Reverendo 
Moon através da televisão ou outro meio. Vocês nunca perecerão. Que força pode 
transformar este mundo do Inferno? É impossível alcançar isto a menos que nosso órgão 
sexual seja utilizado de acordo com um padrão absoluto, único, imutável e eterno 
centrando no amor verdadeiro de Deus, o qual é amor absoluto, único, imutável e 
eterno. Deus é o dono original dos órgãos sexuais. 
 
Vamos todos avançar para esta causa comum. Vamos nos tornar a vanguarda que 
realizará o amor verdadeiro de Deus. Esta é a própria missão da Federação das Famílias 
para a Paz Mundial. Agora, por favor, voltem para suas casas e afirmem com seus 
cônjuges que seus órgãos sexuais são absolutos, únicos, imutáveis e eternos. Proclamem 
que o seu é realmente do seu cônjuge e que seu cônjuge tem protegido muito bem até 
agora o que é realmente seu. E por favor, jurem que viverão suas vidas com gratidão e a 
serviço do seu cônjuge. Nessas famílias, Deus habitará eternamente e, centrando nelas, a 
família em nível mundial começará a se multiplicar. Eu sinceramente espero que cada 
um de vocês participem na próxima bênção do matrimônio de três milhões e seiscentos 
mil casais. Ao fazer isso, vocês formarão uma família verdadeira que pode ser 
registrada no Reino de Deus na Terra. Muito obrigado.  
Amém. 
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Amor Verdadeiro e Família Verdadeira 
 
Família Verdadeira e Universo Verdadeiro Centrando no Amor 
Verdadeiro 
 
Respeitados convidados de Washington D.C. e do exterior, querida equipe de recepção 
do Washington Times, eminentes líderes mundiais, senhoras e senhores. Eu aprecio 
profundamente sua disponibilidade de tempo de suas agendas ocupadas para 
participarem nesta reunião. 
 
Hoje, enquanto celebramos o 15º aniversário do The Washington Times, não posso 
evitar sentir profunda emoção. Quinze anos atrás, quando o mundo estava à deriva nas 
ondas de tempestades da Guerra Fria, eu estabeleci o The Washington Times para 
realizar o desejo desesperado de Deus de salvar este mundo. Desde então, tenho me 
dedicado para elevar o The Washington Times, esperando que esta terra abençoada da 
América cumprisse sua missão em âmbito mundial de edificar uma nação celeste. 
Enquanto isso, travei uma luta solitária, enfrentando enormes obstáculos e desprezo 
enquanto dedicava todo o meu coração e energia para permitir que o The Washington 
Times crescesse como uma instituição jornalística justa e responsável. 
 
Atualmente, a The Washington Times Corporation pode estar orgulhosa de seu 
desenvolvimento em uma empresa de mídia global de classe mundial. Desde o fim da 
Guerra Fria, o mundo começou a compreender que a direção assumida pelo The 
Washington Times está certa. A história não esquecerá nossa contribuição. Os esforços 
do Times para revitalizar os valores morais e espirituais dos Estados Unidos e do mundo 
estão sendo reconhecidos como absolutamente urgentes e necessários neste tempo. 
 
Quero transmitir minha calorosa apreciação para toda a equipe do The Washington 
Times que tem trabalhado tão intensamente comigo para desenvolver o Times. Eu 
também gostaria de expressar minha mais profunda gratidão aos líderes americanos e do 
mundo que têm oferecido seu apoio inabalável. 
 
A coisa mais preciosa que posso oferecer do fundo do meu coração como um sinal da 
minha apreciação neste dia especial é apresentar a vocês o que considero ser as duas 
palestras mais significativas que dei durante minha mais recente turnê mundial. 
 
Refiro-me à “Visão do Princípio da História Providencial de Salvação” e “Em Busca da 
Origem do Universo.” Atualmente, precisamos de uma solução completa para os 
problemas da imoralidade sexual, a ruptura familiar e a alienação entre nossos jovens. 
Estes dois discursos fornecem soluções fundamentais para estes problemas. Quando 
cada um de vocês voltar para seu lar, espero que vocês utilizem algum tempo para 
autorreflexão. Sempre que vocês quiserem trazer mais amor para sua família, leiam 
estes discursos juntamente com sua família e pensem profundamente. Acredito que isto 
pode ajudar vocês e suas famílias a alcançarem harmonia e felicidade real. 
 
Sugiro que vocês leiam estes discursos tantas vezes quanto o número da sua idade. Se 
você está acima dos 80 anos, então leia mais de 80 vezes. Quanto mais você lê estes 
discursos, mais bênção e fortuna celeste virão para você. Quanto mais você os lê, mais 
paz fluirá natural e automaticamente para sua família. Convido vocês para lerem mais! 
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Vamos resumir o primeiro discurso, “Visão do Princípio da História Providencial de 
Salvação.” Por causa da falha e queda na família do Primeiro Adão, Jesus veio como o 
Segundo Adão para restaurar a falha da primeira família no nível nacional. O Primeiro 
Adão se tornou Adão decaído. Assim, o Messias, Jesus, veio como o Segundo Adão. 
Entretanto, sendo que Jesus não foi capaz de realizar uma família baseada em ser 
Verdadeiros Pais, o Messias precisa voltar como o Terceiro Adão e restaurar a missão 
de Verdadeiros Pais no nível mundial. Esta é a missão do Segundo Advento, que está 
vindo como o Terceiro Adão. Este discurso também introduz o fato que a questão 
fundamental da salvação é a restauração da linhagem original. 
 
Vamos agora resumir o segundo discurso, “Em Busca da origem do Universo.” Sendo 
que a queda humana se originou no mau uso do amor, a humanidade perdeu o Amor 
Verdadeiro. Assim, surge o problema: Como podemos recuperar o Amor Verdadeiro? A 
perda do Amor Verdadeiro significa cair através do adultério. Em outras palavras, Amor 
Verdadeiro se tornou degradado pelo mau uso dos órgãos sexuais, e a fim de restaurar 
isto, precisamos utilizar estes órgãos da forma correta. Tal como a semente do amor 
decaído foi plantada no Jardim do Éden durante a juventude dos primeiros 
antepassados, assim nestes dias finais, a humanidade colherá o fruto da queda entre 
nossos jovens. Essa é a razão pela qual atualmente encontramos tanto caos e confusão, 
centrando na questão do sexo. Este problema somente pode ser resolvido com o que eu 
chamo “Sexo Absoluto.” Somente o conceito e prática do Sexo Absoluto podem evitar a 
destruição da família e reverter a corrupção de nossa juventude. 
 
Esta noite, porque o tempo é limitado, eu gostaria de compartilhar um discurso com o 
título: “Família Verdadeira e Universo Verdadeiro Centrados no Amor Verdadeiro.” 
 
Pais, Mestres e Líderes 
 
Todos aqui tiveram pais e mestres, e vocês também têm o líder de sua nação, correto? 
Estas são coisas que todos precisam de forma inegável. Entretanto, quando comparamos 
com o padrão verdadeiro, há muitos níveis diferentes de pais. O que vocês acham? Até 
que extensão vocês mesmos já se tornaram Verdadeiros Pais? Da mesma forma, se uma 
pessoa é um professor em qualquer universidade da Ivy League tal como Harvard, Yale 
ou Columbia nos Estados Unidos, ou Oxford e Cambridge na Inglaterra, isto significa 
que ele ou ela pode ser chamado de um Mestre Verdadeiro? De forma semelhante, há 
diferentes tipos de liderança em uma nação comparado com o padrão verdadeiro de 
liderança. Mesmo se alguém é o presidente de uma superpotência como os Estados 
Unidos, isto significa que ele ou ela é um Presidente Verdadeiro? 
 
De fato, atualmente na família, os filhos não confiam nos pais. Entre cônjuges, não há 
nenhuma confiança completa. Irmãos e irmãs também não confiam plenamente uns nos 
outros. Além disso, estudantes não confiam nos mestres nas escolas, e o povo não 
confia nos líderes de sua nação. 
 
Por isso o problema é, como podemos alcançar o padrão verdadeiro de ao menos uma 
destas três posições mais importantes de pais, mestre e líder? 
 
Quando digo que vocês devem se tornar Verdadeiros Pais, Verdadeiro Mestre ou 
Verdadeiro Líder, qual vocês acham que é o padrão mais elevado ou modelo central 
para essas três posições? Esse padrão ou modelo é Deus.  
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Deus é os Verdadeiros Pais entre os pais, o Verdadeiro Mestre entre os mestres, e o 
Verdadeiro Rei entre os reis. Deus é os Verdadeiros Pais Eternos, Verdadeiro Mestre 
Eterno e Verdadeiro Líder e Rei Eterno. Se somos filhos de Deus, precisamos nos tornar 
Verdadeiros Pais primeiro, tal como Deus. Também deveríamos seguir o caminho do 
Verdadeiro Mestre, tal como Deus. E precisamos seguir o caminho do Verdadeiro 
Líder, tal como Deus. Esta é a ideia das três posições primárias. O modelo definitivo é 
Deus. 
 
Quem é o Messias enviado para o povo de Israel, prometido no Velho Testamento? O 
Messias é aquele que vem como Verdadeiros Pais, Verdadeiro Mestre e Verdadeiro Rei. 
Entretanto, porque Jesus foi impedido de estabelecer a Verdadeira Família e unir seu 
povo, ele precisa vir novamente. Em outras palavras, porque ele não cumpriu o 
fundamento em nível nacional, o Messias da Segunda Vinda virá como o Terceiro Adão 
e ensinará o caminho dos Verdadeiros Pais, Verdadeiro Mestre e Verdadeiro Rei no 
nível mundial. Este é o conceito messiânico. Onde quer que a família, a nação, o mundo 
e o Céu existam, a ideia das três posições primárias de pais, mestre e líder deveriam ser 
sempre estabelecidas. 
 
O Padrão da Família 
 
Para existirem na dimensão espacial, os seres humanos precisam se colocar em relação 
ao que está acima e abaixo, à direita e à esquerda, à frente e atrás. Desta forma, a 
posição de uma pessoa é determinada. A forma e situação de uma pessoa dependem de 
onde ela se coloca relativo a acima e abaixo, à direita e à esquerda, à frente e atrás. 
 
Esta mesma fórmula que se aplica a acima e abaixo, à direita e à esquerda, à frente e 
atrás também se aplica para a família, a nação e o mundo. Tal como existe acima e 
abaixo, direita e esquerda, e frente e atrás centrando no indivíduo, na família há pais e 
filhos, esposo e esposa, e irmãos e irmãs. De forma semelhante, na nação, centrando no 
líder, famílias devem abraçar todas as civilizações de Oriente e Ocidente e todas as 
civilizações de Norte e Sul. Então elas podem abraçar todos os povos do mundo como 
irmãos e irmãs. Definitivamente cada nível formará um padrão familiar. Todos estes 
modelos têm o mesmo padrão e o ser individual é o modelo central. Da mesma maneira, 
a existência de uma pessoa se expande ao nível da família, nação, mundo, Céu e Terra, e 
certamente alcançará Deus. Cada pessoa tem o desejo de viver como o centro do 
cosmos e o potencial para tornar isto uma realidade. 
 
Assim, o conceito central do universo é o conceito da família. O céu representa os pais. 
A terra representa os filhos. No conceito de oriente e ocidente, oriente representa o 
homem, e ocidente simboliza a mulher. Quando uma mulher se casa, ela geralmente 
segue para onde seu esposo vai, mas eles têm valor igual. Quando o ocidente reflete a 
luz do sol, ele tem o mesmo valor do oriente. O relacionamento de irmãos é o mesmo. 
Quando o irmão mais velho trabalha, o mais jovem naturalmente o ajuda. 
 
Portanto, as pessoas devem existir no relacionamento de pais e filhos, esposo e esposa, e 
irmãos mais velhos e mais jovens. E estes três relacionamentos se encontram em um 
único ponto central. Pode haver somente um único centro. Acima e abaixo, direita e 
esquerda, e frente e atrás não deveriam ter centros diferentes. Se o ponto central é 
diferente, então o equilíbrio dos relacionamentos entre acima e abaixo, direita e 
esquerda e frente e atrás será rompido.  
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Certamente acima e abaixo, direita e esquerda e frente e atrás e o ponto central juntos 
compõem sete posições. Assim, o número sete representa todos os elementos se unindo 
para se tornarem unidos centrando em Deus, com Amor Verdadeiro perfeito. Em 
conjuntos, estes sete elementos formam uma esfera completa e certamente uma estrutura 
familiar de harmonia e unificação. Assim, como vocês podem ver, sete é realmente um 
número de sorte. 
 
Quando esta esfera se completa e gira, ela se torna uma nova entidade baseada no 
número oito. Enquanto o Amor Verdadeiro permanece imutável, o ponto central pode 
girar sem mudar. Mas por causa da Queda humana, Deus foi expulso da posição central. 
Sendo que o Amor Verdadeiro de Deus foi expulso, a Família Verdadeira ideal 
colapsou. 
 
Há muitas diferenças no estilo de vida no Oriente e no Ocidente. De muitas formas, eles 
são totalmente opostos. Por exemplo, quando os coreanos chamam alguém para vir até 
eles, acenamos com a palma da mão para baixo, assim. Mas se fazemos isso no 
ocidente, as pessoas vão para outro lugar. Frequentemente entendemos errado e 
imaginamos se as pessoas não gostam de nós, porque elas se afastam de nós quando 
realmente pedimos para elas virem mais perto. Além disso, a escrita ocidental tem uma 
estrutura horizontal, procedendo da esquerda para a direita. A escrita oriental 
originalmente é estruturada verticalmente, começando de cima para baixo e procedendo 
da direita para a esquerda. Assim, livros ocidentais abrem da esquerda para a direita. 
Mas no oriente, abrimos um livro da direita para a esquerda. Assim, a civilização 
ocidental é mais baseada horizontalmente, enquanto a civilização oriental é mais 
vertical. Como outro exemplo, apertar as mãos é um cumprimento horizontal, enquanto 
a inclinação é vertical. No oriente, existe uma tradição que os antepassados são o centro 
do sistema familiar. Mas no ocidente, não há nenhum conceito forte que considera os 
antepassados como o centro. Há um conceito mais centrado na própria pessoa. 
 
Porque tudo está conectado através do núcleo, sem o movimento do núcleo, toda a 
entidade não se move. Portanto, todas as posições de um, dois, três, quatro, cinco, seis e 
sete, o núcleo central, têm valor igual. Uma vez que sejam divididos, eles compreendem 
doze segmentos. Estes doze se ajustarão onde quer que sejam colocados. Qualquer coisa 
que o avô queira, o neto não é contra. Os filhos do avô também querem qualquer coisa 
que seus pais. Todos os elementos – avô e avó, pai e mãe, esposo e esposa, filho e filha 
– ressoam com o centro. Vamos olhar para a família, centrando no amor. Sendo que o 
relacionamento entre pais e filhos é de unidade, dizem que eles são um só corpo. A 
relação entre esposo e esposa também é dito ser de um único corpo, como é a relação 
entre irmão e irmã. Na família, todos são um só corpo. Centrados em quê estas relações 
são chamadas de um só corpo? Elas são um só corpo centradas no Amor Verdadeiro de 
Deus, o qual é o centro de todo amor. Centrados no Amor Verdadeiro, pais e filhos se 
tornam unidos, esposo e esposa se tornam unidos, e irmãos e irmãs se tornam unidos. 
Através deste processo, o valor de cada elemento se torna igual. 
 
O Caminho da Verdade 
 
Então o que Deus queria para Seus filhos? Se tornarem bilionários? Ter mais poder do 
que qualquer outra pessoa? O que Deus queria para Seus filhos, Adão e Eva, era que 
eles crescessem para se tornarem filhos de piedade filial, cidadãos leais, santos, e um 
Filho e Filha Divinos.  
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Vocês alguma vez consideraram que, de acordo com o desejo de Deus, deveríamos nos 
tornar filhos de piedade filial na família, cidadãos leais na nação, santos no mundo, e 
Filhos e Filhas Divinos diante de Céu e Terra? Na história, os santos e sábios têm 
ensinado que devemos nos tornar filhos de piedade filial, cidadãos leais, santos e Filhos 
e Filhas Divinos. 
 
Esta noite vocês acham que já dominaram o caminho de piedade filial, lealdade, 
santidade e Filiação Divina que é necessário para se tornar um ser humano ideal e 
concluir a personalidade humana? Sem conhecer isto, vocês não podem executar a 
função de Verdadeiros Pais na família. Verdadeiros Pais precisam ensinar seus filhos 
progressivamente a completarem o caminho de filho filial, cidadão leal, santo, Filho e 
Filha Divinos, e eventualmente alcançar Deus. Se há alguém que realmente ensina e 
exemplifica estas coisas, então Deus verá essa pessoa como definitivamente 
Verdadeiros Pais, Verdadeiro Mestre e Verdadeiro Líder. 
 
Quando vocês estão qualificados como Verdadeiros Pais e Verdadeiro Mestre, vocês 
também estarão qualificados como um Verdadeiro Líder; e além disso vocês estarão 
qualificados para se tornarem um Verdadeiro Rei ou Rainha. O homem decaído carece 
deste conceito de piedade filial, cidadania leal, santidade, e de se tornar Filhos e Filhas 
Divinos. Esse é o motivo pelo qual este mundo está perecendo. Quem quer Filhos 
Divinos? Deus. Quem quer santos? O mundo. Quem quer cidadãos leais? A nação. 
Quem quer filhos de piedade filial? A família. Este é o caminho da verdade. 
 
A verdade centrando no amor continua eternamente em uma única direção. Não 
sabíamos disto, e esse é o motivo pelo qual não poderíamos ser Verdadeiros Pais, 
Verdadeiros Cidadãos, Verdadeiros Santos, e Filhos e Filhas Divinos. Quando Jesus 
veio a este mundo, não havia nenhum Verdadeiros Pais na família, nenhum Verdadeiro 
Líder na nação e no mundo, e definitivamente nenhum Verdadeiro Rei em todo Céu e 
Terra. As pessoas não sabiam como seguir o Verdadeiro Caminho. Entretanto, agora 
vocês devem saber. 
 
Verdadeiros Pais não dizem para seus filhos, “Uma vez que vocês se tornem filhos de 
verdadeira piedade filial, não se tornem cidadãos leais.” Verdadeiros Pais devem 
ensinar os filhos de piedade filial a sacrificarem sua família para seguirem o caminho de 
um cidadão leal a serviço da nação, e sacrificar a nação para cumprir o caminho de 
santos a serviço do mundo. E então os pais devem ensinar seus filhos a sacrificarem o 
mundo a serviço de Céu e Terra, e sacrificar Céu e Terra para chegar a Deus. 
 
Para alcançar isto, indivíduos devem se sacrificar para o benefício da família. Ao se 
sacrificar para a família, uma pessoa se torna um filho de piedade filial. Para se tornar 
um patriota, uma pessoa sacrificará até mesmo sua família inteira para salvar a nação. 
Esse é o caminho para se tornar patriota. Para ser um santo, você sacrificará até mesmo 
a nação a serviço do mundo. O Filho Divino deve estabelecer o Reino Celeste na Terra 
e no Céu, sacrificando até mesmo o mundo. Portanto, entre todos os pais, aqueles que 
vivem mais para o benefício de seus filhos são Verdadeiros Pais. Mestres que fazem 
mais para o benefício de seus estudantes são Verdadeiros Mestres, e o presidente que se 
sacrifica mais para o benefício da nação será o Verdadeiro Presidente. Não conhecíamos 
este conceito de investir e sacrificar. Mas sem ele, nunca teremos um único mundo 
eternamente pacífico e unificado. 
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Individualismo Egoísta é Errado 
 
Qual é a base do individualismo? Uma pessoa não pode reivindicar qualquer coisa como 
“minha somente.” Quando o filho, através do amor de seus pais, cresce a partir de um 
óvulo no ventre da mãe e nasce, 99,999 por cento de sua existência é a partir dos ossos, 
sangue e carne da mãe, que foram combinados com os 0,001 por cento a partir do 
esperma do pai. Não há nenhum conceito de “mim mesmo somente” na natureza. 
Ninguém tem um conceito de “meu” quando ele nasce. 
 
Alguém que considera que seja o melhor não pode dizer que se tornou assim por si 
mesmo, incluindo o Reverendo Moon. Osso, sangue e carne são todos recebidos no 
útero da mãe. Devemos reconhecer que as partes importantes de nosso corpo foram 
incluídas no óvulo e espermatozoide. Não há nenhuma exceção. Portanto, não há 
nenhuma base para o individualismo autocentrado. 
 
Quando dizemos a palavra “acima,” essa palavra automaticamente reconhece “abaixo.” 
O individualismo somente pode se colocar com o conceito de “acima” por si mesmo? 
Não há nenhuma forma que um ser possa ser somente individual. Falar sobre a “direita” 
já pressupõe a existência da “esquerda.” No relacionamento entre frente e atrás, “frente” 
pressupõe “atrás.” A palavra “homem” também não pode existir por si mesma. Ela 
pressupõe “mulher.” Isto não é apenas a reivindicação de alguma pessoa, mas um fato 
cósmico. 
 
Por que o homem foi criado? Geralmente, os homens dizem que podem viver por eles 
mesmos sozinhos, assim, eles não se preocupam por que foram criados. Mas o homem 
nasceu para o benefício da mulher. Sem a mulher, não há absolutamente nenhuma 
necessidade do homem. De fato, nada foi criado para o homem para si mesmo ou para a 
mulher para si mesma. 
 
Olhem para nossos cinco sentidos. Meus olhos foram criados para olharem para os 
meus olhos? Nariz, ouvidos, boca, mãos – tudo foi criado para o benefício do objeto. A 
força que mobiliza e concentra todos os cinco sentidos é Amor Verdadeiro. Olhos, 
nariz, ouvidos, boca e mãos foram criados pelo Amor Verdadeiro como ferramentas 
para o uso do Amor Verdadeiro. 
 
Nada é criado somente para si mesmo. Ao contrário, uma pessoa que diz que aquilo que 
pertence aos outros é “meu” é chamada de ladrão. Quando alguém toma as coisas dos 
outros e as utiliza como suas próprias, não é um ladrão? Portanto, qualquer homem que 
utiliza seus cinco sentidos e seu corpo como deseja para si mesmo é apenas um ladrão, 
sendo que estas coisas existem para o benefício da mulher. 
 
O Casal Ideal 
 
Qual é a diferença entre homem e mulher? Seus corpos, incluindo os órgãos sexuais. 
Então para quem é absolutamente necessário o órgão sexual do homem? O órgão sexual 
do homem existe para o benefício da mulher. Os órgãos sexuais humanos são 
formatados como côncavo e convexo. Por que eles são formatados dessa forma? Ambos 
poderiam ser proeminentes ou ambos poderiam ser planos. Por que eles são formatados 
de forma diferente? Cada um é para o benefício do outro. A mulher quer absolutamente 
o que é do homem. E o homem quer absolutamente o que é da mulher.  
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Até agora, não conhecíamos o fato que, de forma absoluta, o órgão sexual da mulher é 
do homem, e o órgão sexual do homem é da mulher. Ao possuírem cada um o órgão 
sexual do outro, homem e mulher passam a conhecer o Amor Verdadeiro. 
 
Somente através da experiência de dois se tornando um, podemos conhecer o mais 
elevado nível de amor. Ninguém pode negar de forma absoluta estes fatos. Todos 
devem reconhecer isto. No lugar onde esposo e esposa se tornam completamente 
unidos, o casal ideal será criado. Nesse mesmo lugar, amor absoluto passa a existir. 
Esse lugar de amor, que é absolutamente imutável, é o lugar de habitação de Deus. 
 
Sexo Absoluto é centrado em Deus, e sexo livre é centrado em Satanás. Historicamente, 
a literatura mundial e a mídia têm frequentemente estimulado o sexo livre. Mas a partir 
de agora, vocês devem conduzir a forma para evitar o sexo livre. Sexo livre deve 
desaparecer completamente. 
 
Agora que vocês ouviram o discurso do Reverendo Moon, vocês podem mudar sua 
atual posição em 180 graus e se tornar uma nova pessoa, uma nova nação, e um novo 
mundo. Definitivamente vocês estão sendo mudados. É uma necessidade absoluta 
mudar este mundo mau. Este mundo deve ser transformado. 
 
O Caminho do Reverendo Moon 
 
As pessoas no mundo do mal, incluindo Satanás, não gostam de pessoas no lado de 
Deus. Portanto, todos no mundo têm se oposto ao Reverendo Moon; mesmo no nível da 
nação e do mundo eles se opõem a mim. Mas porque o Reverendo Moon pertence a 
Deus, Deus tem me protegido. Satanás não gosta do Reverendo Moon; mas Deus gosta 
de mim. Não importa quantas vezes o mundo empurrou o Reverendo Moon para baixo 
ou me ignorou, eu não me preocupei. O Reverendo Moon nunca desceu. Ao invés, ele 
subiu para a posição mais elevada. Portanto, agora ninguém pode se opor a mim. 
 
Como eu pude estabelecer este fundamento em âmbito mundial mesmo sob todos os 
tipos de perseguição? Com que tipo de poder o Reverendo Moon pôde criar estes 
fundamentos para ensinar eminentes estudiosos e líderes mundiais? Isso foi possível 
porque Deus concedeu ao Reverendo Moon um tipo de poder especial. Deus tem me 
protegido e me direcionado, e mesmo agora Deus continuamente me protege e me 
ensina, assim, estou me movendo na direção do caminho do sucesso o tempo todo. 
 
Por toda a história, houve inúmeros líderes religiosos que podiam se comunicar com o 
mundo espiritual. Vocês devem saber que há somente uma pessoa, o Reverendo Moon, 
que entendeu completamente e unificou o mundo espiritual e começou a trabalhar neste 
mundo. Sendo que unifiquei o mundo espiritual, eu recebi o selo celeste de 
reconhecimento de Deus. Do contrário, a unificação na Terra não pode ser feita. Vocês 
devem saber que da mesma forma que Deus tem me treinado e me protegido no mundo 
espiritual, Ele continuamente me conduz na Terra. 
 
Por mais de 20 anos, desde que vim para os Estados Unidos, eu recebi enorme 
perseguição. Mas eu sei que o plano de Deus para o Cristianismo tem suportado um 
sangrento sacrifício por 2.000 anos, se instalando definitivamente nos Estados Unidos. 
Portanto, eu não podia desistir deste país. Por favor, considerem se a América tivesse 
aceitado o Reverendo Moon 40 anos atrás, como seria este país hoje? 
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Então de onde começa o Amor Verdadeiro? Isto é Amor Verdadeiro: Depois de 
sacrificar sua própria vida e ser ressuscitado, você tenta investir novamente, mais de três 
vezes. Sendo que herdamos a linhagem decaída, mesmo ao custo de nossas próprias 
vidas, devemos perseverar e superar. Portanto, “Qualquer que procurar salvar a sua 
vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á” (Lucas 17:33). Jesus seguiu desta 
forma quando ele veio a este mundo. Esse é o motivo pelo qual ele pôde conduzir o 
mundo, não pelo individualismo egoísta, mas pelo altruísmo. Portanto, embora eu tenha 
criado grande riqueza durante minha vida, nenhuma parte dela, nem mesmo um 
centavo, é meu. Eu investi tudo para o mundo, e então esqueci o que tinha feito pelos 
outros, e então sacrifiquei e investi novamente. Eu repeti este processo várias vezes. 

 
O que vocês preferem, “Uma Nação sob Deus” ou “Um Mundo sob Deus?” Entre os 
americanos, algumas pessoas não gostam do conceito de Um Mundo sob Deus. 
Algumas pessoas brancas não gostam de pessoas negras. Os Protestantes Anglo-Saxões 
brancos ocupam posições dominantes nos Estados Unidos. A América, conduzida por 
este grupo, deveria ter a ideia que este país existe para o benefício do mundo. Se a 
América vive somente para seu próprio benefício, a América definitivamente perecerá. 
 
Agora o tempo está mudando. O tempo vindouro é a era de Um Mundo sob Deus. Deus 
está trabalhando por este tipo de mundo e sempre ajudará aqueles que também estão 
trabalhando por esse tipo de providência. Mas há um problema com muitas pessoas 
esperando liderar o mundo, mas sem querer participar nessa providência. 
 
A fim de criar um mundo pacífico, tenho dedicado muitos esforços. Permitam-me dar 
alguns exemplos. Precisamos estabelecer uma instituição acadêmica ideal em âmbito 
mundial como uma Universidade das Nações Unidas, transcendendo as barreiras de 
raça, religião e idioma, a fim de concluir o fundamento para o mundo futuro. Além 
disso, para trocar conhecimento em âmbito global, precisamos de um sistema 
universitário para o ensino à distância. Também precisamos desenvolver uma ciência 
médica unificada. Não precisamos somente curar as doenças do corpo causadas pela 
Queda, mas também acabar com o conflito entre oriente e ocidente através da 
harmonização das culturas oriental e ocidental. Ao unificar a medicina oriental e 
ocidental podemos curar doenças anteriormente incuráveis, tais como a AIDS. Na 
Coreia, entre as pessoas do interior que nunca tiveram educação médica formal, há 
muitos curandeiros talentosos que podem curar doenças sérias que são incuráveis 
através da medicina moderna. Estes curandeiros receberam ensinamentos a partir do 
mundo espiritual sobre tratamentos especiais. Sem reconhecer determinadas realidades 
do mundo espiritual, problemas continuarão a crescer. 
 
Estes projetos já estão sendo implementados na Universidade de Bridgeport e 
Universidade Sun Moon. Eu também criei o The Washington Times e outros jornais 
para cobrir todo o hemisfério, e estou expandindo esta fundação de mídia em 185 países 
para ajudar todos os povos do mundo a aprenderem uns com os outros e cooperarem uns 
com os outros. Desde que vim para a América, eu nunca tive qualquer débito com o 
povo americano. Ao invés, a América deveria se sentir endividada comigo. Eu 
compartilhei a bênção que recebi do Céu com a América. Eu não recebi nenhuma 
bênção da América, mas toda a minha bênção foi dada para ela. 
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Independentemente do grau da oposição, a pessoa que mais ama se tornará a dona. 
Aqueles que amam mais, investem mais, que dão mais e esquecem o que deram, se 
tornarão personagens centrais. Esta é a lei cósmica. 
 
No futuro, por favor, sigam o caminho que na família vocês ofereçam piedade filial para 
seus pais, se tornam cidadãos leais diante da nação, se tornam santos diante do mundo, e 
se tornam um Filho ou Filha Divinos diante de Deus. Quem quer que possa se colocar 
sem vergonha diante da família, da nação, do mundo, do Céu e Terra, estará protegido 
no centro do cosmos e então poderá realizar uma família que recebe o mais elevado 
amor de Deus. 
 
Essa pessoa deve transformar este mundo no Reino do Céu na Terra, ser registrada no 
Reino do Céu no mundo espiritual e entrar na era da realeza tanto espiritual quanto 
fisicamente centrada em Deus. Essa pessoa deve receber a Cerimônia Internacional da 
Bênção Sagrada, a qual deve estabelecer um mundo de vitória, liberdade, felicidade e 
unidade. Eu convido cada um de vocês a participar neste ano na Cerimônia de Bênção 
de 3,6 milhões de casais, e se tornar assim uma pessoa benvinda no Céu e Terra, e 
encontrar o caminho da vida eterna. 
 
Hoje, líderes de todas as partes do mundo estão reunidos aqui. Eu espero que a equipe 
do The Washington Times e todos os líderes do mundo se tornem figuras principais para 
criar uma Família Verdadeira e uma cultura mundial verdadeira (cósmica) centradas no 
Amor Verdadeiro de Deus, inaugurando um mundo de paz e unificação no vindouro 
século XIX. 
 
Que Deus possa abençoar vocês, suas famílias e todos os seus familiares. Obrigado. 

 
Tradução: Marcos Alonso 
www.unificacionista.com 
2017 
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