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Prefácio 
 
A humanidade esteve seguindo um caminho de sofrimento de indenização espiritual a fim de 
restaurar o ideal de paz e realizar o mundo original. A agonia de pecado e conflito que se 
origina da Queda tem se expandido por toda a história desde o indivíduo até a família, nação 
e mundo. A humanidade esteve esperando uma mensagem de esperança que nos permita 
abandonar esta herança. 
 
O Reverendo Sun Myung Moon é um mensageiro do Céu enviado com uma revelação para 
toda a humanidade na era atual. Deus ordenou o Reverendo Moon a trabalhar pela salvação 
da humanidade. Ele é o Verdadeiro Pai da humanidade, que revelou o caminho celeste e que 
realizou o ideal de amor verdadeiro como a encarnação da palavra de Deus. 
 
O Reverendo Moon tem falado intensamente por toda a sua vida. Mesmo se apenas uma ou 
duas pessoas estavam presentes, ele falaria por toda à noite. Ele falaria apaixonadamente a 
verdade diante de alguns como se estivesse discursando para milhares. O Reverendo Moon 
tem colocado todo seu coração ao ensinar. Além de falar aos seus seguidores, o Reverendo 
Moon tem falado bastante em público para líderes da religião, ciência, política, educação, 
mídia e cultura. Ao falar diretamente com grupos transcendendo as barreiras de nação, raça e 
religião, o Reverendo Moon estabeleceu um recorde incomparável como um orador 
prolífico. 
 
As palavras do Reverendo Moon, que abordam todos os aspectos da vontade e providência 
de Deus, oferecem a solução para os problemas da vida e da história; além disso, elas são as 
palavras do Completo Testamento para o cumprimento das promessas que foram feitas na 
providência de salvação. 
 
Praticamente todos os discursos do Reverendo Moon são dados extemporaneamente, não a 
partir de textos preparados. Ele fala a verdade que buscou e encontrou através de profundo 
diálogo espiritual com Deus. Suas palavras são o próprio amor, transbordando a partir de um 
coração de amor verdadeiro. Elas incorporam a energia original da vida, contudo, expressam 
a verdade a partir de miríades de perspectivas. As mensagens especiais de Deus que 
apareceram por toda a história de salvação, e revelaram Sua vontade para toda a 
humanidade, sempre vem através de uma única pessoa central. Estes eventos da história, por 
vezes, permitem que uma pessoa desperte espiritualmente. 
 
Por todas estas razões, estamos tentando transmitir suas palavras em seu original, de forma 
não editada. Isto é a fim de não bloquear a vontade e verdade de Deus, que estão operando 
através do Reverendo Moon. Suas palavras transmitem o sentimento urgente da providência 
de Deus e o sincero coração do Céu. A fim de não perder isto, preservamos o estilo de 
discurso e alguns dos diálogos informais. 
 
Os sermões do Reverendo Moon, continuam a ser transcritos das gravações, e foram 
publicados em 233 volumes. Estamos traduzindo seus discursos em muitos idiomas e 
estamos tornando-os disponíveis digitalmente. Pessoas por todo o mundo estão agora 
estudando e aprendendo os ensinamentos do Reverendo Moon. Nesta série de quinze livros, 
selecionamos e arranjamos trechos dos 233 volumes, de acordo com o assunto, para que as 
pessoas de todas as áreas da vida possam compreendê-las e apreciá-las. 
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Os quinze livros nesta série são: 
Bênção e Família Ideal Parte I  
Bênção e Família Ideal Parte II 
Caminho da Unificação Parte I  
Caminho da Unificação Parte II 
Caminho do Líder Espiritual Parte I  
Caminho do Líder Espiritual Parte II 
Vida Familiar da Unificação  
Criando Filhos na Vontade de Deus  
O Caminho para Estudantes  
O Caminho para Jovens  
O Caminho para um Filho Verdadeiro  
O Messias Tribal  
Verdadeiros Pais  
Vida na Terra e no Mundo Espiritual I  
Vida na Terra e no Mundo Espiritual II 

 
As palavras registradas nestes volumes nos fornecem a capacidade para refletir sobre nós 
mesmos e renascer através de profunda inspiração. Elas são palavras preciosas que revelam 
claramente o caminho para seguir na vida. Elas falam sobre o destino da humanidade e 
contêm profecia. Estes são os princípios originais da vida, com direções práticas concretas 
para a realização de um mundo de paz, que o próprio Reverendo Moon está desbravando e 
estabelecendo. Você que lê estes livros assimilará estas palavras espiritualmente e será 
transformado. Você será capaz de experimentar a graça e orientação de Deus. Assim, estas 
palavras estão expandindo o caminho do Céu. 
 
Seguindo a orientação do Céu, o Reverendo Moon não tem somente falado, mas também 
tem demonstrado substancialmente o valor e veracidade de suas palavras quando aplicadas 
ao indivíduo, família, sociedade, nação, mundo e universo. O Reverendo Moon ensina sobre 
a vontade de Deus para todos os caminhos da sociedade, e tem apresentado sua visão para a 
paz através de sua obra para o benefício da unidade e harmonia das religiões, o início de 
uma nova cultura, a construção de um mundo de paz, o encorajamento da educação 
orientada por valores, e uma mídia moral, a equalização da riqueza, e as bênçãos 
internacionais do matrimônio sagrado. Ao ouvir ou ler as palavras do Reverendo Moon, 
líderes descobrem a maneira adequada para orientar sua sociedade e nação, e educadores 
compreendem o verdadeiro caminho de um mestre. Quando pais e filhos leem estas palavras 
juntos, eles descobrirão o verdadeiro caminho para sua família encontrar a felicidade. 
 
Quero saudar e expressar meus agradecimentos àqueles que trabalharam na tradução e 
edição destes volumes. Oramos que ao estudar e praticar as palavras nestes livros, você 
possa experimentar a graça e bênçãos do Deus que está vivo, respirando e trabalhando 
conosco por toda a história. 
 
Chung Hwan Kwak 
Presidente Internacional 
Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial Internacional 
Março de 1998 
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1. O Curso Fórmula do Estágio de Perfeição de Sete Anos 
 
1) O Curso de Sete Anos que Indeniza Três Estágios de Uma Vez 
 
A rota de restauração não é uma estrada que vocês podem seguir sozinhos. Vocês devem 
necessariamente ir além do padrão do nível de perfeição do estágio de crescimento – a 
posição de Adão e Eva antes da queda – seguindo através do portal chamado Bênção. Se isso 
acontece, vocês podem subir para o estágio de aperfeiçoamento. A partir de lá, uma família 
abençoada precisa de um curso de sete anos. 
 
Quando vocês olham para formação, crescimento e aperfeiçoamento, cada um levando sete 
anos, isto soma 21 anos. Portanto, a fim de estabelecer um padrão de perfeição, vocês 
precisam de um período de sete anos. Assim, quando alguém vem para a Igreja de 
Unificação, ele inevitavelmente deve seguir através de um curso de sete anos. Devemos, 
através deste curso de sete anos, herdar o coração dos Verdadeiros Pais, e ao mesmo tempo, 
estabelecer uma condição para restaurar tudo que foi perdido. Adão e Eva perderam todas as 
coisas como resultado da queda; sua substância foi manchada por causa de Satanás, e eles 
tiveram seu coração roubado. Tudo isto deve ser restaurado através de indenização. Isto é, 
precisamos unir completamente o problema de todas as coisas, o problema da substância e o 
problema do coração, centrando em Deus, e desta forma passar através do estágio de 
aperfeiçoamento. 

 
Após recebermos a Bênção, devemos restaurar todas as coisas, restaurar a substância e 
restaurar o coração, em um período de sete anos. Quando olhamos para isto de forma 
horizontal, todas as coisas são o estágio de formação, a substância é o estágio de 
crescimento, e o coração é o estágio de aperfeiçoamento. Este é o conteúdo que indeniza 
horizontalmente toda a providência vertical histórica. O padrão de todas as coisas 
corresponde à Idade do Velho Testamento, a substância corresponde à Idade do Novo 
Testamento, e o padrão de coração corresponde à Idade do Completo Testamento. Estes três 
devem se tornar completamente unidos. Na Idade do Velho Testamento a indenização era 
paga centrando em todas as coisas; a Idade do Novo Testamento indenizou a substância 
através do filho unigênito de Deus. Através de se tornar o resultado vitorioso, um padrão de 
coração deve aparecer. Esse padrão no nível familiar está se tornando estabelecido pela 
primeira vez nesta terra através da Bênção. 
 
Sendo que é dito que após os 6.000 anos da história da humanidade um reino de 1.000 anos 
– o milênio – virá, e o período de sete anos levando a esse padrão de perfeição tem o valor 
de indenizar 7.000 anos de história, incluindo os 1.000 anos ou milênio. 
 
Deus percorreu o caminho da providência sendo paciente e suportando através de 6.000 anos 
da história de ressentimento e pecado da humanidade. E agora nesse fundamento, Ele planeja 
estabelecer o milênio. Portanto, não temos o direito de nos colocarmos diante de Deus sem 
indenizarmos isto através do curso de sete anos. Como reduzimos a história de 6.000 anos 
em sete anos, como a indenizamos e a herdamos de coração? Esta não é uma tarefa fácil. 
 
Eu nem mesmo sei quanto tive que pagar a fim de chegar tão longe e quão sério foi cada 
momento. Prisão não foi um problema. Tortura não foi um problema. Minha cabeça ser 
cortada não era um problema. Entre estas situações, por causa desse momento, eu trilhei 
silenciosamente a estrada por décadas, por minha vida inteira.  



12 

 

Essa seriedade foi mais do que suficiente para mover Deus. Portanto, Deus teve que 
simpatizar com o Pai. Agora, mesmo se o Pai não fizer nada, todas as pessoas 
espiritualmente abertas por todo o mundo já estão fazendo algo pelo Pai. Em qualquer lugar 
no mundo, o mundo espiritual está sendo completamente mobilizado para o sucesso do Pai. 
 
Este é um período de recriação. Por causa do fato que Deus não pôde aperfeiçoar Sua criação 
em um período de sete dias, a fim de restaurar esse fato, ao menos sete anos são necessários. 
Portanto, todos devem seguir o curso de sete anos. O Pai seguiu por um período de 21 anos. 
 
Vocês sabem o que acontecerá se não seguirem o curso de sete anos? Vocês terão que seguir 
o curso de 21 anos. Vocês sabem por que isto exige 21 anos? O fato de falhar em seguir 
através de um curso de sete anos significa o mesmo como descer sete anos. Assim, não 
levaria sete anos para voltar para a posição novamente? E depois disso, vocês ainda devem 
seguir outros sete anos. Assim, isto leva 21 anos. Vocês entendem o que estou dizendo? Esse 
é o motivo pelo qual os próximos sete anos são um período que decide vida e morte. 

 
Se vocês vão para o campo de batalha depois de estarem casados, haverá muitos problemas. 
Assim, é melhor se casar depois de terminar o curso de sete anos. Todas as pessoas que já 
são casadas não terminarão bem. Então, sendo que há tantas pessoas que já se casaram, o que 
acontecerá com elas? Elas se tornarão ofertas históricas de indenização. Assim, vocês irmãs 
devem concluir o curso de sete anos. Em algum momento de acordo com a vontade de Deus, 
a Coreia nos recepcionará. Quando chegar este tempo, vocês serão capazes de encontrar os 
melhores esposos. 
 
Na vida mundana, mesmo se vocês caem, é possível se levantar novamente e seguir, mas na 
estrada que viajamos, uma vez que caímos, não podemos levantar de novo e seguir. Não 
importa quanto vocês possam dizer que são fiéis e devotos, vocês devem ir além da colina de 
perfeição. Sem fazer isso, vocês não podem se estabelecer e viver na terra de seu local natal. 
A fim de entrar nessa terra natal, tendo o coração de pais como um fundamento, sua forma 
de vida deve ser ressuscitada. A fim de que isso aconteça, o coração de pais deve ser o 
centro, não a própria pessoa. 
 
Vocês devem encontrar e seguir a forma do Princípio. Vocês devem encontrar e seguir o 
caminho de restauração. Mas depois que vocês encontram tudo, sendo que este é o caminho 
do Princípio, vocês não têm que encontrar mais nada. Os 6.000 anos de história de 
restauração que têm falhado até agora serão indenizados pelo curso de sete anos. Portanto, 
vocês devem entrar em ação e seguir o curso de sete anos que o Pai tem proposto. 
 
Vocês estão seguindo o caminho de sofrimento tal como Jesus fez quando estava seguindo 
na estrada para Golgotá carregando a cruz, mas vocês não morrerão. Quando vocês podem 
finalmente tirar os fardos do indivíduo, família, tribo, raça, nação e mundo depois de 
carregá-los por sete anos, a esperança de serem capazes de dar o grito de liberação esperará 
por vocês. Em sete anos vocês devem avançar para a posição de messias depois de terem 
passado pela posição de servo, filho adotado e filho. Tendo este coração, quando forem para 
o mundo espiritual, vocês serão louvados por todos os homens espirituais e serão capazes de 
se estabelecerem em um lugar precioso. Eu não posso explicar todos os detalhes de quão 
importante é este tempo. Enquanto o Pai está seguindo através de um curso de 40 anos, seria 
uma vergonha se vocês não pudessem nem mesmo seguir através de um curso de sete anos. 
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Devemos começar sendo um servo de servos. Não há nada que o Pai não tenha tentado. 
Vocês devem seguir este caminho em nome de Deus e para o benefício da restauração. Se 
vocês não fazem isso, quem abençoará vocês quando passarem de um servo para se tornarem 
um filho adotado? 
 
A rota a partir da posição de servo para aquela de filho adotado não pode ser atravessada 
facilmente. Não é fácil se tornar um filho depois de ser um filho adotado. Se mesmo Jesus, 
que veio centrando em Deus e como Seu filho, não pôde se tornar um noivo, poderia ser fácil 
para nós ultrapassarmos essa colina? Não importa quanto vocês comprometam suas vidas e 
sigam a rota, isto ainda é muito difícil. 
 
Além disso, no mundo espiritual, sem acreditar em qualquer religião, vocês podem se tornar 
um bom antepassado e um bom conjunto de pais para que possam gerar filhos que possam 
entrar no Reino do Céu? Isto não é fácil. 
 
E novamente, vocês podem ir para o mundo espiritual e serem capazes de reger como um rei 
sobre todos os homens espirituais que estão em uma realidade espiritual em nível nacional, e 
se colocarem em uma posição de um novo antepassado do bem? 
 
Vocês devem chegar a essa posição a fim de receberem essa qualificação. O Reverendo 
Moon tem sido um servo de servos, servo, filho adotado… Eu atravessei tudo para trilhar 
esta estrada. Eu pavimentei a estrada por 40 anos; então vocês não podem nem mesmo 
seguir através de um curso de sete anos? 
 
Este ano estou completando 57 anos. Eu conheci esta Vontade desde a idade de 15 anos, e 
tenho trilhado esta estrada por 40 anos. 
 
O Pai não teve um único dia de conforto a fim de desbravar esta estrada. Mas na estrada que 
vocês viajam, os obstáculos foram todos removidos pelo trabalho duro do Pai. 
 
O carro é feito em uma fábrica, mas vocês devem dirigi-lo. Vocês devem aprender a técnica 
de dirigir. O Pai fornece o carro, mas vocês devem colocar a gasolina e dirigi-lo. Se vocês 
odeiam isso, não há nenhum lugar para irem. Ninguém sentirá compaixão de vocês. 

 
  
2) Os Sete Anos de Grande Infortúnio e o Curso de Sete Anos 
 
Sendo que o homem caiu no nível de perfeição do estágio de crescimento, o estágio de 
aperfeiçoamento ainda permanece. O período desse estágio de perfeição é sete anos. Quando 
somamos os três períodos de sete anos de formação, crescimento e aperfeiçoamento, temos 21 
anos, ou 20 anos completos. Quando observamos em termos de idade coreana, isto é 21 anos; 
em termos ocidentais, 20 anos. Este é o tempo quando o homem entra na idade de maturidade. 
Quando uma pessoa entrasse no período de maturidade, Deus pretendia automaticamente casar 
essa pessoa com outra.  
 
Adão e Eva estavam destinados a receber a promessa pública como pais da humanidade 
recebendo a Bênção centrando em Deus, mas eles falharam e caíram em um domínio onde não 
havia nenhum tipo de aprovação. Eles deixaram para trás o estágio de perfeição. Por causa 
disto, os sete anos de ressentimento vieram a existir.  
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Então passou a existir o ressentimento de 7.000 anos de história a partir dos 6.000 anos de 
história humana mais o reino de 1.000 anos, o milênio. Um ano foi prolongado para 1.000 
anos, e sete anos foram prolongados para 7.000 anos.  
 
Estamos indenizando isto com sete anos centrando nos sete dias. Este é o curso de sete anos. 
Quando olhamos para a Bíblia, podemos ver um exemplo onde um dia era indenizado por um 
ano. O curso de sete anos é o grande julgamento sobre o qual falam os cristãos; este é o grande 
infortúnio de sete anos.  
 
A grande tribulação é quando uma família, que está no domínio da queda, recebe perseguição 
a fim de ser restaurada e se eleva para se tornar uma família que não tem nada a ver com o 
domínio da queda. Esta é a primeira vez na história humana na qual uma família que Deus 
pôde estar junto está sendo perseguida. Esse é o motivo pelo qual este é o grande infortúnio. 
Esta família que veio a existir pela primeira vez na história humana está experimentando a 
dificuldade de ser perseguida. Esta é a grande tribulação. As famílias que não cumprem sua 
responsabilidade no período de sete anos perecerão. Elas não são famílias que serão elevadas.  
 
Quando as famílias abençoadas não cumprem a responsabilidade, o curso de sete anos será 
prolongado. Quando Adão e Eva caíram no período de domínio indireto, Satanás invadiu o 
domínio que o homem estava destinado a seguir. Portanto, Satanás veio a dominar todo o 
domínio indireto. O grande infortúnio de sete anos não significa que as pessoas que devem 
receber perseguição são perseguidas, mas que as pessoas que não estão destinadas a receber 
perseguição, são perseguidas. Este é o grande infortúnio de sete anos, e este é um infortúnio 
ocorrendo pela primeira vez na história. Este é o curso de sete anos sobre o qual a Igreja de 
Unificação está falando. 
  
Pelos pais cometendo erros, um padrão de dificuldade foi imposto sobre a humanidade. Mas 
porque o Pai completou sua responsabilidade na posição de pais, vocês que estão colocados na 
posição de filhos podem superar todos os padrões de perseguição e acusação. Este é o 
propósito do curso de sete anos.  
 
Todos, não importa quem, devem seguir este curso de sete anos. Pessoas orgulhosas e distintas 
ou pessoas feias e desafortunadas, não importa quem elas sejam, devem seguir este curso. 
Qualquer um dos descendentes decaídos deve seguir este curso, não importa quem ele ou ela 
seja, ou então eles nunca entrarão no Reino do Céu.  
 
Não está registrado na história, mas mesmo Jesus partiu para fazer sua missão durante os sete 
anos desde quando ele estava com 27 anos até quando estava com 33 anos. A partir de então 
até o tempo quando ele alcançasse 40 anos, este teria sido seu segundo curso de sete anos, ou 
se Jesus tivesse começado a partir de seus 20 anos, esse seria seu terceiro curso de sete anos. 
Ao fazer isto, Jesus estava destinado a ter preparado um fundamento em âmbito mundial até o 
tempo quando alcançasse 40 anos, mas ele morreu porque a nação não o apoiou. Assim, isso 
permanece na Bíblia como os sete anos de grande infortúnio.  
 
Mas atualmente nem mesmo os cristãos sabem o que é na totalidade a tribulação de sete anos; 
tudo que eles podem dizer é que um infortúnio de sete anos ocorrerá e clamam sobre isto. 
Jesus veio no lugar de Davi. Assim, ele estava destinado a realizar sua missão centrando nos 
40 anos do Rei Davi, nos 40 anos do Rei Salomão e nos 40 anos do Rei Saul, isto é, centrando 
na base de quatro posições. Assim, ele tinha que completar o número 40.  
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O Pai também, centrando na Igreja de Unificação e centrando em 1960 quando ele estava com 
40 anos, preparou um fundamento que transformou o programa celeste. Assim, centrando em 
1960, o mundo entrou em uma nova era da história. Historiadores apenas observam os 
resultados externos, mas eles não conhecem as causas internas. Assim, nestes sete anos o 
mundo todo entrará em um estado de caos e chegará ao fatídico tempo quando o mundo 
comunista perecerá. O tempo quando o mundo democrático e o mundo comunista perdem sua 
autoridade conduzirá o mundo todo a estar correlacionado com o curso de sete anos. Portanto, 
isto pode exigir algum tempo, mas a partir de agora deve chegar a época quando somente Deus 
pode desenvolver em âmbito mundial. A partir de agora quando vocês estão fazendo sua 
missão, vocês se colocam em um ambiente de liberdade onde não precisam lutar com 
inimigos, e o que vocês fazem pode ser seu próprio fruto.  

 
3) O Lugar de Receber a Bênção não é Um Lugar Completo 
 
A Bênção não é abençoar a pessoa, mas abençoar essa posição. 

Quando dou a Bênção, eu primeiramente pergunto, “Se cometerem um erro, vocês assumirão 
responsabilidade por isto?” Assim, esta é uma Bênção condicional. Por que esta é uma Bênção 
condicional? Quando alguém diz para vocês terem domínio sobre todas as coisas, Satanás 
ainda acusará vocês. A Bênção não está destinada a ser dada para pessoas que podem ser 
acusadas por Satanás. A Bênção está destinada a ser dada para pessoas que tenham subjugado 
Satanás. Essa é a regra fundamental. Mas sendo que vocês não avançaram para esse padrão, 
uma Bênção condicional é concedida. Assim, vocês devem receber a Bênção uma vez mais no 
futuro.  

A Bênção é receber o bilhete para ter o direito vitorioso de domínio. Os casais a quem o Pai 
abençoou devem passar através não somente de um curso de três anos, mas também um curso 
de quatro anos; isto significa que eles ainda não receberam a Bênção completa. Vocês não 
devem falhar neste curso de 4 anos. Mas ainda, isso não é suficiente. Depois disso, vocês 
devem seguir completamente sobre o curso em âmbito mundial. Vocês podem receber a 
terceira Bênção depois de terem seguido através desse processo. 
  
A Bênção que tenho dado a vocês está em um padrão tribal. Vocês receberam a Bênção 
representando uma nação a partir do padrão tribal. Vocês devem receber a Bênção três vezes. 
Mesmo se vocês dão um passo errado, isso não deveria afetar seus filhos; por isso o Pai tem 
que abençoar seus filhos. O Pai pode se sentir seguro após seguir sobre o segundo estágio.  

Uma coisa que vocês devem saber é que o lugar de sua Bênção não é um lugar completo. Se 
há uma cruz a ser carregada através da ponte dos pais, vocês devem caminhar através dela 
como está. Vocês não podem voar sobre ela. Se a fim de alcançar o topo de uma montanha 
uma pessoa deve cruzar uma ponte, então a pessoa pode ser capaz de preparar uma viga de aço 
para reforçar a ponte a fim de passar com segurança através da passagem perigosa, mas não há 
nenhuma forma para escapar de cruzar a ponte. Esse é o motivo pelo qual o curso de sete anos 
que o pai trilhou tem permanecido para sempre. Há um curso individual de sete anos como 
também o curso de sete anos em nível familiar. Esta rota existe pela eternidade. O homem caiu 
no nível de perfeição do estágio de crescimento; assim, ele não pode subir para o estágio de 
perfeição sem ter feito algo.  
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Sendo que nossos antepassados caíram no topo do estágio de crescimento, podemos somente 
remover o pecado original depois de subir acima dessa linha. O pecado original não é 
removido no nível de perfeição do estágio de crescimento. Isso não está certo? Deste modo, 
vocês devem conhecer o fato que este estágio no qual vocês se reuniram a fim de serem 
abençoados não é o nível de perfeição do estágio de aperfeiçoamento, mas ao invés é o nível 
de perfeição do estágio de crescimento. Sendo que, centrando em Adão e Eva decaídos, todos 
os oito membros da família de Adão, incluindo Caim, Abel, Set e seus cônjuges, caíram, este é 
o lugar onde estabelecemos a condição de indenização diante de Deus, e finalmente entramos 
no estágio de aperfeiçoamento. Nesse lugar, vocês devem sentir o amor dos pais. A origem da 
vida nasce através do amor dos pais. Vocês devem passar através do lugar onde podem 
respeitar este valor de vida mais do que qualquer coisa no mundo, a fim de serem capazes de 
trilhar uma nova rota. O Princípio funciona desta forma.  

Dizemos que todos, não importa quem, devem seguir através do curso de sete anos da Igreja 
de Unificação. Por que essa é a forma? É porque o estágio de aperfeiçoamento que o homem 
deve atravessar ainda permanece. No período de domínio do Princípio, há três estágios de 
crescimento, e esse período forma 21 anos até o estágio de perfeição; isto é, este é um período 
correspondendo ao número 20. Deste modo, a fim de que Adão se aperfeiçoe, ele deve se 
elevar ao estágio de aperfeiçoamento correspondendo ao número 20, o número no qual ele 
alcança o estágio de perfeição. Mas sendo que ele caiu no nível de perfeição do estágio de 
crescimento, ele precisa mais sete anos para se elevar ao nível de perfeição do estágio de 
aperfeiçoamento. 
 
O período de crescimento tem três estágios, e cada estágio corresponde a sete anos. Em outras 
palavras, a fim de que Adão e Eva escalem a partir do estágio de crescimento (dois estágios 
vezes sete anos = 14 anos) para o estágio de aperfeiçoamento, eles ainda têm sete anos para 
seguir; assim, o curso de sete anos ainda permanece. Jacó trilhou o curso de 21 anos seguindo 
através de sete anos três vezes porque o período representando o ponto de início para uma 
vitória em nível familiar pela vontade de Deus era 21 anos. Desta forma está evidente que o 
período para a perfeição é o curso de 21 anos. 
 
Então a partir de agora, o que ainda resta no curso que o homem deve seguir? Não é ter uma 
grande vitória ao receber os Verdadeiros Pais. Sendo que os Verdadeiros Pais devem aparecer 
não no estágio de aperfeiçoamento, mas no nível de perfeição do estágio de crescimento, eles 
não podem trazer o resultado de total vitória sem passar através do processo de sete anos. Este 
é o Princípio. Esse é o motivo pelo qual deve vir a existir o que os cristãos insistem em chamar 
de sete anos de tribulação. A partir disto o que os membros da Igreja de Unificação devem 
saber? Eles devem saber que, se eles gostam ou não, eles terão que seguir através do curso de 
sete anos.  
 
Se vocês se sentam dizendo – “Agora está tudo acabado! Eu estou abençoado. Se eu apenas 
ficar quieto, entrarei no Reino do Céu!” – vocês serão completamente destruídos. Receber a 
bênção não é o estágio de aperfeiçoamento. Vocês aprenderam sobre o curso de sete anos, 
certo? Não há ninguém que conheça este tipo de conteúdo complicado e tente se ajustar 
exatamente ao tempo; esse é o motivo pelo qual o Deus onipotente deve ser relutantemente 
puxado pelo Pai. 
 
Quando vocês estão sendo abençoados, alguns de vocês pensaram, “Fomos abençoados de 
acordo com a regra do princípio de Deus. Estamos unidos a partir de hoje.” Mas vocês estão 
unidos? De novo o casal deve recriar. Cada um deve recriar um ao outro. 
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Se os casais da Igreja de Unificação esquecem que devem limpar o poço de ressentimento de 
esposos e esposas até agora, eles perecerão. Não importa quanto eu digo que eles não 
perecerão, eles de fato perecerão. Os casais estão destinados a seguir através do processo de 
recriação seguindo na direção do objetivo do ideal, esposo e esposa completamente 
restaurados. Assim, na Igreja de Unificação falamos sobre a perfeição da restauração 
individual, e então sobre a perfeição da restauração familiar.  

Dentro da vida de uma pessoa está a cruz do indivíduo, do cônjuge e dos filhos. Mesmo Jesus 
morreu enquanto não pôde cumprir isto. Seguir a rota de fé pode parecer fácil, mas de fato é 
mais difícil do que morrer. Assim, a estrada de fé não é uma ocupação de tempo parcial. A 
vida de fé não é um trabalho de meio expediente. Atualmente, há muitas pessoas que fazem de 
sua fé uma coisa secundária. Todas elas trabalham por um salário. Elas serão vendidas para 
outros lugares quando o mercado mudar. Vocês não deveriam ser como um trabalhador. 
Mesmo se vocês fazem negócios, vocês devem primeiramente se estabelecer. Vocês devem 
ocupar um lugar sólido que ninguém pode invadir e ocupar. Quando alguém diz para vocês –
“Você pode morrer na Igreja de Unificação?” – vocês não devem se afastar dizendo – “Agora, 
eu tenho que viver; eu morrerei mais tarde.” Sem morrerem para o seu “eu” antigo, vocês não 
podem ter nova vida.

 
4) O Curso de Sete Anos para Restaurar a Posição de Pais 
 
Porque permanece para a humanidade decaída o processo de restauração, a pessoa que pode se 
tornar os pais deve pavimentar a estrada para esse processo inteiro. Depois disso, se alguma 
família central não vem, representando mundo inteiro, e pavimentando esta estrada de 
restauração, vocês não têm nenhuma forma para voltar para Deus. Deste modo, vocês devem 
seguir através do curso fórmula. Se vocês conhecem a fórmula e agem de acordo com ela, tudo 
será resolvido. 
 
Se vocês são abençoados, por que vocês precisam de filhos? Vocês não podem escalar o 
período de sete anos a partir do nível de perfeição do estágio de crescimento para o nível de 
perfeição do estágio de aperfeiçoamento sem estabelecer seus filhos. Originalmente, se Adão 
não tivesse caído, ele poderia ter subido para o nível de perfeição do estágio de 
aperfeiçoamento dentro do domínio de Deus. Por essa razão, vocês não podem subir sem 
estabelecer filhos, que se colocam em uma posição de Adão e Eva antes da queda. Ao mesmo 
tempo, esses pais devem atravessar um curso de três anos amando três filhos substanciais que 
são como anjos, isto é, filhos espirituais, mais do que qualquer outro no mundo decaído; então 
os três filhos podem se tornar unidos centrando nos pais. Desta forma, o filho e os pais devem 
se tornar unidos, e também o anjo deve se tornar unido com eles. Somente desta forma vocês 
podem subir. Se colocando na posição de pais não decaídos, vocês devem ter filhos não 
decaídos e subir para o nível de perfeição do estágio de aperfeiçoamento. 
 
Esta perfeição significa que não somente filho e pais são restaurados, mas também o anjo é 
restaurado. Assim, as posições de anjo, pais, e filho – estes três padrões – devem se tornar 
unidas horizontalmente. Ao pavimentar essa estrada horizontalmente, restauração é cumprida.
Originalmente, quando Adão e Eva estavam sendo criados, eles foram criados com a ajuda de 
Deus e do arcanjo. Da mesma forma, no processo de restauração, Deus, o arcanjo, e Adão e 
Eva devem se tornar unidos a fim de finalmente restaurarem o filho de Deus. E como resultado 
disso, os pais devem ser restaurados. 
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Estes pais – que tipo de pais eles são? Eles tiveram um filho, mas se tornaram pais que se 
colocam na linha limítrofe onde podem lidar com Satanás ou com Deus. A partir deste ponto 
eles devem seguir como Adão teria seguido se não tivesse caído, por sete anos. Entre os 
estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento, cada um com sete anos, isto 
corresponde aos sete anos do estágio de aperfeiçoamento; portanto, isto tem que seguir ao 
longo de sete anos. Desta forma devemos restaurar o arcanjo, e então, o Adão decaído. 
 
Adão e Eva seguindo além do nível de perfeição do estágio de crescimento é a restauração dos 
pais. Eles caíram sob o domínio de Satanás, mas agora aqueles representando Adão e Eva 
estão se colocando na situação antes da queda. Sendo que eles caíram como esposo e esposa, 
agora eles são como esposo e esposa restaurados. 
 
Eles devem alcançar a posição de pais sobre a ponte de seus filhos. Eles mesmos não podem 
seguir para essa posição. Eles devem escalar com seus filhos como a ponte. Por que é assim? 
Isto é porque atualmente vocês têm um relacionamento com dois mundos. Assim, vocês 
devem encontrar um filho e filha a fim de avançarem para o lugar de Bênção. Este é o 
processo de restauração. 
 
Adão e Eva, que eram filhos da descendência direta, perderam o amor. Sendo que Adão e Eva, 
duas pessoas, perderam isto, duas pessoas devem restaurá-lo enquanto tiverem filhos e 
enquanto se centram no amor. A Bênção da Igreja de Unificação significa seguir para a 
realidade de perfeição enquanto multiplicam filhos. Esta é a Bênção. 
 
A fim de ir até lá, vocês devem seguir o curso de sete anos. Então vocês devem seguir o curso 
de sete anos ou não devem? Aquelas pessoas que não querem seguir podem sair agora. 
 
Sem se tornarem o corpo dos Verdadeiros Pais e seguirem sobre a realidade da queda (a 
realidade do domínio de Satanás), vocês não podem ser restaurados. Vocês que se reuniram 
aqui são como verdadeiros pais para sua tribo. Centrando em seu clã e tribo, vocês estão na 
posição de verdadeiros pais para eles. Isto não é somente assim na teoria; isto também é na
substância. 

 
5) O Curso de Sete Anos para Restaurar Através de Indenização o 
Mundo Espiritual e o Mundo Físico 
 
Vocês gostam de seguir o Pai, seja para testemunhar ou o que for, certo? Mas o Pai não quer 
isso. Se uma pessoa tenta seguir, eu tenho que odiá-la, maltratá-la, chutá-la, e dizer para ela ir 
embora. Por que isso é dessa forma? Indenização ainda não foi cumprida. Eu não posso fazer 
Satanás reconhecer vocês dizendo, “Este é filho de Deus; ele tem que ter a qualificação para ir 
a partir do Reino do Céu na terra para o Reino do Céu no céu.” 
 
Todos vocês apenas vão seguir o Pai, ou vocês sairão para o mundo satânico? E novamente, se 
vocês irão sair, vocês irão para o mundo satânico a fim de viver bem, ou irão para o mundo 
satânico suportar mesmo se houver momentos de críticas de morte? Se vocês amam os filhos 
de Satanás, tal como vocês amam Deus ou o Reverendo Moon, então Deus e o Reverendo 
Moon não acusarão vocês. Por que isso é dessa forma? Seus filhos espirituais estão no mundo 
satânico. 
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Sem encontrar filhos espirituais, vocês não podem liberar o mundo espiritual, e sem ter seus 
próprios filhos, vocês não podem fugir da realidade da queda no mundo físico. Por esta razão, 
mesmo se vocês se colocam em uma posição de amar os filhos de Satanás mais do que Deus 
ou o Reverendo Moon, Deus e o Reverendo Moon não se oporão a vocês, mas darão as boas 
vindas. Assim, por três anos e meio vocês devem encontrar filhos espirituais, e então ter seus 
próprios filhos ao serem abençoados. Vocês devem fazer isto em sete anos. 
 
Sendo que o homem perdeu o mundo espiritual e o mundo físico ao não aperfeiçoar o número 
sete, vocês devem saber que dentro de um período de sete anos, é preciso restaurar através de 
indenização o mundo espiritual como também o mundo físico. Sem fazer isso vocês não 
podem seguir o Pai. Vocês absolutamente não podem seguir o Pai para o Reino do Céu sem 
seguir este curso fórmula. Porque até mesmo o Pai teve que seguir este curso fórmula, ele está 
seguindo este caminho de sofrimento. 
 
O mundo de Satanás é o mundo de anjos, o mundo de Adão decaído, e o mundo dos filhos de 
Adão decaído. Mas através de três filhos se tornando unidos e inclinando para Deus, há uma 
forma para tomar de volta algo a partir desse mundo. Somente fazendo isso seus descendentes 
e a humanidade podem seguir vocês. Além disso, sua tribo, raça, nação e mundo podem seguir 
a estrada que vocês pavimentaram. Mesmo após a morte do Pai, por centenas e milhares de 
anos até que isto esteja restaurado, esta fórmula se repetirá e criará unidade. 
 
O Reverendo Moon tem trilhado esta rota e tem vivido esta vida. O Pai tem trilhado essa rota 
individualmente e para a família, tribo, nação e mundo. Ele está apostando céu e terra a fim de 
trilhar esta estrada. Assim, podemos falar sobre liberação a partir daqui. Podemos concluir a 
liberação individual, a liberação familiar, a liberação tribal, a liberação nacional, a liberação 
mundial e a liberação cósmica, e mais tarde podemos proclamar que até mesmo liberaremos 
Deus. Podemos concluir isto. Vocês podem acreditar nestas palavras? 
 
Porque havia este tipo de conteúdo, eu pude pavimentar o fundamento para liberar a realidade 
de anjos. Centrando neste tipo de fundamento espiritual, também devemos estabelecer a 
realidade de anjos, a realidade de pais e a realidade de filhos no mundo substancial. Vocês 
devem encontrar pais e filhos a partir do mundo substancial. No mundo espiritual não há 
nenhum mundo de Adão. Somente o mundo angélico é restaurado lá. Assim, quando pais 
físicos e um filho físico surgem na terra e estabelecem o mundo físico de anjos, pais e filhos, 
este é o novo Reino do Céu na terra. Porque o homem perdeu tudo através da queda, isto será 
assim quando o arcanjo, os pais e os filhos se tornam unidos. 
 
Assim, vocês devem saber claramente que agora os membros da Igreja de Unificação não 
podem ser abençoados sem estabelecer três filhos espirituais em três anos. O Messias deve 
voltar porque ele deve criar este fundamento na terra. Se o Messias fosse vir nas nuvens como 
dizem os cristãos, o mundo pereceria. 
 
A queda não aconteceu no mundo espiritual. Doença não ocorre no mundo espiritual, mas no 
mundo físico, no corpo físico. Sem estabelecer primeiramente o Reino do Céu na terra, o 
Reino do Céu no céu nunca existirá. Vocês não podem viver no Reino do Céu no céu sem 
realizar o Reino do Céu na terra. 
 
Esse é o motivo pelo qual Jesus deu as chaves para o portão do Reino do Céu para Pedro que 
estava na terra.  
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Assim, em Mateus 18:18, está registrado, “em verdade vos digo que tudo o que ligardes na 
terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu.” Sem 
conhecer esta regra fundamental, não há como decifrar a Bíblia. Com a dignidade e confiança 
que Deus nos deu, a Igreja de Unificação deve expulsar Satanás deste mundo e liberar a 
humanidade do mundo satânico. Vocês devem saber que se uma pessoa tem uma doença, para 
curá-la essa pessoa deve tomar remédio mesmo se este remédio é amargo. Há esta fórmula 
para a providência de Deus de salvação baseada em uma autoridade teórica. Mas atualmente 
os cristãos querem ir para o Reino do Céu apenas acreditando. Este é o pensamento errado. A 
Igreja de Unificação não é herética, mas essa fé errônea é herética. Portanto, este é o fenômeno 
dos Últimos Dias que aquilo que é real parece falso e aquilo que é falso parece real. O Pai 
estudou ciência. O Pai estudou matemática. Eu não acredito cegamente. 

 
6) O Curso de Sete Anos de Pais e o Curso de Sete Anos de Filhos 
 
Centrando em vocês mesmos, quando foi seu curso de sete anos? O período desde quando 
estabeleci o curso de sete anos até que terminei o curso familiar de sete anos foram 21 anos. 
Sendo que Adão e Eva caíram no nível de perfeição do estágio de crescimento, o curso para o 
nível de perfeição do estágio de crescimento não é aquele que a família deve seguir, mas é um 
curso individual. Quanto ao Pai, eu já passei através do primeiro e segundo cursos de sete 
anos. Portanto, centrando na família, eu devo seguir o terceiro curso de sete anos na direção da 
perfeição. Os membros da Igreja de Unificação não devem esquecer que o curso de sete anos 
foi estabelecido desta forma. O primeiro curso de sete anos que a Igreja de Unificação 
começou em 1960 foi o terceiro curso de sete anos para o próprio Pai. 
 
Quando olhamos para este fato, vemos que todos, sem exceção, devem seguir este curso de 
sete anos. Esta é uma fórmula absoluta. Quem cumpre este curso de sete anos? A família. 
Vocês devem passar através deste curso de sete anos, passar pelo nível de perfeição do estágio 
de crescimento, e seguir o caminho para o domínio direto de Deus. Isto não pode se feito 
sozinho. Porque o homem caiu no nível de perfeição do estágio de crescimento, Deus e o 
homem se separaram. Portanto, eles devem ser reunidos centrando em Deus. Porque o Pai tem 
esse fundamento, mesmo se suas famílias perecem, a família do Pai não perecerá. Em outras 
palavras, a família do Pai, que está dentro do domínio de perfeição, está completamente dentro 
do padrão que pode atender Deus. Agora que o Pai entrou no domínio de perfeição, temos o 
Dia dos Pais, que qualquer um pode receber em termos planos, o Dia dos Filhos, que qualquer 
pessoa pode celebrar, o Dia de Todas as Coisas, que todos podem recepcionar, e o Dia de 
Deus, que qualquer pessoa pode celebrar. Assim, este é o dia que todas as pessoas podem
receber. Vocês devem saber isto claramente 
 
A Bênção agora é a partir do padrão de perfeição. Centrando no Pai, o Dia de Deus, o Dia dos 
Pais, o Dia dos Filhos e o Dia de Todas as Coisas foram estabelecidos em âmbito mundial e de 
forma cósmica. Sendo que estão neste domínio, vocês podem ser capazes de atender a Bênção, 
mas ainda não seguiram a rota por vocês mesmos. De fato, deve vir um Dia dos Pais centrando 
em vocês. Vocês devem ser capazes de celebrar um Dia dos Pais sincero como o novo 
antepassado de uma tribo. Para o Sr. Kimura, deve vir o Dia dos Pais a partir de seu esforço. E 
centrando nele, Dia dos Filhos e Dia de Todas as Coisas devem ser estabelecidos, e também o 
Dia de Deus nesse fundamento, ele pode colocar uma bandeira de vitória que pode tremular 
para sempre. Começamos o segundo curso de sete anos ostentando esta bandeira. 
 



21 

 

Estamos nos colocando na posição de uma pessoa que foi vitoriosa no nível de perfeição do 
estágio de crescimento, isto é, uma pessoa que não caiu. Com a autoridade de Deus, devemos 
derrotar Satanás e subjugá-lo. Isto é o que estamos gritando como um “ataque em larga 
escala.” Este não é um curso que está limitado somente ao Pai. Este é um curso que homem e 
mulher, velho e jovem, todos devem seguir. Através do segundo curso de sete anos devemos 
implementar um ataque em grande escala. 
 
Vocês sabem o que é o segundo curso de sete anos? Devemos seguir através de um curso de 
sete anos estabelecendo uma família restaurada. Este é o segundo curso de sete anos. 
 
Então por que devemos seguir o segundo curso de sete anos? Isto é porque a Igreja de 
Unificação deve estabelecer uma família. Esta não é uma religião para o indivíduo. Religiões 
até agora foram estabelecidas para o indivíduo, mas a Igreja de Unificação é uma religião para 
a família. Desta forma podemos estabelecer uma nova nação. As religiões do passado se 
centraram no indivíduo, isto é, no “eu;” este é o motivo pelo qual elas não puderam encontrar 
uma nação. Sendo que não puderam formar famílias, elas não puderam edificar uma nação. 
Elas somente tinham uma nação espiritual. A religião não pôde edificar um fundamento 
nacional nesta terra. Esse é o motivo pelo qual o Pai seguiu o segundo curso de sete anos. 
 
Agora, a fim de estabelecer o Dia de Deus, o Pai deve seguir o terceiro curso de sete anos. 
Com o padrão do estágio de aperfeiçoamento, o Pai deve ser capaz de dar prova do amor de 
Deus. Seguindo sobre esse estágio, podemos estabelecer o Dia de Deus. 
 
Confrontando Satanás, o Pai pavimentou um fundamento para saltar sobre o estágio familiar. 
Esta é uma vitória histórica em âmbito mundial. Finalmente, eu entrei em uma época na qual 
posso me mover na direção de Deus com todo o cosmos comigo. Mas para vocês que devem 
seguir o segundo curso de sete anos, vocês ainda devem carregar a cruz em nível familiar. 
Assim, vocês devem se tornar unidos com o Pai. Vocês devem acreditar no Pai e segui-lo. 
Vamos ver o que acontece se vocês obedecem absolutamente por sete anos. Mas se vocês não 
obedecem e seguem, vocês devem saber que muitos problemas complicados ocorrerão. 
 
Porque vocês entraram na estrada de sofrimento em nível familiar, o Pai disse para vocês 
seguirem através de dificuldades. Não é sua boa fortuna ter seguido a rota individual de 
sofrimento e encontrado a rota de sofrimento em nível familiar? Vocês devem saber isso. 

 
7) O Curso Individual de Sete Anos e o Curso de Sete Anos em Nível 
Familiar 
 
Vocês devem ser abençoados pelo Pai. Esta é a Bênção do estágio de formação. Esta não é 
uma Bênção no estágio de perfeição. Ela é para seguir sobre o nível de perfeição do estágio de 
crescimento enquanto vocês estão no domínio da queda. Se vocês foram abençoados e têm três 
filhos espirituais, isto significa que vocês seguiram sobre o nível de perfeição do estágio de 
crescimento. Depois disso há o curso de sete anos. Há um curso de sete anos antes da Bênção e 
outro curso de sete anos após a Bênção. O Pai também teve que passar através desse curso.
Antes do curso de sete anos em nível familiar, vocês devem cumprir seu próprio curso de sete 
anos individual. No processo da história, houve o processo de crescimento até o nível de 
perfeição do estágio de crescimento para estabelecer uma família. Dessa forma, é necessário 
um período de preparação. A história tem sido tecida centrando nesse tipo de período. 
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Os 6.000 anos de história até agora correspondem à providência de restauração de Deus para 
preparar o cumprimento de 7.000 anos de história. Através destes 7.000 anos de história, Deus 
está buscando um homem perfeito. Esse é o motivo pelo qual devemos seguir o curso de sete 
anos. 
 
Mas para o homem decaído, isto não pode ser feito apenas em sete anos. Deve haver um 
período de indenização de sete anos, e um período de realização de sete anos. Vocês entendem 
o que estou dizendo? 
 
Em outras palavras, há um período de sete anos para subir até o padrão antes da queda, e então 
é necessário um período de sete anos para seguir para a posição de perfeição. Permanecem sete 
anos de indenização e sete anos de realização. 
 
Vocês que se reuniram aqui seguiram através de um período de sete anos, mas vocês têm 
outros sete anos para seguir. Este é o curso que os casais abençoados estão seguindo agora. Se 
vocês não seguem essa rota, mesmo se são abençoados, vocês não podem ser registrados no 
Reino do Céu. Os portões do Reino do Céu estão todos abertos, mas vocês não podem entrar 
se não seguem através deste curso de sete anos. Sem preparar um traje cerimonial, vocês não 
podem entrar. A despeito do fato que o Pai tem ensinado vocês este conteúdo do Princípio, se 
vocês não agem baseados nisto, o Pai não pode assumir responsabilidade por vocês. Quando 
vocês se colocam na posição de assumir a responsabilidade fundamental a partir do ponto de 
vista do Princípio, o Pai assumirá responsabilidade por vocês. Vocês entendem? 
 
Vocês devem ser separados ao menos uma vez depois de receber a Bênção. Por essa razão, 
depois que o Pai der a Bênção desta vez, eu separarei todos os casais por ao menos seis meses. 
Todos vocês devem estar separados em sul e norte, e devem encontrar a rota de sua própria
salvação e segui-la. Se vocês não fazem isto, então não podem entrar no Reino do Céu mesmo 
se forem abençoados. Este é o Princípio. Vocês entendem? 

 
8) A Era que Exige a Perfeição da Família 
 
Até agora vocês passaram através da era de indenização pessoal. E enquanto vocês estavam 
passando através da época de indenização individual, o Pai já seguiu através da época de 
indenização em nível familiar. Sendo que passou a idade de indenização em nível familiar, o 
Dia de Deus, o Dia de Todas as Coisas, o Dia dos Filhos e o Dia dos Pais surgiram. Mas vocês 
ainda não prepararam esse padrão para si mesmos. Vocês têm um lar acolhedor centrando em 
suas famílias? Vocês têm Dia dos Pais, Dia dos Filhos, Dia de Todas as Coisas e Dia de Deus? 
Vocês não têm. Assim, vocês somente trilharam o curso individual de indenização até agora. 
 
Agora é a idade para aperfeiçoar a família. Na realidade de perfeição da Igreja de Unificação, 
existe um lugar mais sagrado que ninguém na história jamais atendeu ou participou. Vocês 
puderam participar nesse lugar mais sagrado porque são famílias que receberam a graça da 
Bênção. Sem ser uma família abençoada, uma pessoa não pode participar. Quando vocês 
entram no padrão de perfeição, vocês se tornam pais não decaídos. Sendo que os antepassados 
humanos caíram no nível de perfeição do estágio de crescimento e declinaram como uma 
família, a humanidade deve subir e ser restaurada como uma família. O indivíduo não pode 
entrar. Somente como uma família restaurada vocês podem alcançar o estágio de 
aperfeiçoamento. Vocês não podem entrar nesse lugar sozinhos. 
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Sendo que recebemos o privilégio de conhecer o Princípio, mesmo se carecemos de braços, 
pernas, ou temos olhos ou narizes feridos, estamos avançando em defesa de uma vitória 
histórica em âmbito mundial que pode indenizar a falha da família original. 
 
Atualmente as pessoas que acreditam em Cristo dizem que entrarão no Reino do Céu. Mas o 
lugar sobre o qual elas estão falando é o Paraíso, não o Reino do Céu. Até agora, Jesus tem 
estado no Paraíso. Sendo que permanece um padrão que anseia por uma noiva, ele não pode ir 
para o Reino do Céu. Ele continua seguindo até agora observando a estrada que entra no Reino 
do Céu.  
 
Originalmente, vocês entram no Reino do Céu baseados na lei fundamental de criação, 
centrando na família. Tendo os pais, filhos e todos os familiares entrando, haverá felicidade. 
Como pode ser o Reino do Céu se os pais vão para o inferno e os filhos vão para o Reino do 
Céu? 
 
Portanto, a fim de que a Igreja de Unificação pavimente a estrada para o Reino do Céu, ela tem 
que modelar o padrão da família verdadeira. Sem fazer isso, não podemos ir para o Reino do 
Céu. Devemos sair do padrão familiar que Satanás pode acusar, e devemos sair do padrão 
histórico (herdado) de acusação como também o padrão de acusação para esta idade (coletivo). 
A fim de fazer isso, vocês devem saber que devemos passar através deste curso fórmula para 
restauração. Vocês devem saber claramente que o segundo curso de sete anos é o período 
quando vocês podem resolver isso em um ambiente de liberdade e sem perseguição. 
 
Quando vocês estavam passando através do curso da cruz individual, quem foi pioneiro 
primeiro? Foram as mulheres, certo? O padrão de perfeição deu errado por causa de Eva. 
Assim, Eva também devia carregar a cruz centrando na família. Assim, pelo curso que vocês 
estão seguindo com lágrimas em seus olhos, seus filhos se alegrarão. No curso de derramar 
lágrimas e sangue que vocês devem seguir como o caminho de restauração, vocês devem ser 
capazes de se unirem juntando forças com seus filhos que estão na retaguarda para que eles 
possam suportar esta cruz do coração. Desta forma a família pode progredir e seguir para o 
estágio de aperfeiçoamento. 
 
Desta forma vocês devem estabelecer a condição de criar a ponte para o estágio de 
aperfeiçoamento. Ao cumprir esta lei do céu, vocês podem finalmente entrar no domínio de
conhecimento íntimo recebendo amor a partir da vinda de Cristo. Este tipo de responsabilidade 
permanece com as mulheres. Isto não é cumprido através deste casamento. Vocês estão no 
nível de perfeição do estágio de crescimento; vocês não passaram pelo estágio de 
aperfeiçoamento. Tudo isto é conteúdo que as mulheres devem indenizar. 
 
Então como vocês indenizam? Como na história de restauração até agora, mãe e filho devem 
fazer isto através do processo de ajudar um ao outro. Assim, vocês devem seguir a estrada de 
dificuldade, mesmo se tiverem que carregar seu filho. A fim de seguir além deste limite, o Pai 
planeja enviar vocês na estrada de sofrimento a partir do ano de 1970. 
 
Porque vocês devem se equipar com relacionamentos internos e externos para uma 
responsabilidade nacional, vocês sairão arriscando o nome da Bênção. O curso de sete anos é 
um período de sofrimento; portanto, eu espalhei as famílias abençoadas por toda a nação. 
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9) Mulheres que Devem se Colocar na Linha de Frente da Providência 
de Deus 
 
Na nação Israelita do passado, os homens eram os sumos sacerdotes. Então em nossa época, 
por que eu coloquei as mulheres na linha de frente? Para o primeiro Israel, o Judaísmo era uma 
religião tipo nação arcangélica; portanto, eles tinham a responsabilidade de sumo sacerdotes, 
centrando nos homens. Mas atualmente na Idade de Restauração, entramos na época quando 
Eva tinha a responsabilidade de sumo sacerdote no lugar dos homens. Portanto, vocês devem 
saber que na Igreja de Unificação colocamos uma mulher, representando todas as mulheres, 
em uma posição de cumprir a responsabilidade de sumo sacerdote em âmbito mundial que 
ninguém mais pode fazer. Isto é sem precedentes na história. 
 
A fim de indenizar o fato que a queda de Eva direcionou a humanidade para um redemoinho 
de destruição, eu coloquei Eva com Adão e estou pedindo para as pessoas que podem se tornar 
Adãos se unam com as mulheres. Vocês devem saber que este casal deve se colocar na posição 
de cumprir toda a responsabilidade de sumo sacerdote no lugar de toda a humanidade 
histórica. E não somente esse casal, mas seus filhos que estão crescendo, sendo que eles se 
colocam em uma posição de se preocuparem por causa de seu pai ou mãe, devem formar uma 
base de quatro posições que pode cumprir a responsabilidade de sumo sacerdote diante do céu, 
e conduzir a responsabilidade familiar de sumo sacerdote que nunca foi cumprida antes na 
histórica. Devemos saber que atualmente, ao fazer isso, o caminho para a restauração de uma 
família nacional pode ser pavimentado. 
 
Vocês devem saber que atualmente as mulheres têm seguido para a linha de frente a fim de 
conduzir esta importante tarefa. Portanto, todos os membros da Igreja de Unificação devem 
orar por isto. Se existe uma pessoa que come melhor é está mais confortável do que as 
mulheres, então internamente ela deve sentir mais dor e sofrimento e estar orando por elas. Se 
existe uma pessoa que não faz isso, e ao invés está vivendo mais confortavelmente do que elas, 
esta pessoa não pode ser chamada de membro da Igreja de Unificação. 
 
A partir deste ponto de vista, o esposo deve ser mais devoto do que sua esposa, e mesmo os 
filhos que estão apenas começando a falar, devem orar, “Pai, por favor, cumpra o que nosso 
pai e mãe esperam.” Este tipo de família deve existir entre as famílias abençoadas da Igreja de 
Unificação. Quanto mais as famílias são assim, maior se torna a base de quatro posições que 
pode ressuscitar uma nova história. 
 
Quem seguiu para a linha de frente primeiro em termos da idade de restauração? Eva se 
colocou primeiro na linha de frente. 
 
Através das mulheres, os homens puderam finalmente entrar na realidade de sangue 
relacionada com Deus. 
 
Desta vez, quem na família tem que fazer sua responsabilidade? Sendo que Eva iniciou a 
queda, as mulheres devem fazer isto, e não os homens das famílias. 
 
Quando uma família é colocada na linha de frente, a esposa deve se colocar na frente ao invés 
do esposo. 
 
As esposas abençoadas devem assumir a condução. 
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Quando olhamos para a providência de restauração, as mulheres devem desbravar a rota 
individualmente; depois disso, as mulheres de famílias representando a igreja devem sair para 
a linha de frente e lutar com Satanás, e depois disso vem um tempo quando as mulheres 
representando a nação devem se colocar na linha de frente e lutar. 
 
Na época das mulheres solteiras, a década de 1960, as mulheres não casadas fizeram o 
trabalho pioneiro. Na década de 1970, as mulheres com famílias devem fazer o trabalho 
pioneiro. Nas décadas de 1970 e 1980, todas as mulheres da Coreia devem se tornar unidas. As 
mulheres da Igreja de Unificação devem ser aqueles que subjugam os comunistas. Quando a 
nação se torna unida, se 15 milhões de mulheres podem ser mobilizadas, elas podem dominar 
e subjugar os comunistas com o vento que fazem seus vestidos. Somente através da ideologia 
da Igreja de Unificação elas podem fazer essa tarefa. Assim, para a unificação de Sul e Norte, 
há formação (a idade das mulheres solteiras), crescimento (a idade de mulheres com famílias) 
e aperfeiçoamento (a idade de mulheres nacionais). Eva deve contribuir para estabelecer uma 
tradição nacional e em âmbito mundial (sendo que Eva arruinou tudo). Até agora o homem 
esteve trabalhando na história vertical. Portanto, através das mulheres desbravando a história 
horizontal, a mulher pode finalmente se colocar como um objeto para o homem que esteja 
trabalhando a responsabilidade vertical. 
 
Se isso não é feito, como a mulher pode se colocar diante do céu, com quais realizações? 
Assim, esta ideologia que mobilizou as mulheres da Igreja de Unificação pode permanecer 
como uma ideologia formadora da tradição que as esposas da Coreia devem cumprir. Deste 
modo, isto deve ser implantado da forma certa, ou então isto será um desastre. Se podemos 
mobilizar as esposas desta nação, desde a esposa do presidente da nação até todas as esposas 
de governadores e ministros de governo, e se podemos treinar esta família dedicada que pode 
atravessar o paralelo 38 a fim de salvar esta nação, os comunistas da Coreia do Norte não 
serão problema. 
 
As mulheres devem liberar os cristãos que caíram no egoísmo como também os comunistas. 
Se olhamos para a história da Coreia, há muitos exemplos onde as mulheres lutaram pela 
liderança. 
 
No início da história, Eva caiu porque ela não se tornou unida com Deus. Se ela tivesse 
obedecido ao mandamento de Deus, mesmo ao custo da sua vida, e trilhado a rota de morte 
com alegria, a queda não teria ocorrido. Deste modo, atualmente as mulheres da Igreja de 
Unificação devem comprometer suas vidas, se agarrarem a Deus, e marcharem em frente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

2. A Responsabilidade de Filhos para a Recriação 

 

1) As Condições Necessárias no Tempo de Recriação 
 
O que vocês precisam é um estado original onde Deus, o arcanjo, Adão, Eva, e todas as coisas, 
estão conectados pelo amor. 
 
O que é necessário a fim de possuir amor verdadeiro centrando no próprio ser? Vocês 
precisam de três anjos. Homem precisa da mulher, e mulher precisa do homem. Mas porque 
Satanás interferiu, este mundo está conectado não pelo amor de Deus, mas pelo amor de 
Satanás. 
 
Sendo que devemos seguir o caminho oposto para indenizar isto, precisamos de três filhos 
espirituais, que representam os três anjos. Além disso, sendo que na família de Adão oito 
membros da família caíram, devemos nos colocar em uma posição para restaurar três filhos e 
três filhas. Por essa razão, dizemos na Igreja de Unificação que precisamos de três filhos 
espirituais. 
 
Depois disso precisamos reivindicar todas as coisas. A restauração material que a Igreja de 
Unificação faz é estabelecimento de uma condição para o lado de Deus reivindicar todas as 
coisas que pertencem ao mundo satânico. Porque Deus criou todas as coisas antes de criar 
Adão e Eva, para a recriação de Adão e Eva, vocês precisam de todas as coisas. Assim, vocês 
devem reivindicar todas as coisas do mundo satânico. Além disso, vocês devem recuperar o 
núcleo delas. 
 
Temos reivindicado todas as coisas a partir da posição onde o mundo inteiro estava nos 
perseguindo e se opondo. Originalmente, devíamos possuir todas as coisas no fundamento do 
amor verdadeiro. Quando vocês podem dizer que, porque encarnaram o amor verdadeiro, 
vocês herdaram todas as coisas, até mesmo Satanás não pode acusar. Portanto, vocês devem 
amar todas as coisas mais do que Satanás as ama. 
 
O dízimo é para estabelecer essa condição. Como uma condição para tomar de volta tudo para 
Deus, o dízimo veio a existir. Nove é três vezes três; são nove estágios, ou seja, isto representa
o lado de Deus. Dez significa retornar para o lado de Deus, ou seja, tomar de volta a partir do 
mundo satânico. 
 
Devemos estabelecer a condição que através de amar a humanidade, amar o mundo, e amar 
Deus, somos melhores do que Satanás. Quando recriamos, precisamos de todas as coisas. 
 
Sem restauração material, vocês não podem estabelecer a condição que amaram todas as 
coisas, e sem ter três filhos espirituais, vocês nunca podem estabelecer a condição que tenham 
amado o arcanjo. Vocês devem criar a condição que tenham alcançado a posição original sem 
a queda.  
 
Estamos tentando seguir para a posição na qual podemos ver Deus no fundamento que 
tenhamos amado todas as coisas e amado o arcanjo. Desta forma, devemos reestabelecer os 
oito membros da família que foram perdidos na família de Adão. Ao realizar esta condição, 
podemos finalmente ressuscitar centrando em Deus. 
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A queda foi o resultado do arcanjo amando Eva, e Eva amando Adão – uma ordem invertida.
De acordo com o Princípio, Adão estava destinado a amar Eva, e Eva, o anjo. Mas como 
resultado de uma ordem inversa de amor, o arcanjo se tornou Satanás, e Adão e Eva se 
tornaram seus descendentes. Assim, na idade de restauração, devemos encontrar e estabelecer 
o arcanjo no lado de Deus. 
 
O período para encontrar e estabelecer esta condição é o curso de sete anos sobre o qual fala a 
Igreja de Unificação. De fato, vocês não estão destinados a se casarem sem trilhar o curso de 
sete anos. Vocês devem testemunhar por três anos e ter três filhos espirituais abençoados. A 
forma original é amar primeiro todas as coisas, então o arcanjo, e depois disso, Deus. Porque o 
homem caiu abaixo da posição de todas as coisas, o homem deve primeiramente se colocar na 
posição de ter tomado de volta todas as coisas, encontrado o arcanjo e o amado, e então ele 
pode amar Deus. Atualmente a Igreja de Unificação está seguindo de acordo com esta fórmula. 

 
2) Nossas Atividades pela Recriação 
 
Quando Deus estava criando este mundo, Ele primeiramente criou todas as coisas. Na época 
da restauração, estamos seguindo a rota de recriação; assim, estamos desenvolvendo atividades 
econômicas para a criação e restauração de todas as coisas. Depois disso, estamos recriando 
pessoas fazendo testemunho. Realizando estas duas atividades, estamos assumindo a papel de 
condução para retornar o mundo para Deus. Quando vocês se colocam em uma posição 
subjetiva fazendo isto, vocês podem realmente se tornar filhos e filhas de Deus. 
 
A providência de salvação é a providência de restauração, e também a providência de 
recriação. Porque o homem caiu, todas as coisas que Deus criou se tornaram decaídas. Para o 
homem ser restaurados, ele deve recriar todas as coisas que Deus criou. E novamente, 
devemos encontrar o filho que Deus perdeu, e então devemos subjugar Satanás na realidade 
arcangélica. Este é o método do princípio. Esse é o motivo que todos devem estar envolvidos 
em atividades econômicas. Essa é a fórmula. Ninguém deve reclamar. Vocês devem fazer isto 
por um ano até um ano e meio. Dependendo da situação, isto pode ser prolongado para dois 
anos. Dessa forma, vocês devem se tornar profissionais em atividades econômicas. Se não, 
vocês podem somente se tornar mendigos no mundo satânico. Vocês devem ser treinados para 
que mesmo um único homem ou uma única mulher possa viver sozinho. 
 
A Bíblia diz que vocês não podem adorar todas as coisas e também a Deus. Mas o dom da 
bênção material para a América, uma nação cristã, ocorreu porque a lei de recriação tinha que 
ser aperfeiçoada. América está na posição do arcanjo que possui o material. Agora devemos 
ser capazes de mover o material da América. 
 
Atualmente, o mundo se tornou um mundo de materialismo que se move seguindo o material. 
Este se tornou um mundo do “dinheiro torna tudo possível.” Se temos este dinheiro, podemos 
mover as pessoas em âmbito mundial como desejamos. Isto veio para que possamos mover o 
mundo mais facilmente do que Jacó moveu Esaú, se temos o material. Por esta razão, 
membros americanos estão investindo tudo deles a fim de fazer dinheiro. Eles estão 
contribuindo para as atividades para a recriação enquanto criam uma tradição eterna. Com a 
mesma energia como os jovens estão fazendo este trabalho, as pessoas mais velhas devem 
também participar. 
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Não importa onde vocês vão, vocês devem ser diplomáticos a fim de testemunhar. Se não têm 
habilidades diplomáticas, vocês não podem testemunhar. A fim de se tornar um líder da 
sociedade, vocês devem ser persuasivos, e a fim de derreter o mundo satânico, vocês precisam 
ser bons diplomatas. Vocês devem ter capacidade, persuasão, e também um bom sistema 
teórico. Em outras palavras, para se tornar um líder, vocês devem ser capazes de resolver 
problemas econômicos. Então vocês devem ser capazes de resolver o problema da diplomacia, 
e vocês precisam persuasão e a capacidade de liderar uma multidão de pessoas. 
 
O objeto da diplomacia é primeiramente conectar com o mais elevado líder dessa nação. Se 
está na América, isto significa encontrar o presidente ou representantes do Congresso e 
persuadi-los. 

Entre membros da Igreja de Unificação há alguns para os quais o testemunho não vem 
facilmente. Vocês sabem por que isto é assim? Neste mundo, quantas mulheres estão lá que
fazem todos os tipos de preparações com um coração dedicado para ter um filho? Há também 
muitas pessoas que oram muito para encontrar Jesus. Assim, a fim de vocês testemunharem, é 
preciso preparar com maior devoção do que elas. Se vocês fazem mais do que elas fazem, 
Deus estará conectado para ajudar vocês. 
 
Pode parecer como se Deus não tivesse relação com vocês, mas se vocês se colocam em um 
lugar e dizem, “Pai!” vocês serão capazes de descobrir o Pai que não responde de longe, mas 
bem perto de vocês. Se caírem por causa da exaustão, vocês descobrirão que Deus está 
segurando-os e colocando-os para dormir. Se vocês levantarem suas mãos, suas mãos 
brilharão. Vocês devem saber que este tipo de coisas surpreendentes acontecerá. 
 
Até 1970, tínhamos que restaurar o mundo angélico, por isso não concentramos em fazer 
dinheiro. Porque o tempo não estava maduro, nos concentramos na criação de um ambiente 
para todas as pessoas nesta nação entrarem em contato espiritualmente com a vontade de 
Deus. 
 
Depois disso fizemos esforços para resolver problemas econômicos. Assim, fizemos muita 
restauração de todas as coisas por cinco anos começando a partir de 1970. Depois disso, 
precisamos estabelecer pessoas. Primeiro precisávamos de igrejas para conter estas pessoas, 
por isso fizemos igrejas. Depois disso eu trouxe uma força tarefa internacional para atividades 
de testemunho. Centrando nelas, agitamos a nação com até mesmo o presidente da igreja 
saindo e fazendo discursos. Fizemos muitas atividades, incluindo a realização de 
reavivamentos e encontros do Dia da Esperança. Além disso, estou apoiando um movimento 
inter-religioso alocando muito dinheiro. Este movimento inter-religioso se tornará bem 
sucedido se eu avançar com coragem. A fim de cumprir a tarefa de recriação, vocês estão 
destinados a investir material, e então investir no arcanjo desta forma. 

Por mim mesmo, eu devo criar (restaurar) todas as coisas; com minhas próprias mãos eu devo 
criar filhos, e através de minha própria responsabilidade eu devo avançar na direção da 
posição de pais. Vocês podem fazer estas coisas com suas próprias mãos? Assim, vocês devem 
se equipar com o coração, convicção e qualificação de terem criado tudo com suas próprias 
mãos. Este é o caminho da Igreja de Unificação. Sendo que esta é uma estrada de recriação 
com a ajuda de Deus e do anjo, eu devo ganhar dinheiro do mundo. Vocês devem reunir 
dinheiro das pessoas brancas, dinheiro das pessoas negras, dinheiro das pessoas amarelas, 
dinheiro dos trabalhadores, dinheiro dos comerciantes… Reunindo-o desta forma, vocês 
devem ganhar o dinheiro do mundo. 
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O dinheiro que foi obtido desta forma não é meu dinheiro. Ele é dinheiro de Deus. Não há 
nada que seja meu. Os membros da Igreja de Unificação querem oferecer todo o dinheiro que 
foi obtido desta forma para Deus. Porque querem oferecer tudo para Deus, eles querem dar
tudo para o Reverendo Moon, que está mais perto de Deus. Vocês fazem isto, certo? Por que 
vocês fazem isso? Vocês não querem olhar para o dinheiro? Vocês devem saber que estão 
fazendo isso a fim de trilhar a estrada do Princípio de recriação. Vocês estão fazendo isso por 
sete anos, e isso significa que vocês estão restaurando através de indenização 7.000 anos de 
história. Vocês entendem? 
 
Desta forma, qualquer pessoa, não importa quem seja, que vem para a Igreja de Unificação, 
deve estar envolvida em atividades econômicas. Esta é a conclusão. Mesmo se as pessoas se 
opõem a vocês, vocês ainda devem fazer isto. Por que vocês têm que fazer isso? Porque 
Judaísmo, representando a Idade do Velho Testamento, e Cristianismo, representando a Idade 
do Novo Testamento, estão se opondo a nós. Eles representam muito dinheiro e muitas 
pessoas. Porque eles estão se opondo a nós em todas as formas possíveis, isto é necessário. 
Eles estão fazendo tudo de uma só vez. Isto é em âmbito mundial. Todas as pessoas do mundo 
estão se opondo à restauração material da Igreja de Unificação. 
 
Todos também estão se opondo ao nosso testemunho, reivindicando que estamos tirando seus 
filhos. Eles devem estar fazendo isso. Deixem-os se opor a nós tanto quanto eles queiram. Eles 
dizem, “Como ele podem chamar o Reverendo Moon ‘Verdadeiros Pais’ enquanto nós somos 
seus pais e mães?” Esta é a situação. Vocês entendem? Vocês devem restaurar material ou 
não? Não seria melhor criar uma fábrica e trabalhar lá? Não; receber salários não tem nenhum 
valor. Isso não pode se tornar uma condição de restauração. Quando todos os outros não 
querem dar, vocês devem perseverar com devoção, derramando sangue, suor e lágrimas, para 
tomar de volta o material para Deus. Isso é restauração. Sendo que vocês estão tentando tomar 
o que muitas pessoas têm e não querem dar, isto é restauração. 
 
Quando sua oferta é recebida, vocês devem saber que o povo e a nação recebem o benefício da 
oferta. Esse é o motivo pelo qual o dinheiro que fazemos deve estar ensopado com lágrimas, 
ensopado com suor, e investido com coração. Esse dinheiro é diferente do dinheiro do mundo. 
No mundo satânico, quando eles olham para o dinheiro, eles querem torná-lo seu, mas nós 
queremos dá-lo todo para Deus. Isto deve ser dessa forma. Vocês entendem? 
 
Depois disso, o que devemos fazer para o curso de restauração? Devemos restaurar a família 
perdida de Adão. Os oito membros da família de Noé também são o aparecimento dos oito 
membros da família de Adão. Assim, mesmo Jesus teve três discípulos como seus discípulos 
principais. Se Jesus e os discípulos tivessem se casado, teria havido oito pessoas. Há esta lei 
fundamental. Vocês entendem? Vocês devem fazer isso também. Vocês devem restaurar três 
arcanjos. Vocês devem testemunhar e restaurar três filhos a partir do mundo satânico.  
 
Sendo que Adão perdeu isso, vocês devem tomar isto de volta como um substituto para Adão, 
e desta forma vocês podem receber uma bênção maior do que Adão. Vocês devem saber que 
esse é o motivo pelo qual precisamos de um período de testemunho. Depois de encontrar o 
material e os filhos, e ofertá-los completamente para Deus, vocês devem avançar para a 
posição de pais que têm a qualificação para abençoar seus filhos recebendo isso de novo. 
Vocês entendem? Isso é história de restauração. 
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3) Treinando para Herdar o Direito do Amor dos Verdadeiros Pais 
 
A razão para sua restauração material é para formar uma ligação de coração para ficar mais 
próximos de seus Pais através de todas as coisas. Portanto, não importa quão difícil seja um 
lugar, vocês devem ir lá. O dinheiro que é reunido dessa forma será utilizado como milhares 
ou dezenas de milhares de peças de ouro, mesmo se for um único centavo. Quando vocês 
olham para o dinheiro, vocês deveriam ser capazes de dizer, “Através das mãos de quantas 
pessoas você já passou? Quanto você tem desejado voltar para Deus através dos Verdadeiros 
Pais.” Mesmo se vocês ouvem linguagem abusiva e maldições, vocês ainda devem fazer este 
trabalho. Isto é treinamento. Se este dinheiro é pouco ou muito, vocês devem oferecê-lo para 
Deus através dos Verdadeiros Pais. 
 
E também vocês devem sair e fazer testemunho. A partir de então vocês aprendem como amar 
as pessoas. Vocês devem testemunhar com o coração de perguntar, “Quanto vocês têm 
desejado voltar para Deus através dos Verdadeiros Pais? Eu criarei uma ponte para vocês.” 
Dessa forma, vocês devem se mover de uma vila para outra sem tempo para descansar. 
Através deste tipo de treinamento, passamos a amá-los mais do que amamos nossos pais. Esta 
é a forma da verdadeira piedade filial em relação aos seus pais. Quando voltarem depois de 
concluir este treinamento, vocês serão capazes de amar seus pais, irmãos e irmãs mais do que 
qualquer outra pessoa. Céu e terra recepcionarão vocês de forma absoluta. Depois de ter a 
melhor realização através de treinar o amor por três anos, vocês devem encontrar seu ninho ou 
lar. Quando vocês podem amar sua família representando seus pais que geraram vocês, os Pais 
do cosmos e da humanidade, não há nenhuma razão para seus pais odiarem o que vocês fazem 
ou para seus irmãos se oporem a vocês. 
 
A seguir, a fim de que voltem para Deus, vocês devem ser treinados sobre o mundo espiritual. 
Vocês devem seguir através do treinamento que testa quanto vocês têm amado e se unido com 
o mundo espiritual, e quanto podem amar Deus. Este treinamento será concluído pelos 
Verdadeiros Pais que estão nesta terra. Porque o Messias veio com a responsabilidade de 
conectar o mundo espiritual e Deus de forma absoluta, o Messias treina as pessoas sobre o 
mundo espiritual. Esse Messias vem como os Verdadeiros Pais da humanidade, e realmente 
amará a humanidade mais do que qualquer outra pessoa na história humana. E ele fará a obra 
de unir o mundo que foi despedaçado pela queda, como também unir o mundo espiritual. Os 
Verdadeiros Pais devem vir não para morrer, mas para viver e cumprir substancialmente esta 
obra. 
 
Os Verdadeiros Pais estão fazendo este trabalho para Deus, em Seu lugar. Assim, ao atender 
os Verdadeiros Pais e realmente amando-os, podemos aprender o que uma pessoa levaria 
milhões de anos para aprender depois da morte, e pavimentaremos a estrada que leva para 
Deus no mundo espiritual. Se uma pessoa obedece absolutamente aos Verdadeiros Pais, uma 
condição que ela tem obedecido absolutamente o mandamento de Deus pode ser estabelecida. 
Desta forma, essa pessoa pode estabelecer uma tradição que permite que ela se torne unida 
com os pais, cidadãos e irmãos do céu. Ao fazer isso, essa pessoa passará o treinamento do 
mundo espiritual. 
 
Atendemos os Verdadeiros Pais a fim de criar um laço de coração com os primeiros pais, 
segundos pais e terceiros pais que representam o mundo espiritual e Deus, e obter a 
qualificação para participar na realidade de vitória do coração que pode representar todos eles. 
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Por causa da queda, vocês não se tornaram pais que poderiam amar todas as coisas, um filho 
filial em relação aos pais que deram nascimento a vocês, ou um filho filial em relação ao 
mundo espiritual e Deus. Mas vocês são dotados com a qualificação de um filho filial 
atendendo os Verdadeiros Pais; portanto, vocês devem seguir com fé inflexível. Tal como se o 
presidente de uma nação assina determinado passe dizendo que uma pessoa pode ir para 
qualquer lugar nessa nação, a fim de ir para qualquer lugar no Reino do Céu, os Verdadeiros 
Pais são absolutamente necessários. 
 
Estou enviando vocês para a restauração material e testemunho para que possam herdar o 
direito de amor dos Verdadeiros Pais. Todo o treinamento para o mundo espiritual é para que 
vocês possam herdar o todo. É realmente um fato surpreendente que pude resolver 
completamente este problema do todo de uma forma teórica. 

 
4) A Razão para Fazer Atividades de Negócios 
 
Vocês sabem por que o Reverendo Moon fez dinheiro? No mundo original de criação, todas as 
coisas criadas pertenciam a Deus e Adão. Mas Satanás tomou tudo; assim, devemos tomar 
tudo de volta. Eu investi completamente a mim mesmo, mais do que qualquer economista ou 
presidente de empresa. Eu trabalhei duro com a mente de amar Deus e amar a humanidade. Eu 
não fiz dinheiro para mim mesmo. 
 
Eu tenho educado os membros da Igreja de Unificação fazendo o esforço definitivo. Eu os 
eduquei como se eles fossem meus próprios filhos. Porque os cristãos, que poderiam ter sido 
os filhos de Deus, e todas as pessoas religiosas, estavam caindo na armadilha de Satanás, eu as 
tenho reunido novamente fazendo o esforço definitivo. 

Eu sou um coreano e asiático. Esta é a América. Esta é uma nação rica. Eu não usei o dinheiro 
americano para o povo americano, mas usei o dinheiro que tenho reunido na Coreia e Japão 
por eles. Sendo que a América é uma nação representativa em nível mundial, a regra 
fundamental era que eu deveria amar os americanos mais do que meus próprios filhos, mais do 
que meu próprio povo, e mais do que os asiáticos. Portanto, eu fiz isso. Porque fiz isso, eu 
criei um fundamento para ser capaz de salvar o mundo. 
 
Isso significou conectar o amor de Deus. Eu fiz este trabalho. Mesmo se eu ficava irritado e 
me sentia maltratado porque as pessoas me dirigiam palavras abusivas e me tratavam como 
uma pessoa má, fui paciente e trabalhei duro a fim de criar este fundamento. Enquanto 
americanos jovens estavam conduzindo vidas despreocupadas, eu estava vivendo com 
lágrimas. Enquanto americanos estavam brincando, eu não descansava, mas criava todos os 
tipos de atividades. Eu vivi da forma oposta. Eu estou disposto até mesmo a ir para a prisão a 
fim de liberar a América. Neste sentido, eu sou a pessoa mais miserável. 
 
Vocês devem saber que se a América chuta e cospe nessa pessoa desprezível, Deus não se 
sentará calmamente. Mas porque não são somente americanos, mas também membros da 
Igreja de Unificação, vocês devem saber que eu orei, “Pai Celeste, sendo que também existem 
estes americanos, por favor, perdoe esta nação na base de olhar para estas pessoas.” Vocês 
devem saber que a América tem este débito. Esse é o motivo que a América algum dia deve 
pagar de volta esse débito, e deve pagar de volta para os membros da Igreja de Unificação. 
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A Igreja de Unificação não está restaurando material a fim de fazer dinheiro, mas para 
restaurar e amar todas as coisas. Assim, o dinheiro que vocês fazem antes do casamento é 
utilizado para salvar o mundo e pelos missionários. Estamos dizendo que usamos o dinheiro 
que fazemos antes do casamento para o mundo. Devemos espalhá-lo como sementes. Assim, 
se não temos dinheiro depois do casamento, eu posso colhê-lo a partir de onde eu semeei 
minhas sementes. 
 
Digo a vocês claramente hoje que eu não posso dá-lo para os membros da Igreja de Unificação 
a quem amo. Porque sabia que não devia cuidar deles, eu os enviei para lugares de morte e os 
sacrifiquei. Porque sei que Deus teceu a providência de salvação sacrificando aqueles a quem 
Ele amava, eu amo os membros da Igreja de Unificação, mas não posso dar esse amor para 
eles. Vocês devem saber disso. 

Se a América, com seu enorme fundamento econômico, tivesse ajudado o Reverendo Moon, 
eu não teria envolvido vocês em atividades de negócios, e se toda a juventude do mundo, 
transcendendo barreiras nacionais, tivesse apoiado o Reverendo Moon, eu não deixaria vocês 
fazerem atividades de testemunho. 
 
O Pai tratou qualquer pessoa que vocês trouxeram como um americano que recebe o Pai. E o 
Pai tentou estabelecer o dinheiro que vocês ganharam como dinheiro que a América e os 
cidadãos americanos estavam dando. Desta forma, vocês devem saber que as lágrimas e o 
sangue do Reverendo Moon foram adicionados até mesmo a um centavo que vocês ganharam 
ou um membro que vocês trouxeram. 

 
5) Um Assunto que Faz Deus Chorar Amargamente 
 
Enquanto estão restaurando material, vocês devem experimentar serem golpeados no rosto ou 
chutados. Vocês também devem encontrar uma pessoa que cuspa nos seus rostos. Isto é porque 
isso é o que todos os santos e sábios na história passada experimentaram. 
 
Vou contar uma história para vocês. Mesmo se as pessoas do mundo cospem, amaldiçoam e 
golpeiam, o Pai não sente dor. De fato, eu posso perdoar todas elas. Mas é absurdo que 
pessoas que uma vez foram membros e então partiram, cuspam e nos chutem. Quando vejo 
isto, eu posso sentir o coração de Jesus que perdoou Judas Iscariotes e todos os seus inimigos 
na cruz, e então tratou de forma amorosa com os discípulos que o traíram.  
 
Nos velhos tempos, uma das pessoas que me seguiram conspirou para me ferir enquanto eu 
estava preso na prisão de Sohdaemun. Eu ainda não posso esquecer isso. Não foi apenas uma 
ou duas vezes que experimentei esse tipo de coisa. 
 
Quando eu oro, fico cheio de lágrimas. Isto é porque eu sei que Deus tem sofrido da mesma 
forma como tenho sofrido. Deus sabe que eu tenho sofrido e com o que tenho sido afligido. 
Mesmo meus pais, irmãos e esposa não conhecem esta estrada. Se vocês dizem que sou fraco, 
eu sou extremamente fraco, e se vocês dizem que sou humilde, eu sou extremamente assim. 
Mas quando vejo que Deus está tentando acreditar muito em mim, mais do que acreditar no 
mundo ou no universo, fico profundamente envergonhado sobre mim mesmo e não sei onde 
me esconder. Eu tenho este tipo de experiência. 
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Como Deus, que criou o universo e pode fazer qualquer coisa com ele, pôde se tornar assim 
através da culpa de Adão e Eva? Quando vocês oram e passam a conhecer o Reverendo Moon 
através de pessoas que são sensíveis espiritualmente, vocês serão capazes de chorar, pensando 
sobre ele. Se pessoas espiritualmente conectadas oram e Deus ensina, vocês chorarão de forma 
abundante lágrimas amargas. E novamente se vocês oram pelo Pai, não haverá nada além de 
um choro amargo. 
 
Vocês devem pensar sobre como resolver o vasto conteúdo do Princípio. Onde vocês 
começariam? A tarefa de condensar todo o conteúdo da providência, criando uma ordem e 
organização, e criando um padrão para que outros possam entender, não é simples. 

Muitas vezes eu não vi o sol porque chorei muito. Dessa forma, eu viajei esta estrada. Eu não 
posso ensinar vocês todos os fatos de viver sob esse grau de dificuldade. Eu assumirei 
responsabilidade por isso. Vocês não devem seguir através de algumas coisas se o Pai não 
tiver ensinado sobre elas. Eu ensino vocês com o desejo que vocês possam ser capazes de 
seguir um caminho mais fácil. 
 
Membros coreanos que estiveram na Igreja de Unificação por um longo tempo têm 
experimentado esse grau de dificuldade e conhecem estas circunstâncias. Sendo que sinto que 
vocês devem conhecer e sentir estas coisas ao menos em determinada extensão, e se dedicarem 
com esforço similar, estou dizendo estas coisas para vocês. Agora se vocês experimentam 
estas coisas através de esforço similar, isto ajudará vocês de forma tremenda quando forem 
para o mundo espiritual. Se vocês têm essas experiências aqui, isto será útil para vocês por 
milhares e dezenas de milhares de anos. 
 
Quando vocês fazem o trabalho de restaurar o cosmos e salvar a humanidade, fazer alguns 
dólares não é importante. As circunstâncias de Deus são lamentáveis e absurdas. Isto se torna 
significante quando vocês dizem que estão ofertando este dinheiro para Deus. Uma razão é 
que este dinheiro não é simplesmente um centavo, mas tem o coração de Deus infundido nele. 
Em segundo lugar, ele é como uma oferta que poderia ser substituta para todas as coisas. Desta 
forma, vocês devem ser capazes de dizer que estou ofertando meu coração e minha mente mil 
vezes, dez mil vezes, um bilhão de vezes. Mesmo que seja somente um centavo, meu coração 
deve estar preenchido com bilhões de corações quando o oferto. Dessa forma, vocês devem ser 
capazes de dizer, “Quando o Senhor, Deus, recebe minha oferta, por favor, dê Sua bênção.” 
Vocês conhecem a nobreza e santidade do lugar no qual vocês se colocarão se oferecem com 
este tipo de pensamento? 

Em suas vidas, deve haver momentos quando vocês conheceram alguém que chorou 
amargamente, como se tivessem acabado de encontrar Cristo ou seus muito esperados pai e 
mãe. Há muitos exemplos assim também na vida do Pai. Eu lembro de uma jovem mulher que 
se tornou uma prostituta. Parece que foi ontem que chorei amargamente depois que ouvi sobre 
suas circunstâncias. 
 
Esse tipo de experiência é mais valiosa do que orar. A experiência de comer um sanduiche 
porque vocês estão com fome enquanto estão restaurando material pode ser o conteúdo de uma 
oração que pode fazer Deus chorar amargamente. Enquanto vendem jornais, vocês vão 
encontrar todos os tipos de pessoas. Mas vocês não devem usar uma linguagem ruim sobre 
isso. Vocês estão bloqueando uma pessoa na calçada e pedindo para ela fazer algo que ela 
pode não querer fazer, mas vocês venderão jornais superando isso. 
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Não há nada mais difícil do que relacionamentos pessoais. Portanto, embora vocês possam não 
saber isto, eu estou treinando vocês em relacionamentos pessoais nos lugares mais difíceis. Eu 
já trilhei este caminho. 
 
Quem é meu inimigo? Não é o mundo, Caim, o New York Times ou o Washington Post. 
Vocês devem ver sua oposição comigo como Satanás acusando a fim de remover essa natureza 
de mim. 
 
Se vocês são perfeitos, vocês podem reivindicar compensação por injúrias causadas por falsas 
acusações. Esse é o motivo pelo qual vocês não perecerão. Alguma vez já pensaram se a mão 
que vocês usam para restaurar material é para Deus ou para Satanás? Quando vocês podem 
dizer que esta é a mão de Deus, as pessoas acreditarão que vocês são representantes do mundo. 
Vocês podem dizer, “Eu vim para trabalhar pelo mundo todo! Vocês também podem receber o 
benefício de participar em um esforço em âmbito mundial; por favor, apoiem esta restauração 
material!” Vocês devem restaurar material pensando desta forma. Quando vocês são assim, 
mesmo se são rejeitados por dez pessoas, lágrimas cairão sem sua compreensão. O próprio 
Deus irá chorar. 
 
Mesmo quando vocês são felizes, se as pessoas simpatizam com vocês, felicidade surge a 
partir dali. Esse é o regozijo de Deus. Se vocês trabalham com esse humor, mesmo se vocês 
entrarem depois da meia noite, à uma ou duas horas da manhã, suas pernas se sentirão leves.
Vocês devem saber que o Reverendo Moon também passou por essa realidade. 
 
Vocês sabem agora que seu inimigo é seu corpo. Vocês precisam ao menos três anos de 
pensamento, “Eu devo controlar meu corpo.” Somente desta forma sua mente pode controlar 
seu corpo como um hábito. 
 
O Pai trabalhou à noite para pagar a matrícula de um amigo. Para pagar essa matrícula, eu 
precisei guardar um centavo por vez. Por que eu fiz isso? Porque eu conhecia Deus. Se eu não 
seguisse essa estrada, eu teria vivido de forma esplêndida como uma pessoa mundana de hoje. 
Eu teria sido reconhecido como uma pessoa esperta, e poderia ter avançado para uma posição 
de conduzir uma nação. O Pai é uma pessoa com esse nível de habilidade. 
 
Mesmo agora quando considero por quem derramei lágrimas por toda a minha vida, eu não 
posso negar que passei a conhecer e chorar por Deus. Eu recebi perseguição não porque sou 
estúpido. Eu pude suportar porque sabia que Deus tinha seguido através de sofrimento ainda 
pior. Vocês não acham que mesmo o Pai tinha desejos e sonhos pessoais? No auge da minha 
juventude eu tinha um sonho lindo. Mas eu cortei tudo sem piedade para que não tivesse 
nenhum sonho pessoal. 
 
Desta forma, eu me tornei o Reverendo Moon de hoje. Eu tenho a capacidade para controlar 
até mesmo dezenas de milhões de dólares, mas eu estou na mesma posição como um 
presidente de uma empresa que não tem um centavo. Mesmo quando utilizo dinheiro, eu penso 
sobre vocês. Eu não penso em utilizar o dinheiro para mim mesmo. Não importa onde vou, eu 
não quero ir para restaurantes ou almoçar fora. Eu não penso em comprar roupas para mim 
mesmo. 
 
Se tenho dinheiro, eu não o utilizo para mim mesmo, mas para a América e o mundo. Mesmo 
se vocês sofrem, vocês não podem reclamar sobre o Pai por causa disto. 
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6) O Significado de Testemunhar para Uma Pessoa por Mês 
 
Quando vocês olham centrando em Moisés, que era o líder da nação Israelita, havia 12 líderes 
tribais e 72 anciãos. Na Bíblia isto às vezes está descrito como 72 ou 70, mas isto tinha que ser 
72. Por quê? Porque 72 é 6 vezes 12. Setenta é dois a menos do que 72. 
 
Os 72 casais devem ser concluídos. Jesus não estabeleceu o Reino do Céu porque seus 12 
apóstolos não se uniram e os 72 discípulos não se tornaram unidos. Assim, Jesus foi caçado 
por 72 pessoas e perseguido por 12 discípulos. No final ele foi ignorado por três discípulos e 
pregado na cruz sozinho. Sendo perseguido por seus pais e sua família, e sendo perseguido 
pelo povo e a nação Israelita, ele lutou por três anos. Por causa de sua descrença, ele não pôde 
edificar o Reino do Céu. Se não formamos essa situação novamente e restauramos através de 
indenização o padrão substancial de Jesus, o Reino do Céu nunca virá. Este é o núcleo do 
Princípio. Sem 12 apóstolos e 72 discípulos, eles não puderam mobilizar 600.000 do povo de 
Israel. O problema é 12 apóstolos e 72 discípulos. 
 
No ano passado o Pai disse para vocês testemunharem para uma pessoa por mês. Este é um 
mandamento supremo. Por favor, sigam. O Pai não disse isso a vocês sem qualquer 
preparação. Jesus tentou estabelecer um padrão de mente e corpo entre três anos e três anos e 
meio. Mas isso falhou por causa da descrença do povo Israelita. 
 
Para restaurarmos através de indenização a mesma situação de Jesus, devemos investir ao 
menos três anos na restauração espiritual, e ao menos três na restauração física. Sem fazer isso, 
não podemos edificar um fundamento tanto espiritual como físico. Assim, precisamos de sete 
anos. Neste período de sete anos todos devem fazer esforços pela vontade de Deus e edificar o 
Reino do Céu. O que vocês querem fazer por sete anos? Sem encontrar e estabelecer os 12 
apóstolos e 72 discípulos que Jesus perdeu, centrando na família, não podemos edificar o 
Reino do Céu. 
 
Quando vocês somam 12 pessoas e 72 pessoas, isto totaliza 84 pessoas, e quando vocês 
multiplicam sete anos por 12, isto resulta em 84. Sem cada um de nós reunir 12 apóstolos e 72 
discípulos, não podem criar a ponte para o Reino do Céu que Jesus precisava estabelecer em 
âmbito mundial. Devemos compreender que se não criamos esta ponte dedicando nossas vidas, 
não estaremos conectados com o Reino do Céu, e assim, devemos estar ardendo com um 
sentimento de missão. Se vocês testemunham para uma pessoa por mês, isto finalmente 
totaliza 84 pessoas depois de sete anos. Portanto é uma parte essencial do padrão mundial que 
devemos testemunhar para ao menos uma pessoa por mês. 
 
Se os membros da Igreja de Unificação de todo o mundo se armam com esta convicção e 
avançam na direção desse objetivo se unindo completamente, sem dúvida que a autoridade de 
Satanás desmoronará. 
 
No fundamento de testemunho de cada pessoa para uma pessoa por mês, o portão do Reino do 
Céu se abrirá na sociedade. Esta é a lei fundamental do Princípio, e eu dou isto como o mais 
elevado mandamento. Se vocês não resolvem isto mesmo ao custo de suas vidas, não há 
nenhum lugar para vocês irem. Mesmo Jesus foi capturado neste problema. O Pai resolveu este 
problema dedicando a sua vida inteira. Sem resolver isto, não podemos dissolver o 
ressentimento do coração de Deus. 
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A partir de agora o Pai dá a ordem. Escrevam para seus pais e irmãos e irmãs uma vez a cada 
10 dias. Restauração tribal é possível mesmo com um terço do esforço que vocês fariam em 
atividades da sociedade. Encontrar e estabelecer 12 apóstolos e 72 discípulos centrando em seu 
fundamento tribal se torna o fundamento para edificar o Reino do Céu. Sem isso vocês não 
podem assumir a liderança sobre a sociedade. A fim de estabelecer um fundamento em âmbito 
mundial, estabeleçam 120 pessoas. O Pai já fez isso. 
 
Pensem sobre isto. Se a taxa de mortalidade for de um por cento, em um ano uma pessoa a 
cada cem morrerá. E entre 3,6 bilhões de pessoas, 36 milhões morrem em um ano e vão para o 
inferno. Para Deus, isto é uma grande perda. Para Satanás isto é uma grande vitória. Se a 
transmissão da vontade de Deus for um ano mais rápida, 36 milhões de pessoas serão salvas. 
Se isto acontecer em 10 anos, 360 milhões de pessoas serão salvas. 
 
Quando pensam desta maneira, vocês naturalmente saberão quão desesperador é que 
transmitamos o Princípio para o mundo mais rapidamente do que antes. Experimentando 
profundamente todos os dias o quanto Deus quer isso, vocês devem dar todo o seu esforço. 

De agora em diante, vocês apenas devem restaurar através de indenização a situação de Adão 
crescendo livremente no Jardim do Éden sem receber acusação de Satanás. Em outras 
palavras, vocês devem remediar a condição humana doente que foi quebrada e rompida. 
 
A fim de fazer isso, vocês devem estabelecer três filhos espirituais. 
 
Então vocês podem se colocar diante de Deus como uma família. Depois disso, ao obterem 12 
apóstolos, vocês podem conectar os mundos espiritual e físico. Vocês podem liberar os muitos 
antepassados que estão emaranhados no mundo espiritual. Sem liberar os mundos espiritual e 
físico, não se pode concluir a responsabilidade de restaurar estes dois mundos. 
 
Assim, vocês devem absolutamente completar o número 12. Esse é o motivo pelo qual na terra 
todas as direções se centram em leste, oeste, norte e sul, e centrando no número 12, há doze 
meses. A organização do universo é da mesma forma. O céu é assim também e se move dessa 
forma. Há quatro portões simbolizando leste, oeste, norte e sul; 12 apóstolos representando os 
12 portões perolados; e 12 anciãos substituindo os 12 meses. Desta forma, a lei celeste diz que 
o destino de céu e o destino da terra devem coincidir. Se vocês vão para o Reino do Céu com 
somente três filhos, e se eles são orientais, vocês somente serão capazes de ir para o leste; 
vocês podem ir somente para uma direção. É a mesma coisa como estar somente na estação da 
primavera entra as quatro estações. Vocês podem somente entrar e sair por esse portão. O que 
isto significa? Isto significa que tudo do Reino do Céu não é seu, porque vocês têm a 
característica de somente uma direção. 
 
A razão para Jesus selecionar 12 apóstolos foi que ele tinha que seguir em todas as direções e 
ter domínio sobre tudo. Assim, Jesus tentou destruir a parede obstruidora de 12 pessoas em 
três anos. Ele fez o trabalho de uni-los completamente se ajustando e se conformando a todas
as suas mentes. 

Até que o Reino do Céu seja concluído, um período de três anos e meio e um período de sete 
anos continuam a ser o curso fórmula. Assim, vocês devem seguir o curso fórmula de três anos 
e meio antes de se casarem e sete anos após o casamento. Jesus tentou primeiramente 
encontrar uma família através de seu curso de três anos e depois seguir um curso de sete anos. 
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De acordo com esta fórmula, ele devia restaurar e abençoar três filhos espirituais e 12
discípulos em um período de três anos. Então ele devia trilhar o curso de sete anos. Esta é a 
visão do Princípio. Devemos finalmente restaurar através de indenização o fato que Jesus não 
pôde, em um período de sete anos, preparar um fundamento em Israel através do Judaísmo a 
partir do qual pudesse alcançar o mundo. Essa responsabilidade está confiada a nós agora. 
 
Por sete anos devemos testemunhar para uma pessoa por mês, fazendo um total de 84 pessoas. 
Centrando em 12 apóstolos e 72 discípulos, devemos formar uma realidade tribal. Setenta e 
dois anciãos são líderes nacionais. Se isso acontece, vocês podem estabelecer três discípulos 
na realidade familiar e 12 discípulos na realidade tribal. 
 
Mesmo se, no lugar de Jesus, derramamos sangue, suor e lágrimas, e carregamos uma cruz de 
substância em termos da família a fim de estabelecer um fundamento de substância em espírito 
e corpo, ainda deve permanecer conosco a missão para cumprir a responsabilidade familiar. 
Assim, a Igreja de Unificação está seguindo o caminho da cruz em nível familiar depois do 
casamento. Depois de morrer na cruz, Jesus ressuscitou e, centrando nos 12 apóstolos e 72 
discípulos, começou o curso de restauração espiritual. Se não fazemos essa missão antes de 
sermos pregados em uma cruz, a ponte que é nossa conexão com o Reino do Céu 
desaparecerá. Lutar para completar isso é o curso de sete anos. Dentro destes sete anos 
devemos testemunhar para uma pessoa por mês para um total de 84 pessoas. Esse é o caminho 
do Princípio e não algo que foi inventado a partir de considerações pragmáticas. 
 
Nós, membros da Igreja de Unificação, estamos atendendo os Verdadeiros Pais. Devemos nos 
tornar irmãos e irmãs que são mais próximos do que aqueles que nascem da mesma linhagem. 
Seguindo além de nossa própria nação, devemos nos equipar com um padrão de coração que 
transcende nacionalidade. O Reino do Céu é cumprido transcendendo barreiras nacionais. 
Portanto, uma pessoa sem um padrão de coração que transcende nacionalidade não pode entrar 
no Reino do Céu. 
 
O Pai trilhou essa estrada. Vocês devem a partir de agora encontrar e estabelecer 12 apóstolos. 
E então vocês estabelecem 72 discípulos. Se vocês não fazem isso, o Reino do Céu não será 
realizado. Essa é a missão dada a vocês. 

No início vocês devem estabelecer três filhos. Sendo que vocês devem restaurar a família de 
Adão, 8 pessoas devem formar uma família. A fim de proteger essa família, vocês precisam de 
12 irmãos. É a mesma coisa com os 12 filhos de Jacó. Esse se torna o fundamento tribal, e 
ampliando essa tribo, ela deve ser tornar um fundamento nacional. As pessoas que podem 
conduzir esse fundamento nacional são 72 anciãos. Se centrando em Jesus isto tivesse sido 
alcançado, Jesus nunca teria morrido como morreu. Isso permanece como um curso de 
indenização. O Pai também trilhou essa fórmula. Eu estabeleci três famílias, então 36 casais 
que representam três eras, com 12 famílias por era. Então 72 casais, 124 casais, 430 casais, 
777 casais e 1800 casais foram estabelecidos. Seis vezes três é 18, e esta bênção é uma bênção 
com a condição que chegamos a um padrão que a realidade de Satanás não pode alcançar. 
Vocês devem seguir esta estrada de forma absoluta. 
 
A partir de agora não haverá mais perseguição onde vocês estão testemunhando. Quem 
perseguir vocês perecerá. A partir de agora o que vocês semearam será colhido como seu.
Vocês veem que toda a humanidade são irmãos e irmãs quando pensam sobre o amor de Deus 
e na Sua paternidade. Assim, tendo recebido o comando de nossos Pais, sairemos para 
encontrar nossos irmãos e irmãs perdidos através do testemunho. Esse é o caminho da fé. 
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Desta forma, quando vocês estão testemunhando e encontram uma pessoa, ao recepcionar a 
pessoa como se tivessem encontrado um irmão perdido e amando-o de forma sacrifical, essa 
pessoa será capaz de retornar ao seio de seus pais. Porque essa pessoa não conhece os pais que 
ela perdeu, vocês devem ensiná-la para que sinta alegria e goste deles. Elas podem ser nossos 
irmãos, mas elas não sabem o que elas são. Somente no lugar onde ensinamos, abraçamos uns 
aos outros e choramos juntos, os irmãos podem ser encontrados. Vocês devem testemunhar 
com esse coração. Vocês devem testemunhar sem dormir à noite. 
 
Nos conectando através destes relacionamentos de amor, o Reino do Céu será estabelecido. 
Vocês devem testemunhar com o mesmo coração ansioso que Deus tem quando Ele busca 
encontrar Seus filhos. 
 
A pessoa que quer encontrar essas pessoas perdidas amando-as mais do que ela quer estar com 
seu cônjuge é uma pessoa que herdou o coração de seus pais. E mesmo se vocês não vivem 
juntamente depois da Bênção, é mais valioso salvar mesmo que mais uma única pessoa. Essa é 
a forma para receber mais bênção de Deus. A razão é que vocês encontrarão seu cônjuge no 
Reino do Céu depois da morte, mas se vocês não salvam estas pessoas perdidas, vocês não se 
encontrarão lá. Se seu irmão os acusa, vocês serão capturados. Vocês devem saber que quando 
a realidade de amor que universaliza tanto o amor conjugal como o amor paternal é realizada 
na terra, isso é o Reino do Céu na terra. 

 
7) Treinando na Terra para a Vida no Mundo Espiritual 
 
Quando alguém faz uma boa ação, ele será benvindo na América como também na União 
Soviética. Amor verdadeiro recebe as boas vindas em Washington, DC, e também em Moscou. 
 
Uma pessoa que se sacrifica pelos outros será benvinda como uma grande pessoa sempre que 
ela vai para o mundo. E uma pessoa que é bem recebida na terra também será benvinda no 
mundo espiritual. Isto é a verdade, e pode ser aplicado em qualquer lugar. 
 
O Pai, que conhece o Princípio, está dizendo para vocês oferecerem sacrifício e serviço para 
seus próximos, para seus compatriotas, e para toda a humanidade. Esta é a única forma que 
Deus e o mundo espiritual podem nos recepcionar. Assim, eu tenho trilhado esta estrada desde 
o tempo do nascimento da Igreja de Unificação até agora. Além disso, eu sei que somente 
seguindo esta estrada vocês alcançarão salvação; portanto, eu tenho incentivado vocês a 
seguirem esta estrada. 
 
Somente se treinando para viver para os outros enquanto estão na terra, vocês serão capazes de 
continuar a viver para os outros automaticamente, mesmo quando forem para o mundo 
espiritual após a morte. Esse é o motivo pelo qual estou repetindo este treinamento para vocês.
Se a dieta americana é pão e queijo, como vocês gostarão disto no mundo espiritual se houver 
somente arroz, kimchi e pimenta? Porque vocês terão uma dieta a qual nunca se acostumaram 
na terra, quando forem para o mundo espiritual, vocês perderão sua saúde. Assim, a Igreja de 
Unificação está enviando vocês para uma vida de dificuldades, para que vocês possam 
aprender a manter a saúde sem importar em qual ambiente se encontrem. Estou dando a vocês 
o treinamento para se adaptarem a qualquer ambiente. Estou dando a vocês a educação para 
torná-los confiantes para superarem qualquer dificuldade, sabendo que vocês estão preparados 
para esse tipo de situação. 
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Seu testemunho, o lar-igreja e as atividades econômicas são para que vocês formem os hábitos 
necessários para superarem quaisquer dificuldades que vocês encontrem. 
 
O Pai tem trilhado a estrada de sofrimento na frente de nós, se colocando na linha de frente. O 
Pai tem trilhado a estrada ensopada com sangue, suor e lágrimas. Além de trabalhar como 
estivador e escavador, às vezes eu fui acusado de ser um criminoso e tive que trilhar o 
caminho da cruz. Especialmente nestes momentos eu tentei sentir o coração de Deus, e passei 
noites sem dormir orando em lágrimas. Este é o motivo pelo qual agora somos capazes de 
fazer qualquer coisa que possa ser feito neste mundo. Isto é porque eu experimentei todas as 
situações. Não importa que tipo de circunstância me encontrava, eu era capaz de me adaptar. 
 
Não importa que tipo de circunstância uma pessoa enfrente, se ele ou ela mantém 
subjetividade e encontra um objeto com quem ter dar e receber, não há nada que a pessoa não 
possa fazer. Mesmo quando vocês vão a um bar, se vocês encontram uma pessoa para 
testemunhar, esse bar já será um lugar sem perigo. Vocês provavelmente podem beber 
refrigerante e continuar conversando com a pessoa no bar. Pensar que vocês devem beber 
álcool quando vão a um bar é um conceito perigoso. É errado pensar que vocês se sentirão 
bem somente bebendo álcool. 
 
Quando nos colocamos em uma situação, devemos pensar sobre o melhor método para lidar 
com ela. Se uma pessoa desiste porque as circunstâncias são difíceis, ela será um fracasso. Um 
trabalhador pode sentir a alegria de trabalhar e o valor do dinheiro através do trabalho. 
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3. Restauração da Família Através de Três Filhos Espirituais 
 

1) Três Filhos Espirituais 
 
O que são filhos espirituais? Eles representam três arcanjos perdidos. Adão e Eva caíram 
porque os três arcanjos não se colocaram em uma realidade de apoiar um ao outro. Isto tem 
que ser indenizado. Assim, três filhos espirituais representando os três arcanjos devem se 
tornar unidos e se colocarem em uma posição de oferecer suas vidas para Adão. Vocês se 
colocam na posição de Adão e Eva em relação aos seus filhos espirituais. Vocês devem criar a 
realidade de coração onde os três filhos espirituais que se colocam representando os três 
arcanjos não tenham qualquer restrição em oferecer suas vidas por seus pais espirituais. 
Através da educação, vocês devem criar esse relacionamento. 
 
O propósito de Deus ao criar os arcanjos era para eles educarem e cuidarem de Adão e Eva 
até que eles estabelecessem uma realidade de coração para criar uma família. Mas no caminho 
oposto, eles trouxeram um problema. Este fato foi a queda. Assim, a restauração da realidade 
de coração é estabelecida por três filhos espirituais que são o mesmo como três arcanjos se 
tornando unidos e se colocando em uma posição de não ter nenhum arrependimento ao dar 
suas vidas por vocês. Desta forma, pela primeira vez, vocês podem se colocar em uma 
posição de ter indenizado a falha de Adão para unir os três arcanjos. 
 
Absolutamente precisamos de três filhos espirituais. Adão e Eva tinham três arcanjos diante 
deles. Adão e Eva não puderam se tornar filhos perfeitos de Deus sem estabelecer estes 
arcanjos na posição de servi-los durante toda a sua vida. Mas o arcanjo Lúcifer afastou-se de 
sua posição e seduziu Adão e Eva a caírem. Devemos restaurar isto através de indenização. 
Três filhos espirituais, vistos horizontalmente, estão na posição de três arcanjos. Eles devem 
se tornar completamente unidos. 
 
Originalmente, no lugar dos arcanjos se tornando unidos com Deus, Adão e Eva foram 
criados. Os arcanjos foram criados primeiro, e se tornando unidos com Deus, eles criaram 
Adão e Eva. Devemos restaurar esse padrão. Assim, devemos primeiramente criar filhos 
espirituais. É a regra fundamental que no fundamento de já ter preparado filhos espirituais, 
vocês devem receber a Bênção e ter filhos. 

Vocês devem simbolicamente criar os três arcanjos. Da mesma forma que Deus criou o 
arcanjo, todas as coisas, e então Seu filho e filha, vocês devem passar através do curso de 
Adão e Eva recriando a estrada perdida. Somente através de educar três filhos espirituais 
vocês podem estabelecer a condição de restaurar três arcanjos. 
 
Somente tendo esses arcanjos se colocando em uma posição de apoio e dedicando suas vidas, 
Adão pode ser recriado. Arcanjos foram criados como ajudantes e objetos que servem e 
louvam a Deus. Mas porque Adão e Eva caíram, eles perderam o mundo angélico e o material 
do universo. Assim, devemos restaurar e recriar o que foi perdido. O arcanjo é um ser como 
Satanás e é um filho espiritual na posição de Caim. 
 
Vocês devem criar três filhos espirituais. Porque os discípulos de Jesus, que estavam 
destinados a serem um corpo com Jesus centrando nele, assumiram a posição de traí-lo, vocês 
devem criar três filhos espirituais para restaurar isto. A seguir, vocês devem restaurar 12 
apóstolos e 72 discípulos. Esta é a tarefa que devemos cumprir no curso de indenização.  
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Devemos criar três filhos espirituais, e centrando neles, devemos estabelecer 12 apóstolos, 72 
discípulos e 120 discípulos. Este foi o curso de 21 anos que o Pai cumpriu. 

Vocês devem encontrar três filhos espirituais. Uma vez que vocês tenham feito isto, vocês 
terão estabelecido a condição de criar os três arcanjos, três filhos de Adão e três irmãos mais 
velhos tipo Caim no mundo satânico. A Idade do Velho Testamento foi a idade da raça; a 
Idade do Novo Testamento foi a idade da nação; e a Idade do Completo Testamento é a idade 
do mundo. Na idade do Velho Testamento, 600.000 Israelitas tinham que encontrar seu 
caminho para Canaã. Na Idade do Novo Testamento, Jesus, centrando em uma nação, tinha 
que estabelecer uma Canaã em âmbito mundial. Na Idade do Completo Testamento, nós, a 
Igreja de Unificação, devemos estabelecer uma terra cósmica de Canaã dentro da realidade do 
mundo. A partir deste ponto de vista, três estágios e três filhos são indispensáveis. 
 
E novamente, tal como Deus é chamado o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e tal como há o 
primeiro, segundo e terceiro Adão, e havia três arcanjos, devemos estabelecer três filhos 
espirituais. Assim, Jesus também precisava de três discípulos. A Igreja de Unificação também 
estabelece três famílias primeiro. Nesse fundamento podemos ser conectados em todas as 
direções criando 12 famílias, e eu pude chegar ao centro. Jesus também tinha que criar 12 
famílias centrando nos 12 apóstolos a fim de proteger sua família. Agora vocês entendem a 
importância de filhos espirituais? 
 
E se eu não salvo Caim em âmbito mundial, não posso entrar no céu. A fim de conectar Caim 
de três eras, ou seja, as idades do Velho Testamento, do Novo Testamento e do Completo 
Testamento, isto é absolutamente necessário. Nas posições representativas, eles podem se 
tornar unidos, e isto pode mudar a direção do mundo satânico. 
 
As palavras que devemos mais ser contra na Igreja de Unificação são, “Não testemunhe.” As 
palavras, “Está tudo bem não testemunhar. Está tudo bem não ter quaisquer filhos espirituais,” 
são as palavras que Satanás mais gosta. 

 
2) Sem Oito Membros na Família a Restauração não é Possível 
 
A fim de estabelecer o padrão de cumprir a maior esperança de Deus, devemos estabelecer 
condições de indenização. Quando estabelecemos condições de indenização, não estamos 
apenas estabelecendo condições; devemos estabelecer a substância. Qual é o ressentimento de 
Deus? É perder oito membros da família de Adão – Adão e Eva e seus três filhos e cônjuges. 
Esse é o motivo pelo qual a fim de dissolver esse ressentimento, devemos estabelecer três 
filhos. Quando vocês encontram três filhos, vocês estão encontrando oito membros da família, 
incluindo homens e mulheres. 
 
Estabelecer estes oito membros da família é a melhor estrada para piedade filial e lealdade. 
Sem estabelecer estes três filhos, não podem retornar para Deus. Devemos cumprir 
absolutamente este assunto de vida e morte. O que é a Queda? É a perda de oito membros da 
família centrando em falsos pais. Em outras palavras, perder Caim, Abel, Set, e seus cônjuges 
– todos os oito membros da família centrando em maus pais – é a queda. Assim, devemos 
restaurar oito membros da família. A fim de seguirmos além deste assunto de vida e morte,
devemos nos equipar com oito membros da família. 
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Encontrem rapidamente três filhos espirituais. Uma mulher deve encontrar filhas, e um 
homem deve encontrar três filhos. Originalmente, a pessoa que fez testemunho estava 
destinada a arranjar matrimônio para esses filhos e filhas espirituais. Vocês entendem o que 
estou dizendo? A única coisa que permanece no universo é a Bênção. É somente a Bênção. 
Tudo isto é plausível porque o Pai dá provas. 

Matrimônio não é feito sozinho. Se um casal tem três filhos espirituais, com três filhos para 
quem o homem testemunhou e três filhas para quem a mulher testemunhou, eles devem casá-
los primeiro, segundo e terceiro, tal como eles são. Dessa forma, eles devem encontrar oito 
membros da família. Sendo que Adão perdeu oito membros da família, sem encontrá-los, uma 
pessoa não pode entrar na estrada de restauração. No tempo de Noé, Deus enviou o 
julgamento do dilúvio quando eles se tornaram oito em número. Deus poderia limpar o mundo 
de Satanás porque havia oito membros da família. Se oito membros da família não estão lá, 
uma pessoa não pode fazer o trabalho de restauração. 
 
Jesus também fez seu trabalho a fim de estabelecer oito membros da família. A razão para ele 
estabelecer três discípulos era também que ele precisava de oito membros da família a fim de 
realizar Israel. Os três arcanjos de Jesus são tipos de arcanjos representando três eras. Em 
outras palavras, Jesus está restaurando através de indenização em um único momento o erro 
de Adão passando através de três eras. Ele está restaurando completamente três arcanjos que 
foram perdidos espiritualmente. 
 
Os três discípulos de Jesus também tinham que estar dispostos a morrer em seu lugar. De fato, 
o arcanjo não tem filhos. Mas porque o homem caiu, ele passou a se colocar na posição de 
filho do arcanjo. Assim, devemos negar esse relacionamento e trilhar a estrada de restauração 
para a origem através da conexão com o coração de Deus. 

Quando Jesus nasceu, por que vieram três homens sábios do Oriente? Eles vieram como os 
arcanjos restaurados do mundo espiritual. Eles eram de países estrangeiros e não tinham 
nenhuma relação com Jesus. O fato que estes sábios vieram do Oriente e ofereceram ouro, 
incenso e mirra, foi uma promessa que todo o mundo angélico, o mundo satânico, ou seja, 
todos os arcanjos, seriam oferecidos. Desta forma, Jesus começou como um ser adâmico. 
 
Sendo que os representantes satânicos ofereceram tudo, os três sumos sacerdotes de Israel, 
que eram representantes do céu, tinham que se submeter a Jesus. Se isso tivesse acontecido, 
Jesus não teria morrido na cruz. Mas porque isso não aconteceu e ele perdeu tudo, Jesus 
morreu na cruz. Para onde foram os arcanjos que vieram do mundo espiritual? Onde foram os 
sumos sacerdotes que representavam a nação? Ele perdeu tudo. A seguir, para onde foram os 
representantes das novas religiões, que tinham que testificar sobre Jesus centrando em João 
Batista? Todos eles também foram perdidos. Sendo que ele perdeu a família de José e até 
mesmo sua última esperança, os três principais discípulos, onde Jesus podia ir? Não havia 
nenhum lugar. Assim, ele teve que morrer. 

 
3) A Formação da Família Através de Três Filhos Espirituais 
 
Se vocês não têm três filhos espirituais, eu não posso dar a Bênção para vocês, e vocês não 
podem receber a Bênção. Mas há algumas pessoas que não estabeleceram este tipo de
condição e estão conduzindo suas vidas depois de receber a Bênção.  
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Estas pessoas também devem estabelecer rapidamente três filhos espirituais. Mesmo depois 
da Bênção, três arcanjos devem querer apoiar esse casal e essa família. Se três filhos 
espirituais que são como três arcanjos apoiassem vocês como um indivíduo, mas não 
apoiassem vocês como uma família e um casal, isto não seria bom. A fim de criar esse 
fundamento de apoio, vocês precisam de um período de três anos. 
 
Se um casal se torna unido tendo realizado este padrão, sendo que cada um deles tem três 
filhos espirituais, haverá oito pessoas reunidas, incluindo o casal. Desta forma, ao realizar a 
condição que as pessoas que estão na posição do arcanjo se tornaram completamente unidas 
com os pais espirituais, a partir de então elas podem ser restauradas para a posição de oito 
membros da família de Adão. Se um homem e uma mulher, que possuem cada um, três filhos 
espirituais, entram em uma realidade de vida sendo equiparados, e alcançam o padrão de se 
tornarem unidos pelo amor recíproco e não desobecendo a Deus, as três pessoas, que são 
como arcanjos, entram no domínio de filhos adotados. Os oito membros da família de Adão 
decaído se colocaram na posição de filhos de Satanás. Assim, para pessoas decaídas serem 
restauradas, elas não podem entrar imediatamente na posição de filho da descendência direta 
de Deus, mas devem seguir através do domínio de filho adotado. Desde o domínio de filho 
adotado, a pessoa deve se unir com seus pais e crescer por sete anos desde o padrão do nível 
de perfeição do estágio de crescimento. 
 
Vocês ainda não alcançaram o padrão de perfeição. É o ensinamento do Princípio que a fim 
de entrar no domínio direto de Deus, vocês devem passar pelo padrão de perfeição. Vocês não 
são assim agora. No geral, vocês estão ao redor do padrão do nível de perfeição do estágio de 
crescimento. A família de Adão caiu no nível de perfeição do estágio de crescimento. Mas 
nós, centrando nisso, devemos subir com o padrão de perfeição como nosso objetivo, e isso é 
os setes anos para a formação da família. 
 
Porque a família de Adão caiu, tudo no mundo veio a ser tornar decaído. Assim, ao se unir 
com seus pais espirituais, vocês devem se tornar uma família que vive com a restauração
mundial como seu objetivo. Por causa da queda, oito membros da família de Adão caíram no 
domínio fora do princípio sob Satanás. Agora em um processo inverso com pais espirituais e 
filhos espirituais se unindo, vocês estão indo da posição de filho de Satanás para o padrão de 
filho adotado de Deus. Por essa razão, estas pessoas devem se tornar completamente unidas e 
seguir o caminho de sacrifício para o benefício da restauração do mundo. 
 
Satanás fez homem e mulher caírem seguindo o caminho de sacrificar suas circunstâncias, 
mas estamos sacrificando a nós mesmos a fim de salvar o mundo e estamos colocando isto em 
prática. Satanás fez o mundo cair a fim de destruir o mundo centrando em si mesmo. Mas 
devemos nos sacrificar a fim de seguir no caminho oposto para salvar este mundo. Esta regra 
fundamental nunca será abalada. Ao formar uma família restaurada, o mundo será separado 
em famílias do mundo decaído e famílias dos pais restaurados. 

 
4) O Curso Fórmula para a Restauração da Família 
 
A fim de criar uma família celeste, vocês devem ter três filhos espirituais. Desta forma vocês 
não podem dizer que prepararam um fundamento familiar sem criar um fundamento de filhos 
e filhas espirituais atendendo seus filhos físicos, a quem vocês engendram após a Bênção, 
mesmo desde quando eles estão no ventre.  
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O Pai não está dizendo isto simplesmente por razões práticas. Esta é a lei do céu. 
 
Por essa razão Jesus também tentou abraçar seus três discípulos mesmo no lugar final de 
morte. Mas todos eles correram. Assim, Jesus teve que ascender a partir dali. Se os três 
discípulos tivessem morrido com Jesus, antes de Jesus ressuscitar, Deus teria ressuscitado os 
três discípulos. Se isso tivesse acontecido, Jesus não teria que ressuscitar, mas somente o 
Espirito Santo teria que descer à terra. Dessa forma, se um fundamento espiritual tivesse sido 
estabelecido na terra, os fiéis poderiam ter contato direto com o mundo espiritual sem orar 
tanto. Mas porque não houve nenhum padrão na terra para ele ser os pais, Jesus, que era o pai, 
teve que ir para o mundo espiritual como o representante do céu, e o Espírito Santo, que 
simboliza a mãe, teve que descer para a terra. 
 
Sendo que pai e mãe foram separados, era muito difícil para as pessoas se tornarem seus 
filhos. Está claro que isto aconteceu porque os três discípulos de Jesus não estabeleceram uma 
base de restauração vitoriosa na terra, e porque eles não estabeleceram a condição de seguir 
através de vida e morte juntamente com Jesus. Sendo que esta é a lei, todo membro da Igreja 
de Unificação deve saber que não podem entrar no Reino do Céu sem estabelecer esta família. 
Jesus morreu por causa disto, e o Pai tem sofrido por 21 anos por causa disso; e também Deus 
esteve trabalhando por 6.000 anos a fim de encontrar isso. Este é o curso fórmula que todos 
que aprendem o Princípio devem seguir. Não há perdão neste curso formula. Não há perdão. 
Não importa quão bem uma pessoa conhece o Pai, este é o caminho a seguir. 
 
Vocês devem a partir de agora restaurar a família. A fim de fazer isso, vocês devem encontrar 
três filhos espirituais. Desta forma, ao estabelecer uma base de quatro posições com esses 
filhos, e criando uma base de quatro posições de fé externa centrando em vocês como pais, 
vocês devem criar o fundamento de que seus filhos espirituais possam servir completamente 
seus filhos diretos. Qual é o significado destes três filhos espirituais? Eles correspondem aos 
três arcanjos no mundo espiritual. Da mesma forma como os três arcanjos atendiam Adão e 
Eva desde quando eles foram criados, seus filhos espirituais devem atender os filhos que 
vocês terão após sua Bênção, desde quando eles estavam no útero. O que isto significa? Vocês 
estão indenizando nesta terra o padrão do apoio do arcanjo para Adão desde antes de sua 
criação até quando Adão estivesse casado depois de se tornar maduro. Assim, três filhos 
espirituais são absolutamente necessários. 

Há a idade de Adão, de Jesus, e da Segunda Vinda. Neste ponto, Adão é o primeiro filho, 
Jesus é o segundo filho, e a Segunda Vinda é o terceiro filho. Nestas três idades, quem se 
opõem à história de restauração? Caim sempre se opôs a Abel. Assim, restauração tipo Caim 
deve ser realizada, e três arcanjos devem ser restaurados primeiro. Desta forma, sem fazer o 
fundamento de atender completamente o filho que vocês terão após a Bênção, seus 
descendentes não podem se tornar cidadãos do céu. Esta é a lei do céu. 
 
Jesus também morreu porque não cumpriu isto. Se não foi assim, mas ao invés era tão simples 
como vocês pensam, por que Jesus morreu? Ele morreu porque não havia nenhuma mulher 
solteira naquele tempo? Isto é porque ele tinha que obedecer esta lei celeste. Porque essa é a 
fórmula para entrar no Reino do Céu, vocês não podem entrar sem trilhar esse curso fórmula. 
Vocês não entram no Reino do Céu individualmente, mas somente como uma família. 
 
Todos sem exceção devem deixar o mundo satânico a fim de serem admitidos na nação de 
Deus. Assim, vocês devem encontrar os Verdadeiros Pais e verdadeiros irmãos e irmãs. 
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A Igreja de Unificação deve limpar completamente todo amor impuro, e porque Eva perdeu 
três tipos de amor em uma única geração, ela deve restaurar três tipos de amor em uma única 
geração. Vocês devem formar um casal em um lugar que os pais e os irmãos possam apreciar. 
 
A fim de que formem uma família, vocês precisam testemunhar para três pessoas. Estas três 
pessoas são três arcanjos. Tendo pais, irmãos, esposo e esposa, e anjos, vocês podem começar 
uma família. Pecado original está enraizado no amor falso. Assim, não sejam manchados com 
o pecado novamente. A partir de uma família ideal, uma tribo ideal é formada. Eu espero que 
vocês formem uma verdadeira família ideal. 

 
5) O Relacionamento Entre Filhos Espirituais e Filhos Físicos 
 
Antes de virem para a Igreja, vocês estavam no mundo satânico. Então vocês entraram na 
Igreja passando a conhecer a vontade de Deus. Originalmente, vocês deviam ter um 
fundamento absoluto quando nasceram. Vocês estão destinados a se colocarem na posição de 
Adão e Eva não decaídos. Mas sendo que vocês nasceram com uma linhagem de sangue 
decaída, a fim de restaurar esse padrão original, vocês devem acreditar e seguir a palavra de 
Deus. Tornando-se um testemunho para a Igreja de Unificação, vocês criam um fundamento 
de Caim e Abel. Sendo que não tinham esse fundamento antes que nasceram, vocês devem 
estabelecer condições de indenização. 
 
Uma condição de indenização é estabelecida a fim de permitir que seu filho abençoado se 
torne um objeto de esperança. Uma família abençoada deve esperar ansiosamente pelo 
nascimento de um bebê e deve atender ao filho desde quando ele ou ela está no útero. Sem 
fazer isto claramente, vocês não podem seguir o caminho de restauração. Sem se colocar em
uma posição de se unir com o filho abençoado atendendo-o mesmo no ventre, vocês não 
podem se colocar na posição do arcanjo se tornando unido com Adão. 
 
Vocês serão abençoados e terão filhos. Quando vocês concebem um filho abençoado, vocês 
devem estabelecer a condição que três filhos espirituais se tornam completamente unidos com 
o bebê abençoado no útero. Desta forma, os três filhos espirituais devem proteger e cuidar do 
bebê abençoado até que o bebê esteja com 21 anos e casado. Isto é a mesma coisa que o 
arcanjo tendo a missão de proteger e cuidar de Adão e Eva até que eles crescessem e se 
tornassem um casal ideal. Se seus pais espirituais tiveram um bebê abençoado, esse bebê é o 
mesmo como Adão e Eva a quem Deus criou. 

Quando vocês são abençoados, vocês terão filhos. Diante deles, há também filhos espirituais. 
Filhos espirituais estão na posição de substância externa, como Jesus. Seu filho físico está na 
posição semelhante, mas como filhos de substância interna. 
 
Tal como a humanidade tem esperado historicamente pela manifestação da Segunda Vinda, os 
filhos espirituais devem esperar pelo nascimento dos filhos abençoados através de seus pais 
espirituais. Ou seja, filhos espirituais não devem esperar nada maior do que o nascimento de 
filhos abençoados através de seus pais espirituais. Além disso, eles devem respeitar o filho 
abençoado desde o tempo que o filho está no útero. Tal como o arcanjo devia pensar de forma 
elevada sobre Adão e Eva, e estava destinado a falar com eles e apoiá-los, filhos espirituais 
devem amar e valorizar o filho mais do que suas vidas desde o momento que os pais 
espirituais o concebem.  
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Eles devem esperar com a mais elevada esperança pelo dia que o bebê nasce. E quando o bebê 
nasce, eles devem oferecer sua propriedade, ou então a rota para restaurar o direito de 
propriedade do padrão arcangélico nunca virá a existir. 

Quando o bebê dentro do ventre dos pais espirituais nasce, em meio à felicidade e esperança 
que não pode ser trocada pelo cosmos inteiro, filhos espirituais devem receber o filho com o 
coração feliz sentindo como se essa realização fosse seu próprio sucesso. Ajudando o filho a 
se casar e se estabelecer, eles devem estabelecer o padrão de terem restaurado através de 
indenização o fato que o arcanjo não amou Adão, Caim e Abel. Fazendo isso centrando nesse 
padrão de perfeição, Satanás será completamente separado. Sem fazer isso, não há nenhuma 
maneira para fazer Satanás voltar. Vocês sempre falam sobre restauração através de 
indenização, mas quando vocês completaram a restauração através de indenização? Isto é 
possível porque há o princípio que separa completamente, centrando na família abençoada. 
Assim, vocês absolutamente precisam de filhos espirituais. 
 
Regra absoluta conecta com o esforço definitivo e com a eternidade. A natureza absoluta é a 
mais elevada ditadura. Embora vocês devam ser ditadores, vocês devem criar o nível básico. 
Portanto, a responsabilidade da família é enorme. Vocês devem estabelecer três filhos 
espirituais em sua família e ajustá-los adequadamente para os filhos no útero primeiro. Vocês 
devem ter filhos e filhas espirituais que digam, “Filho dentro do ventre, por favor, nasça 
rapidamente!” Se vocês não fazem isso, a indenização completa não acontece. 

Três filhos espirituais são arcanjos restaurados. Tal como três arcanjos orientavam e apoiavam 
Adão e Eva desde o tempo de sua criação, filhos espirituais devem atender o filho substancial 
abençoado de seus pais espirituais desde quando ele ou ela está no útero e até que ele ou ela 
esteja casado. Então, finalmente, eles podem estabelecer o padrão de sua própria restauração.
Quando um filho e filha tipo Caim são estabelecidos, eles devem atender e educar os filhos e 
filhas da substância desde o momento que eles nascem, e até mesmo serem capazes de ajudá-
los a se casarem. 

O fato que Jesus e seus três discípulos sofreram juntos e viajaram juntos através de vida e 
morte foi porque havia a regra fundamental chamada “filhos espirituais.” Porque não 
entendemos claramente essa regra fundamental até agora, Satanás tem violado à vontade este 
mundo e tornado todos miseráveis. O arcanjo que não amou Adão e Eva, nem o filho que 
Adão e Eva conceberam, é Satanás. 
 
A fim de restaurar a realidade do arcanjo, filhos espirituais devem amar Adão e Eva, 
representados por seus pais espirituais, e seu filho dentro do ventre. E através desse padrão, 
eles devem assumir responsabilidade pelo filho desde o dia do nascimento até o dia de seu 
casamento. Esta é a regra fundamental do Princípio. Quando vocês olham para isto na família 
do Pai, o próprio Pai não está destinado a educar seus filhos através de intervenção direta. 
Três outras famílias têm essa responsabilidade. 

 
6) Como se Colocar na Posição de Pais Restaurados 
 
Exatamente agora o Cristianismo no mundo espiritual e o Cristianismo na terra não estão 
unidos. A realidade espiritual do Cristianismo, isto é, o Paraíso, e a realidade do Cristianismo 
na terra devem se tornar unidas. Temos a responsabilidade para torná-las unidas. 
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Seu filho físico e seus filhos espirituais têm um relacionamento muito próximo em termos do 
Princípio. Seu filho representa a realidade da substância e está na posição de Abel. Os filhos 
espirituais são um símbolo espiritual como também estão na posição de Caim. Isso significa 
que eles estão na realidade do arcanjo. Abel, em termos da posição de Abel, significa a 
realidade da terra. 

A fim de unir a terra e o mundo espiritual que foram separados, seus filhos espirituais e filhos 
físicos devem se tornar completamente unidos. Se isso não acontece, a realidade do 
Cristianismo no mundo espiritual e a realidade do Cristianismo na terra absolutamente não 
podem se unir. Caim e Abel devem se unir a fim de que os pais ideais possam nascer. Se 
Caim e Abel não se tornam unidos, a restauração dos pais não pode ser estabelecida. Se, como 
uma condição de indenização, o filho espiritual e o filho físico se tornam completamente 
unidos na terra, então eles se colocam na posição do arcanjo e Adão antes da queda. Se eles se 
colocam nessa posição, eles sempre receberão amor de Deus. Se seu filho espiritual e filho 
abençoado sem tornam completamente unidos, a posição de verdadeiros pais estabelecida de 
acordo com o ideal de Deus finalmente pode ser restaurada. 
 
Vocês, membros da Igreja de Unificação, devem encontrar três filhos espirituais a fim de 
serem abençoados. Os três filhos espirituais devem atender o filho que os pais espirituais 
concebem após receberem a Bênção desde quando o bebê está no útero. Isto é o mesmo que
os três arcanjos apoiando e atendendo Adão quando estava sendo criado. Sem restaurar esse 
fundamento através de indenização, uma família não pode alcançar o padrão de perfeição. 

Uma restauração fundamental deve ser estabelecida através do bebê que nasce após receber a 
Bênção. A fim de fazer isso, três filhos espirituais devem atender absolutamente o filho 
abençoado desde o tempo que ele ou ela está no útero, e quando o bebê nasce, devem dar o
máximo esforço para apoiar o bebê até que ele ou ela cresça e esteja casado. Sem estabelecer 
esta tradição, a restauração completa não pode ser cumprida. O Pai tem que seguir esta estrada 
de restauração, e todos vocês devem também seguir esta estrada. 
 
O fato que o arcanjo fez Adão e Eva caírem é a raiz do ressentimento de Deus. Sem atender o 
filho abençoado, a estrada de restauração para os três filhos espirituais, que estão na posição 
de arcanjos, não aparece. Os pais espirituais, que são abençoados, e os três filhos espirituais 
devem criar um relacionamento de atendimento centrando no bebê abençoado. Centrando no 
filho abençoado, os pais também podem finalmente se colocar na posição de pais restaurados. 
Definitivamente, tal como Adão e Eva decaídos estão sendo restaurados através de Abel, os 
pais abençoados estão sendo aperfeiçoados através da segunda geração. Assim, vocês devem 
saber que, sem filhos espirituais, vocês não devem conceber seus próprios filhos. Sem filhos 
espirituais, vocês não podem amar seu bebê abençoado ou serem restaurados. 
 
Vocês devem inevitavelmente estabelecer três filhos espirituais antes de receberem a Bênção. 
Se vocês olham centrando em si mesmos, isso é tão importante quanto encontrar o Messias. A 
fim de que vocês recebam amor de Deus, vocês devem se colocar na posição de Abel. A 
posição chamada Abel substitui Adão, assim, três arcanjos são necessários. Somente 
estabelecendo o fundamento de três arcanjos em obediência completa a Adão vocês podem 
ser restaurados para a posição não decaída, de Adão aperfeiçoado. Mas mesmo se vocês 
receberam a Bênção, se vocês não têm três filhos espirituais, ou se vocês se colocam na 
posição de três arcanjos tendo domínio sobre vocês, restauração através de indenização não 
pode ser realizada. 
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7) A Missão dos Pais Espirituais e a Fórmula de Amor 
 
Vocês devem encontrar três pessoas tipo Caim no mundo satânico e estabelecê-los como 
filhos espirituais. Filhos espirituais devem ser pessoas que podem servir ao risco de suas 
vidas. Vocês devem estabelecê-los na posição de proteger Adão ao risco de suas vidas até que 
Adão se aperfeiçoe. Vocês devem estabelecer três pessoas a partir do mundo decaído na 
posição de Adão restaurado e vitorioso. 
 
Quando Jesus é colocado em uma situação de morrer sendo pregado na cruz, vocês não 
deveriam fugir. Vocês devem proteger Jesus quando ele está seguindo o caminho de morte. 
Vocês devem se colocar com a determinação de abandonar sua vida diante dele e em seu 
lugar. Se vocês não são pessoas desse caráter, vocês não podem se tornar um filho espiritual 
que restaurou a posição do arcanjo e colheu a vitória completa. Vocês devem saber em seus 
corações que educar filhos espirituais a terem fé absoluta é três vezes ou até mesmo sete vezes 
mais difícil do que criar seus filhos físicos. 

A história humana de pecado começou a partir do arcanjo que se tornou Satanás. A fim de 
restaurar esta história de pecado, vocês primeiramente devem restaurar o arcanjo decaído. 
Através do arcanjo restaurado, vocês devem amar filhos espirituais e fazê-los retornar para 
seu lado. Assim, amando primeiramente os filhos espirituais, e então amando seus filhos 
físicos, vocês são restaurados para a posição de pais. 
 
Sendo que o homem perdeu o amor para Satanás, ele deve arrancar o amor da realidade de 
amor de Satanás. Sendo que Satanás tomou o amor original, o lado de Deus deve tomá-lo de 
volta. Vocês devem estabelecer três filhos espirituais e torná-los absolutamente obedientes na 
posição do arcanjo. Vocês devem se colocar na posição de terem amado-os de forma absoluta, 
como Deus. Sendo que através do amor falso o homem perdeu o amor verdadeiro e caiu, 
devemos restaurar investindo amor mais verdadeiro e sincero do que o amor falso satânico. 

Sem amar seus filhos espirituais mais do que pais seculares amam seus filhos, vocês não 
podem restaurá-los. Uma pessoa que é puxada para longe pelo amor deve ser puxada de volta 
através do amor. Desta forma, no fundamento de três filhos espirituais que foram 
estabelecidos no padrão de amor que colheu a vitória, vocês podem amar seus filhos físicos. 
Esta é a fórmula do amor. 
 
O Pai também menteve esse tipo de estilo de vida. Sem seguir através dessa fórmula, o 
fundamento de perfeição não pode surgir. Assim, se vocês não estabeleceram completamente 
filhos espirituais, não importa quão amáveis sejam seus filhos físicos, vocês não podem viver 
juntamente com eles em sua casa. 
 
Quando educam filhos espirituais, vocês devem amá-los muito mais do que os pais do mundo 
amam seus filhos. Uma pessoa que não ama seus filhos espirituais não tem a qualificação para 
amar seus próprios filhos. Porque este é o caminho da restauração, ninguém pode mudar este 
fato. 
 
A fim de educar um filho e filha que representam Caim, mesmo se vocês passam fome, vocês 
devem dar a eles a comida. E vocês devem dar a eles as palavras de Deus, mesmo se isto 
significar não dormir à noite. Vocês devem fazer por eles tal como o Pai tem feito por vocês. 
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Famílias abençoadas não devem amar seus filhos apenas porque eles são seus filhos. Sendo 
que vocês estão na mesma situação do Pai, sem restaurar o padrão da família de Adão através 
de estabelecer três filhos espirituais, vocês não deveriam amar seus próprios filhos. Famílias 
abençoadas estão na mesma situação como o Pai quando ele estava seguindo essa estrada. Por 
essa razão, vocês também devem restaurar rapidamente filhos espirituais. 

Porque mesmo o bebê que está em seu ventre passa através de três estágios, seus três filhos 
espirituais devem se submeter ao bebê desde o tempo que ele ou ela está dentro do útero. Sem 
fazer isso, vocês não podem amar seus próprios filhos. Tal como o arcanjo atendia Adão e 
Eva como um servo no jardim do Éden desde quando eles estavam no ventre, vocês devem 
estabelecer três filhos espirituais para que eles atendam seu filho no ventre. Há estes três tipos 
de complicações na rota que a família deve seguir. 

Vocês não estão destinados a amar primeiro as pessoas que são suas famílias próximas. Ao 
invés, vocês devem estabelecer o padrão de amar uma pessoa no lado de Satanás – uma 
pessoa tipo Caim primeiro – mais do que amar seus pais, irmãos e irmãs. Esta é a forma do 
Princípio, e esse é o motivo pelo qual a Igreja de Unificação, que tem trilhado esta estrada, 
está se desenvolvendo grandemente. Sem que vocês façam a pessoa tipo Caim se submeter 
naturalmente através de amá-la mais do que seus próprios pais, ou irmãos e irmãs, restauração 
através de indenização não pode ser cumprida. Portanto, sem Caim, a salvação de Abel 
também não pode ser cumprida. 
 
Sem fazer essas pessoas amarem vocês com um coração de piedade filial, mais do que seus 
próprios filhos, vocês não podem cumprir a restauração através de indenização. Então quão 
difícil é estabelecer essa situação? Sem amar Caim até a extensão que vocês esquecem de 
comer ou dormir, ele não se submeterá em seu coração. Vocês devem saber que o Pai
frequentemente ampliou este tipo de ambiente, e criou uma realidade de vitória. 
 
A partir do ponto de vista de Deus, embora Jesus foi enviado para a terra para restauração 
através de indenização, ele não pôde encontrar filhos espirituais que morreriam com ele; 
assim, Deus teve que dar a ele a cruz. Portanto, vocês devem saber que, sem estabelecer a 
condição de sacrificar por seus próprios filhos, vocês não serão capazes de amá-los. Sem 
filhos espirituais, vocês não podem cumprir a perfeição da providência ou sua própria 
salvação. 
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Capítulo 6 
 
 

O Matrimônio Sagrado dos Verdadeiros Pais  
e a Família Abençoada 
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1. O Matrimônio Sagrado e o Curso de Sete Anos dos Verdadeiros 
Pais 

 
1) A Cerimônia de Casamento Sagrado, o Pico de Dificuldade e 
Perseguição 
 
Nesse fundamento da Cerimônia do Casamento Sagrado dos Verdadeiros Pais em 1960, havia 
muito conteúdo a ser resolvido através de condições de indenização pela história de 4.000
anos desde Adão até Jesus e a história de 2.000 anos desde Jesus até o tempo atual. Embora a 
cerimônia tenha significado cósmico em âmbito mundial, somente algumas pessoas 
participaram dela. O período de preparação para a cerimônia, desde 1953 até 1960, foi um 
período de inimaginável perseguição. Durante esse período, mais de 3,6 milhões de pessoas, 
mais de três denominações, e o governo coreano perseguiram a Igreja de Unificação. A 
despeito dessas terríveis circunstâncias, o Pai obteve a vitória pelo estabelecimento das 
condições de indenização necessárias, e finalmente realizou a Cerimônia do Matrimônio 
Sagrado em 1960. Esse dia determinou o destino da Igreja de Unificação. 
 
A Cerimônia de Matrimônio Sagrado do Pai é um evento gigante em âmbito mundial e 
cósmico a ser eternamente comemorado na terra. Todas as condições verticais de indenização 
no nível mundial deviam ser resolvidas naquele dia, através da realização de vitória física e 
espiritual. 

Centrando no Pai, a recriação da história acontece. O padrão familiar vitorioso começa a 
partir da posição individual de Jacó. Portanto, em 1960, 14 anos depois da liberação coreana 
da colonização japonesa, o Pai começou sua família. A fim de restaurar a falha de Jesus, 14 
anos, o tempo para o nível de perfeição do estágio de crescimento, era necessário. Isto é 
semelhante a Jacó restaurando sua família em 14 anos. No ano histórico de 1960, a separação 
da família do lado de Satanás de volta para o lado de Deus ocorreu. 

Porque o curso original de três anos do Pai fracassou, 14 anos foram necessários para 
indenizar isto. Pela primeira vez na história humana, uma família desejada por Deus nasceu 
em 1960. Durante esse período, o Cristianismo estabelecido e o governo coreano juntos 
queriam se livrar da Igreja de Unificação, tal como Judaísmo e o governo Israelita 
crucificaram Jesus 2.000 anos atrás. Até o dia antes da Cerimônia do Matrimônio Sagrado, o 
Pai teve que ir para o departamento de polícia para investigações. As pessoas na posição dos 
12 apóstolos na Igreja de Unificação também se opuseram ao Pai, como os 12 apóstolos de 
Jesus o traíram. Tal como o governo judeu, o Judaísmo, e Judas em unidade queriam matar 
Jesus, também Unificacionistas, o Cristianismo estabelecido e o governo se opuseram juntos à 
Igreja de Unificação. 
 
Abril de 1960 foi o pico de dificuldade e perseguição. O Pai estava colocado na linha 
limítrofe, tentando decidir se seguiria ou não em frente mais um passo. Realizar esta obra 
historicamente nova durante essa crise terrível é retornar a definitiva glória e alegria para 
Deus. O dia histórico de casamento que Jesus mencionou foi finalmente realizado através da 
Cerimônia do Matrimônio Sagrado. A partir deste ponto, desenvolvimento radical centrando 
em Deu começou a ocorrer. Jesus morreu sem estabelecer sua noiva, o Pai restaurou de forma 
genuína a providência dando as boas vindas para sua noiva. 
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A cerimônia de Bênção da Igreja de Unificação, centrando na Cerimônia do Matrimônio 
Sagrado do Pai, se tornou o alvo de perseguição a partir do mundo satânico através das igrejas 
convencionais. Jesus deveria ter estabelecido a ordem da Bênção a despeito de ser perseguido 
pelo povo Judeu e o Judaísmo. Mas ele não pôde estabelecer a Bênção antes de sua 
crucificação. Quando o Pai começou a restaurar a Vontade de Deus estabelecendo a Bênção, 
Satanás e seu lado estavam totalmente mobilizados para se oporem à Igreja de Unificação. 
 
Antes da Cerimônia de Matrimônio Sagrado, Satanás tentou se opor ao Pai através de uma 
enorme nota de acusação enviada para a delegacia de polícia. Em meio à oposição do governo 
e das autoridades nacionais centrando nas igrejas convencionais, a Cerimônia de Matrimônio 
Sagrado começou. Ela não foi uma celebração ou um festival, mas um campo de batalha entre 
Deus e Satanás. Porque o domínio de Deus e o domínio de Satanás seriam determinados 
dependendo do sucesso ou fracasso da Cerimônia do Matrimônio Sagrado, ela foi realizada 
em uma atmosfera extremamente séria. Ao realizar a Cerimônia do Matrimônio Sagrado na 
intersecção de bem e mal, o Pai foi capaz de retornar glória a Deus. Jesus reivindicou a 
família de amor e o mundo de amor. Dessa forma, é um fato surpreendente que o Pai pôde 
lançar a era da história do coração. 

A noiva que o Messias recepciona é um indivíduo, mas ela representa o mundo inteiro e o 
encontra no ponto central. Portanto, Satanás se opõe ao encontro mobilizando todo o poder da 
nação. Porque o mundo Caim satânico começa a desmoronar quando o Messias e sua noiva se 
encontram e estabelecem o centro, o mundo satânico quer destruir a família do Messias 
mobilizando toda a autoridade e força do mundo contra eles. 
 
Quando uma religião não apoia a família do Messias, ela passa a pertencer a Satanás; mesmo 
quando uma religião não assume qualquer posição permanecendo neutra, ela automaticamente 
pertence a Satanás. Isto significa que quando a religião central, o Cristianismo, não aceita o 
Messias, todas as religiões e todas as nações passam a pertencer a Satanás. Esse é o motivo 
pelo qual Satanás faz tudo para impedir o Cristianismo de aceitar o Messias. Portanto, o 
Messias e sua noiva se encontram no meio do ataque e oposição de todas as nações. A 
Cerimônia do Matrimônio Sagrado não é realizada em um ambiente bem preparado, mas em 
um campo de batalha. O Pai realizou a Cerimônia do Matrimônio Sagrado nesse campo de 
batalha em 1960. 
 
Seguindo através deste complicado curso de indenização, o casal legítimo nasceu pela 
primeira vez na história humana. Finalmente, depois da sufocante luta de Deus contra Satanás 
por milhares de anos, e superando a morte espiritual, o casal ideal que Deus originalmente 
desejava foi estabelecido. Os Verdadeiros Pais – o longamente estimado desejo de Deus –
foram finalmente estabelecidos na terra. A partir desse ponto, a base de quatro posições 
substancial centrando no amor verdadeiro de Deus pôde surgir. 

 
2) O Estabelecimento de Três Discípulos Antes da Cerimônia de 
Matrimônio Sagrado dos Verdadeiros Pais 
 
Jesus definitivamente precisava de três discípulos. Adão e Eva tinham três arcanjos, mas eles 
não serviram Adão e Eva. Como resultado, o mundo decaído foi formado. A fim de se colocar 
na posição de pais aperfeiçoados, o Messias e sua noiva devem ter três discípulos 
absolutamente obedientes no lugar dos três arcanjos.  
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Do contrário, não podemos retirar Satanás do mundo físico. Pessoas que simbolizam os três 
arcanjos e as três eras (Idade do Velho Testamento, Idade do Novo Testamento e Idade do 
Completo Testamento), e que indenizam todos os problemas do lado Caim na história, são 
definitivamente necessárias. Essas três pessoas devem ser completamente obedientes ao 
retorno do Senhor, que vem para indenizar de uma vez horizontalmente a história vertical da 
Idade do Velho Testamento, Idade do Novo Testamento e Idade do Completo Testamento. 

A fim de que o Pai realizasse a Cerimônia do Matrimônio Sagrado, ele tinha que restaurar os 
três discípulos que traíram Jesus. 
 
Mais um propósito da Cerimônia do Matrimônio Sagrado era indenizar a família de Adão. 
Adão e Eva caíram através do relacionamento conjugal. A queda ocorreu através de um casal, 
assim, restauração não pode se feita sozinho. O homem sozinho não pode ser restaurado ou 
salvo completamente. Uma mulher sozinha não pode ir para o Reino do Céu também. Os dois 
são necessários para resolver o problema. O padrão dos Verdadeiros Pais deve ser 
estabelecido na terra restaurando Adão e Eva decaídos. A fim de fazer isso, o problema deve 
ser resolvido centrando nos três discípulos representando os três arcanjos. 
 
Jesus deve substituir Adão, e o Senhor do Segundo Advento deve substituir Jesus. O retorno 
do Senhor não pode se colocar na posição de Verdadeiros Pais sem ter três filhos espirituais 
absolutamente obedientes. Esses três discípulos devem ser os filhos de piedade filial (para o 
Senhor), que podem ir além das barreiras de vida e morte e que podem seguir seu Abel em 
meio à severa perseguição. Em abril de 1960, o pai estabeleceu esses três discípulos. 
 
Nesse fundamento, o Pai estabeleceu a família que é composta de 12 filhos, como a família de 
Jacó. Centrando nos três discípulos – os três filhos – o Pai gradualmente estabeleceu este 
padrão. 
 
A Cerimônia do Matrimônio Sagrado de 1960 determinou substancialmente a posição 
paternal do fundamento de ter três discípulos representando os três filhos da família de Adão, 
os personagens ressuscitados de Caim, Abel e Set. Esta Cerimônia do Matrimônio Sagrado é 
uma celebração significante para indenizar a desunião dos três filhos e os pais na família de 
Adão, que foi a fonte do profundo ressentimento de Deus. Este Matrimônio Sagrado que 
ocorreu em abril de 1960, na Coreia, pela primeira vez na história, foi um evento de 
significado universal. A partir daquele momento, a fortuna da nova história começou. 

O Pai estabeleceu três filhos no nível de aperfeiçoamento do estágio de crescimento em 1960. 
Os três filhos simbolizam Pedro, João e Tiago. 
 
Antes da Cerimônia do Matrimônio Sagrado do Pai em 1960, o Pai selecionou três casais, e 
logo depois da Cerimônia do Matrimônio Sagrado os três casais foram abençoados. Abençoar 
três famílias é para estabelecer a condição que Pedro, João e Tiago, centrando em Jesus, se 
colocam na realidade ideal de Deus. O fundamento invisível absolutamente vitorioso foi 
estabelecido nesse dia. 
 
Estabelecer as três famílias antes da Cerimônia do Matrimônio Sagrado é estabelecer o ideal 
de noiva e noivo para os três discípulos de Jesus. Isto também significou o estabelecimento do 
fundamento linear vitorioso. As três famílias se tornaram as famílias centrais para indenizar 
todas as famílias em nossa história decaída. 
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Quando os três casais são abençoados centrando nos Verdadeiros Pais, oito membros da 
família são formados. Estas três famílias representam as famílias de Adão, de Noé e de 
Abraão, e elas são as famílias restauradas tipo Caim. A partir daqui os filhos lineares diretos 
de Deus podem nascer. Estas três famílias são as figuras tipo Caim estabelecidas como os 
filhos da idade do retorno, substituindo os três discípulos de Jesus. Ao servir o Senhor do 
Segundo Advento, elas devem se colocar como arcanjos restaurados. Portanto, as três famílias 
são as famílias restauradas dos três arcanjos. 

 
3) A Idade na qual os Pais Desbravam com a Responsabilidade 
 
Em 1960, a Igreja de Unificação se colocou no nível de aperfeiçoamento do estágio de 
crescimento. A fim de alcançar o estágio de aperfeiçoamento a partir desse ponto, sete anos 
eram necessários. Esse foi o primeiro curso de sete anos. Quando alcançamos o padrão de 
perfeição, devemos entrar no domínio direto de Deus. O domínio direto é o estágio onde Deus 
domina diretamente nossos corações e nossas vidas. 

O primeiro curso de sete anos é o curso no qual os pais desbravam com a responsabilidade. 
Durante este período, o Pai tinha que arranjar todas as condições internas e externas para que 
Satanás não pudesse acusar a família do Pai quando ele desenvolvesse a providência 
centrando em sua própria família. O Pai e a Mãe em completa unidade como os representantes 
da humanidade deviam resolver todos os complicados problemas humanos do coração 
alienado durante este curso de sete anos. Eles estavam destinados a se colocarem no lugar do
coração ligado ao mundo. O Pai restaurou através de indenização o caminho para Jesus, a 
família de Jesus e a tribo de Jesus. A fim de conectar o único domínio tribal de Deus com o 
nível mundial, o Pai esteve realizando as cerimônias de Bênção. Em 1967, o padrão nacional 
foi estabelecido, e ele foi conectado com o nível mundial em 1970. Em outras palavras, 
através da Bênção, o Pai estabeleceu o fundamento para todas as tribos no mundo seguirem 
sua tradição vitoriosa. 
 
Os pais que não são decaídos são chamados verdadeiros pais. Mas Adão e Eva se tornaram 
pais decaídos. Como resultado, as lutas e indenização por 6.000 anos foram legadas para a 
humanidade. Isso é devido aos erros dos pais originais. 
 
Quem deve assumir responsabilidade por isso? Os pais devem assumir responsabilidade. Eles 
não devem deixar essa responsabilidade para seus filhos. Devido ao erro dos pais, o indivíduo, 
família, tribo, nação e mundo se tornaram o fundamento que Satanás pôde acusar. Os pais 
devem cortar isso estabelecendo condições de indenização. O período para cortar isto era o 
primeiro curso de sete anos – até o final de 1967. Portanto, o caminho para Satanás acusar foi 
bloqueado durante o segundo curso de sete anos. Vocês estão agora na zona segura. 
 
Quem deve seguir o primeiro curso de sete anos? Os pais devem seguir este curso. Porque 
Adão e Eva caíram no nível de aperfeiçoamento do estágio de crescimento, os pais devem 
seguir o caminho. Eles devem seguir centrando em Deus, não centrando no homem ou na 
mulher. Quando a família abençoada é formada neste nível, o centro sempre deve ser Deus. 
Quando um casal abençoado conflita com a vontade de Deus, embora eles sejam muito 
íntimos, eles devem se livrar desses elementos íntimos e se colocarem na posição pública. 
Eles não devem conduzir suas vidas discutindo um com o outro de forma racional, o que é 
humanamente correto e justo. Eles devem seguir completamente centrados em Deus. 
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Quando um homem se coloca na posição sujeito, sua esposa deve ser absolutamente obediente 
diante dele. O relacionamento Abel e Caim se aplica ao relacionamento homem e mulher. 
Deve haver obediência absoluta sem objeção. Quanto mais objeção o casal tem, mais 
obstáculos bloquearão seu caminho. Deus tem conduzido essa história. 
 
O Pai obteve a vitória substancial seguindo através do curso de sete anos através desse 
processo. Para seguir através destes sete anos e estabelecer estas condições de indenização, o 
Pai lutou com miríades de nações e com incontáveis denominações. 
 
Neste ponto o Pai deve determinar o padrão de pais nesse fundamento vitorioso; então ele 
pode proclamar o Dia de Deus. 

Durante este curso de sete anos, a Mãe deve estar completamente unida com o Pai. Ela deve 
demonstrar obediência absoluta ao Pai. Não deve haver nenhuma objeção. Ela pode ter as 
emoções de uma mulher, e ela pode encontrar vários desafios como uma mãe de uma família. 
Mas esses problemas não devem ser primários. Vários e complicados assuntos, incluindo os 
problemas emocionais de uma mulher, estão envolvidos em se tornar unida com o Pai. 
 
A fim de erradicar todos esses problemas, o Pai lutou por sete anos. O Pai não trabalhou pela 
igreja durante esse período. Vocês estiveram lutando externamente para o benefício da nação, 
mas a raiz de suas atividades é este padrão de completa unidade do Pai e da Mãe. Embora 
vocês prepararam o fundamento nacional vitorioso, isto teria sido em vão sem a determinação 
deste padrão de unidade de esposo e esposa. A essência é o fundamento dos Verdadeiros Pais. 

Jesus sacrificou sua vida inteira para o benefício do mundo, abandonando sua família física e 
familiares. Esse é o motivo pelo qual o Pai não estava destinado a testemunhar para sua tribo 
física e familiares durante este curso de sete anos. O Pai marchou em frente com o coração 
que alguém que segue a vontade de Deus é meu pai e meus irmãos. 
 
Os pais do Pai foram sacrificados na Coreia do Norte durante este curso de sete anos. Porque 
eles tinham que indenizar a falha dos familiares de Jesus, eu sabia que eles poderiam ser 
pisoteados até a morte ou terrivelmente atacados por Satanás. 
 
No caminho de Pyongyang, eu poderia ter encontrado meus pais; mas eu tive que partir para a 
Coreia do Sul a fim de salvar outras tribos primeiro. Vocês são aqueles que eu queria 
encontrar através de sacrificar minha família e abandonando todos os meus familiares. 

 
4) O Curso da Cruz em Nível Familiar dos Verdadeiros Pais, ou o 
Caminho da Cruz na Verdadeira Família 
 
Até 1967, havia uma providência separada centrando na família do Pai; Deus e o Pai não 
podiam contornar esta lei. O Pai teve que criar o ambiente mais confiável no momento mais 
difícil. 
 
A história de 6.000 anos da humanidade foi a história da cruz individual, mas o tempo para a 
cruz no nível familiar permaneceu. Então quem deve carregar a cruz no nível familiar? 
Ninguém quis carregar isto até agora. Jesus estava destinado a seguir em frente para o mundo 
com sua família, carregando a cruz nacional.  
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Porque Jesus morreu carregando a cruz nacional, o Pai tinha que reindenizar isto. Devido à 
morte de Jesus, o caminho da cruz individual e da cruz em nível familiar permaneceu – o 
curso dual de indenização foi deixado. A fim de cumprir isto, o Pai trilhou o caminho da cruz 
individual até 1960. 
 
Este curso de 14 anos é o mesmo como o curso de 14 anos de Jacó. Quando ele teve que 
seguir este período, o Pai pôde estabelecer a base de quatro posições do nível familiar na 
terra. 
 
Ao trilhar o caminho da cruz individual, uma pessoa não deve receber ou aceitar a simpatia de 
qualquer pessoa. Uma pessoa não deve simpatizar com alguém ou receber qualquer simpatia 
dos outros durante este curso de indenização. 
 
Depois de concluir o curso de indenização individual em 1960, o Pai lançou o caminho da 
cruz em nível familiar. Esse é o motivo pelo qual eu parei de conduzir diretamente vocês. Até 
o verão de 1961, o próprio Pai conduzia o culto de domingo, mas então eu parei porque os 
problemas internos dentro da minha família eram mais desesperados para a providência. O 
foco do Pai naquele tempo era como indenizar a cruz no nível familiar fim de restaurar de 
forma bem sucedida os 6.000 anos de história decaída. Seguindo através de todos estes cursos, 
o Pai pôde estabelecer o “Dia dos Pais,” o “Dia dos Filhos,” o “Dia de todas as Coisas” e o 
“Dia de Deus.” Vocês não sabem quanto o Pai sofreu internamente desde 1960 até o primeiro 
dia de 1968 quando ele proclamou o Dia de Deus. Vocês nunca saberão como o Pai seguiu 
através deste curso. 

 
5) Curso de Sete Anos da Mãe 
 
A queda começou a partir de Eva – a mulher. A Bíblia não afirma em detalhes, mas Eva devia 
ter 16 anos de idade no tempo da queda. Devido à queda de Eva em sua adolescência, ela 
perdeu o padrão de mãe da humanidade. Portanto, na restauração, aquela que deve ser a 
Verdadeira Mãe para a humanidade deve ser escolhida antes de atingir 20 anos de idade. O 
Pai não devia estar com mais de 40 anos de idade para a Cerimônia do Matrimônio Sagrado. 
Por causa desta razão do princípio, o Pai amou sua jovem esposa como sua filha. 
 
Devido à queda, Eva não desempenhou o papel de uma filha amorosa para Deus, ou uma irmã 
mais jovem e esposa para Adão. Portanto, o Pai tinha que criar a Mãe como sua filha, amá-la 
como uma irmã mais jovem, e então tratá-la como sua noiva. Como resultado da queda, Eva 
recebeu amor falso a partir de falsos pais e seu falso irmão mais velho, assim, aquela que deve 
ser a Mãe não deve ter falsos pais ou um falso irmão mais velho. 
 
A Mãe deve ser como uma irmã mais jovem, uma esposa, e uma filha, tudo ao mesmo tempo. 
Ela não deve ter uma família física ou familiares a quem possa apelar sobre seu sofrimento 
quando ela enfrentar dificuldades. 
 
Os primeiros sete anos após a Cerimônia do Matrimônio Sagrado foi o período para educar a 
Mãe com educação celeste. Durante este período, o Pai orou continuamente por isto, dia e 
noite. Nem mesmo a Mãe sabia todo o significado por trás deste período, mas o Pai restaurou 
substancialmente a filha celeste, a esposa celeste e o padrão de Verdadeiros Pais, tudo que foi 
perdido pela queda. Este é o caminho para todos os descendentes atravessarem. 
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Durante os primeiros sete anos, o Pai enviou a Mãe para a casa de outra pessoa e a deixou 
sofrer lá. Devido a este tratamento severo, todas as mulheres na Igreja de Unificação que 
tinham inveja da Mãe naquele tempo se tornaram simpáticas com ela. Todas elas certamente 
passaram para o lado da Mãe. Então a Mãe pôde retornar para sua posição original. 
 
A Mãe teve que seguir através do curso de sete anos com um coração forte e ousado. Um 
grande ponto da Mãe é que ela tentou confiar no Pai mais do que em seu pai físico. Ela sentiu 
como se o Pai fosse seu avô. A Mãe confiou no Pai 100% mais do que seu avô, e seu irmão 
mais velho. 
 
Após a vitória do homem, a mulher deve ser vitoriosa. Esse é o motivo pelo qual a Mãe tinha 
que seguir através do curso de indenização por sete anos em meio à extrema oposição da 
sociedade e da nação. 
 
Porque a Mãe cumpriu sua responsabilidade, o Dia de Deus pôde ser estabelecido. A fé da 
Mãe em mim foi absolutamente imutável durante os sete anos. Ela superou o curso de sete 
anos com uma atitude e uma convicção para seguir o Pai ao custo de sua vida. 
 
A fim de indenizar a desconfiança de Eva em Deus, a Mãe tinha que estabelecer a firme 
condição que pudesse obter 100% da confiança de Deus nela. Devido ao fundamento 
espiritual vitorioso da Mãe, que obteve a confiança tanto de Deus como do Pai, o Dia de Deus 
pôde ser escolhido e estabelecido. 
 
Sete anos após o nível de aperfeiçoamento do estágio de crescimento, no oitavo ano, em 1968, 
o Pai e a Mãe puderam aparecer na terra como o esposo e a esposa qualificados no nível de 
aperfeiçoamento do estágio de crescimento. 
 
A partir desse momento, eu com minha família, pudemos lançar a providência em âmbito 
mundial além do padrão nacional. Esse é o motivo pelo qual o Pai foi para a América naquele 
tempo. 

 
6) O Lema Providencial para a Década de 1960 
 
O ano de 1960 corresponde ao nível a aperfeiçoamento do estágio de crescimento. O estágio 
de perfeição corresponde aos sete anos seguintes. 
 
Quais eram nossos lemas para a década de 1960? O primeiro era, “Vamos fazer deste, o ano 
para deixar o definitivo resultado para sua vida inteira.” O segundo era, “Vamos nos tornar 
representantes do Pai.” O terceiro era, “Vamos ser alqueles que podem demostrar o padrão 
exemplar e que podem ter orgulho dele.” O quarto era, “Vamos ser os sujeitos vitoriosos.” 
Todos estes estavam falando sobre o Pai. Na visão de história restauracional, eu deixei o 
resultado definitivo da minha vida na década de 1960. Esse é o motivo pelo qual devemos 
cumprir nossa missão sendo representantes de Deus. A fim de ser representantes de Deus, 
devemos ter o padrão para demonstrar e ter orgulho dele. O padrão é para restaurar a base de 
quatro posições em três anos. Porque o Pai cumpriu essa missão, o lema, “Seja o sujeito 
vitorioso,” pôde ser promulgado. Essa tem sido a batalha do Pai até agora; portanto, vocês 
devem entrar no curso de sete anos a fim de deixar o resultado definitivo de suas vidas 
centrando neste primeiro lema.  
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A seguir, vocês devem ser os representantes de Deus; sejam os filhos e filhas vitoriosos que 
podem consolar a triste história de Deus ao ser expulso por Satanás na batalha de restauração. 
Quando vocês bloqueiam a acusação de Satanás e o faz se render a vocês, Deus louvará vocês 
como Seus vitoriosos filhos e filhas diante de todas as coisas. 
 
Sendo que a conclusão da base de quatro posições é a conclusão do propósito de criação, este 
é o princípio para derrotar o mundo satânico. Portanto, devemos criar o domínio vitorioso 
para obter a rendição natural de Satanás; então devemos seguir em frente para o mundo com 
este fundamento vitorioso. Esta é a fórmula. Vocês devem ser capazes de deixar seu definitivo
resultado de sua vida com o primeiro lema. Então, quando seu curso de sete anos começa? O 
primeiro curso de sete anos foi cumprido na visão do todo; mas seu próprio curso de sete anos 
individual deve começar dependendo de sua decisão. 
 
O lema do primeiro ano do curso de sete anos era, “Vamos fazer deste, o ano para deixar o 
resultado definitivo de sua vida inteira.” O lema do segundo ano era, “Vamos ser 
representantes do Pai.” O lema do terceiro ano era, “Vamos ser aqueles que podem 
demonstrar o padrão exemplar e que podem ter orgulho dele.” O lema do quarto ano até o 
final do curso de sete anos era, “Vamos ser o sujeito vitorioso.” Nos primeiros três anos, o Pai 
abençoou 36, 72 e 124 casais, e os indicou para regiões de missão. Isto era como distribuir a 
nova terra para as 12 tribos depois que os Israelitas entraram em Canaã. 
 
A nova idade histórica se abriu em 1960. A nova tribo, nova nação e novo mundo deviam ser 
formados durante este período. Centrando neste ponto cardeal, o Pai realizou várias 
cerimônias de Bênção. As famílias abençoadas foram estendidas para áreas vitoriosas (ponto 
cardeal de vitória) até a nação e o mundo no curso da providência restauracional. 
 
A rápida mudança da história desde 1960 é devido à providência de Deus estar centrada na 
Igreja de Unificação. Os historiadores modernos não sabem por que entramos nesse grande 
período transicional. Vocês devem saber claramente que a Bênção é dada para demonstrar um 
bom exemplo. 

O mundo espiritual esteve em grande confusão até agora. Quando o rio flui e se reúne ao mar, 
isto forma um grande oceano. O mundo espiritual era composto de muitas represas impedindo 
o fluxo das águas; esse é o motivo pelo qual a água não podia fluir para o oceano. Mas agora é 
o tempo para destruir as represas e as muralhas. Desde 1960, o processo histórico de destruir 
as represas tem ocorrido, por isso o mundo espiritual está em grande confusão. 
 
O fator final de vitória é determinado pelo mundo físico, não pelo mundo espiritual. 
Originalmente um casal caiu junto, por isso a restauração deve ser centrada em uma família. 
A cooperação de esposo, esposa e filhos é vital. As três gerações de Abraão, Isaque e Jacó, 
centrando nas famílias dos três filhos de Noé, formaram o fundamento de indenização. Antes 
de 1960, o Pai estava focado no cumprimento da missão individual. Eu superei aqueles anos 
de receber todos os tipos de perseguição e de ouvir todos os maus rumores. Em 1960, o Pai 
pôde desenvolver horizontalmente o amor de Deus, estabelecendo a família; e então o 
fundamento se estendeu através das cerimônias de Bênção seguintes. 
 
A fim de receber a Bênção, vocês devem amar Deus mais do que tudo. Vocês devem amá-lo 
mais do que vocês amam seus pais, sua família ou a si mesmos. Porque receber a Bênção é 
tomar a cruz de amor, alguns membros tiveram que deixar suas famílias para a Bênção.  
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Isto era como o ensinamento de Jesus que “Alguém que ama seus pais ou cônjuges mais do 
que a mim, não pode se tornar meu discípulo.” Abraão teve que deixar Ur na Caldéia para 
seguir o chamado de Deus; da mesma forma, alguns tiveram que deixar seus lares. Isso 
impulsiona ainda mais os maus rumores. Esse fenômeno anormal não aconteceu pela força, 
mas através da escolha interna de cada indivíduo. 

 
7) A Bênção de 36, 72 e 124 Casais 
 
Todos os coreanos se opuseram às cerimônias de casamentos em massa na década de 1960. 
Uma após a outra, cerca de 15 pessoas enviaram notas de acusação para o departamento de 
polícia a fim de colocar o Pai na prisão. A menos que nos coloquemos contra essa posição e 
perseguição do mundo, a história decaída não pode ser indenizada. A cerimônia de casamento 
em massa foi um pandemônio terrível que até mesmo policiais foram mobilizados para parar 
as brigas. A cerimônia de casamento foi realizada no interior com todas as portas trancadas 
enquanto as pessoas no lado de fora estavam gritando e fazendo uma grande comoção. Esta 
foi a primeira cerimônia como essa na história. Após os primeiros três anos realizando essa 
cerimônia de casamento controversa, o Pai sentia que isto era como um sonho. Há uma clara
razão para isso. Isto não foi o resultado de um erro de cálculo do Pai. O Pai nunca perde um 
empreendimento. 
 
O casamento do Pai e o casamento dos 36 casais não deveriam ser realizados sob os aupícios 
da permissão de seus pais decaídos. 

A cerimônia de Bênção dos 36 Casais em 1961 também foi um tumulto. Mas seguimos em 
frente, embora tivéssemos guardas em pé na porta. 

Todos os pais se opuseram à Bênção dos 36 Casais da Igreja de Unificação. Estes pais 
estavam revoltados tentando recuperar seus filhos. Porque a história humana começou a partir 
de falsos pais, os Verdadeiros Pais devem conduzir a vontade de Deus. O governo também se 
opôs a ela; o Pai estava negociando com o tribunal no momento do casamento. O Pai liderou 
uma aventura no meio de total oposição. 
 
No momento da queda de Adão e Eva, todo o universo ficou em completa escuridão. A fim de 
indenizar isto, o Casamento Sagrado da Igreja de Unificação foi realizado com todas as portas 
trancadas. As pessoas estavam gritando no lado de fora, “Me devolvam meu filho e minha 
filha. O que vocês vão fazer com nossos filhos e filhas?” Eles ficaram perplexos pelo fato que 
os casamentos de seus filhos foram ajeitados pelo Pai quando era negócio deles cuidar do 
casamento de seus filhos.  
 
Satanás roubou os filhos de Deus, por isso o Pai estava trazendo de volta os filhos perdidos de 
Deus. De acordo com o Princípio, Deus não pode evitar estar com a Igreja de Unificação. Os 
pais negativos que estavam se opondo ao casamento agora dizem para mim que o casamento 
estava errado, mas que eles estão felizes por terem bons genros. 

A história providencial tem sido prolongada porque Caim, na posição do arcanjo, não pôde 
ser obediente a Abel, na posição de Adão. A fim de indenizar isto, os 72 Casais, na posição de 
Caim, foram estabelecidos diante dos 36 Casais, na posição dos antepassados. 
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Os 36 Casais estão na posição dos antepassados históricos de Adão até Jacó, e os 72 Casais 
estão na posição para restaurar as famílias de Caim e Abel. Então eu abençoei 120 Casais 
representando o mundo. Sobre a condição de formar famílias Caim e Abel centrando na 
família de Jesus, eu escolhi os campos sagrados. Portanto, os 120 Casais representam todas as 
nações do mundo. Jesus começou de novo no nível mundial pela unidade dos 120 discípulos
no Pentecostes; da mesma forma, os 120 Casais estabeleceram o fundamento mundial. 
 
O retorno do Senhor deve indenizar a família de Adão. Portanto, ele deve estabelecer famílias 
tipo Adão, tipo Noé e tipo Abraão como os antepassados. A fim de estabelecer aqueles 
antepassados verticais, o Pai abençoou 36 Casais (12 casais tipo Adão, 12 casais tipo Noé, e 
12 casais tipo Abraão). Centrando nesses antepassados, o Pai abençoou 72 casais como 
famílias tipo Caim e tipo Abel. E os 120 Casais simbolizam os líderes das 120 nações do 
mundo. 
 
Os 36 Casais são os corpos ressuscitados dos antepassados decaídos; os 72 Casais são os 
corpos ressuscitados dos filhos dos antepassados; e os 120 Casais são os corpos ressuscitados 
das pessoas no mundo. Portanto, quando eles se tornam unidos, a família, filhos, e o mundo 
inteiro também estarão unidos. Esse é o motivo pelo qual o Pai será diretamente responsável 
por esses casais abençoados (36, 72, 120 Casais). 
 
Os 36 Casais estão na posição dos antepassados e os 72 Casais são as famílias restauradas de 
Caim e Abel diante dos 36 Casais. Em outras palavras, Caim e Abel são restaurados 
simultaneamente através das 120 nações do mundo inteiro. 

Os 36 Casais, 72 Casais e 120 Casais são uma equipe que não pode ser separada. Os 36 
Casais são antepassados históricos, os 72 Casais são filhos e filhas, e os 120 Casais são os 
arcanjos representando as facções tribais em âmbito mundial. Por isso, os antepassados, Caim 
e Abel, e as 12 tribos devem estar totalmente unidas. História de restauração busca unidade. 
Quando os 36 Casais, que são antepassados, e os 72 Casais, que são Caim e Abel, se tornam 
unidos, uma família é formada. Os 120 Casais e 120 discípulos são a extensão em âmbito 
mundial das 12 tribos desta família. 
 
Quando a base de quatro posições está centrada em Deus, Satanás deve recuar. Na Igreja de 
Unificação, que cumpriu o padrão de desenvolvimento em âmbito mundial na terra centrando 
nos Verdadeiros Pais, houve as Bênçãos dos 72 Casais e 120 Casais. Os 120 Casais 
simbolizam os representantes das nações no mundo. De forma semelhante, para começar uma 
providência em âmbito mundial, Jesus estabeleceu 120 discípulos. 
 
Jesus conduziu espiritualmente a providência de salvação utilizando esses discípulos na linha 
de frente. A missão do Pai era estabelecer substancialmente essas pessoas da linha de frente a 
quem Jesus estabeleceu espiritualmente. 
 
Isso foi cumprido, então a seguir o Pai devia abençoar todas as coisas. Após encontrar as 
figuras que Deus queria, o Pai devia encontrar todas as coisas. A fim de estabelecer esta 
condição, em 1965 o Pai fez uma turnê mundial e estabeleceu 120 campos sagrados centrando
em 10 nações. Os campos sagrados internacionais se tornaram o ponto de início de uma 
grande transição de fortuna. Centrando em três discípulos, Jesus queria organizar famílias 
ideais na terra com 12 apóstolos, 70 apóstolos chefes e 120 seguidores. Mas Jesus morreu sem 
cumprir este ideal. Assim, o Pai deve dissolver todo ressentimento resultante a partir do ideal 
não cumprido e restaurar a falha de Adão e Eva. 
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O próximo passo providencial é restaurar o domínio sobre todas as coisas. Através da queda, 
o homem perdeu seu domínio sobre todas as coisas, por isso, a fim de restaurar isto, o Pai 
escolheu e estabeleceu 120 campos sagrados em 1965. Para ampliar o nível nacional do 
fundamento providencial vitorioso para o nível mundial, o Pai trouxe terra e rochas coreanas 
para os campos sagrados escolhidos em sua viagem mundial. Sem restaurar o fundamento de 
todas as coisas, o Pai não podia agir de forma internacional. 

A fim de estabelecer o fundamento no qual Deus poderia prosseguir, o Pai escolheu 120 
campos sagrados em 40 nações. Essa providência era para estender o fundamento vitorioso 
dos Verdadeiros Pais para o mundo. Ao estabelecer 120 campos sagrados em 40 nações, o 
caminho celeste estava aberto para restaurar todas as coisas no nível mundial. 
 
Quando oramos no campo sagrado onde terra e rochas coreanas foram implantadas, a estrada 
será aberta para restaurar a soberania nacional de Deus. Ao escolher e estabelecer campos 
sagrados para a restauração de todas as coisas, pela primeira vez uma porta para receber o Dia 
de Deus foi aberta. Em 1968, depois de concluir de forma vitoriosa o primeiro curso de sete 
anos, o Dia de Deus foi declarado. 
 
Devemos saber quão grandes são as tarefas e responsabilidades dos filhos. Se os 36 Casais, 72 
Casais, e 124 Casais cumprem ou não suas responsabilidades, é realmente influente. Quando 
esses filhos cumprem suas responsabilidades diante de Deus, o ressentimento das pessoas 
modernas e homens espirituais será resolvido. 

 
8) O Período no qual o Pai Escolheu e Estabeleceu os Dias Perdidos 
 
É nosso orgulho que a Igreja de Unificação tem grandes dias sagrados como o Dia de Deus, o 
Dia dos Pais, o Dia dos Filhos e o Dia de Todas as Coisas, que não existiam no mundo 
secular. A fim de restaurar os dias perdidos, devemos resolver a história distorcida, e celebrar 
os dias que devemos estabelecer na família celeste centrando no amor de Deus. Vocês devem 
saber que a Igreja de Unificação é esse lugar abençoado. 
 
Como todos vocês sabem através do Princípio, se os primeiros antepassados, Adão e Eva, não 
tivessem caído, o Dia de Deus, Dia dos Pais e Dia de Todas as Coisas teriam sido declarados 
no dia de sua Bênção. Se isso tivesse ocorrido, todos esses dias teriam sido estabelecidos em 
um único dia. Devido à queda, estivemos restaurando esses dias através do curso de sete anos. 
Esse é um triste processo para o mundo decaído. 

Deus deu a primeira Bênção em 1960, com os restantes sete anos do estágio de 
aperfeiçoamento para seguir. Até agora, os seres humanos estiveram sob o domínio satânico 
por causa da queda. Porque uma figura apareceu e tentou destruir o poder satânico, Satanás 
esteve atacando desesperadamente essa figura e sua família. Mas finalmente, o Pai pôde 
declarar o Dia de Deus, o Dia dos Pais, Dia dos Filhos e Dia de Todas as Coisas enquanto 
estabelecia as condições de indenização, e tendo uma luta sangrenta com Satanás. Todos estes 
dias foram estabelecidos no primeiro curso de sete anos. 
 
Porque Deus restaurou os dias que foram roubados por Satanás, Ele pôde estabelecer um 
padrão perfeito na terra. No fundamento de ter afastado Satanás com sucesso, um noivo e uma 
noiva puderam encontrar um ao outro.  
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Receber o dia desse encontro tem sido o desejo estimado de Deus e o desejo de 2.000 anos do 
Cristianismo. O noivo representa Jesus e o céu, e o Espírito Santo como o espírito feminino 
representa a terra. A Igreja de Unificação é a força direcionadora fundamental que tem 
demolido o poder satânico e feito céu e terra se tornarem unidos trazendo o encontro do noivo 
e da noiva. 
 
A Cerimônia do Matrimônio Sagrado é um ritual no qual Deus pela primeira vez na história 
humana abençoou um casal ideal, e é também o casamento histórico no qual o homem 
decaído é dotado com os Verdadeiros Pais. Por causa disso, o Dia de Deus, Dia dos Pais, Dia 
dos Filhos e o Dia de Todas as Coisas foram estabelecidos. Devemos saber que todos estes 
dias foram cumpridos através da vitória do primeiro curso de sete anos. 

Os falsos pais têm sido a raiz do ressentimento humano. Mas pelo estabelecimento do Dia dos 
Pais no fundamento da vitória no lado celeste, finalmente a linhagem dos pais que estavam 
qualificados para se colocarem diante de Deus começou. Portanto, a partir deste ponto, 
Unificacionistas abençoados tiveram que seguir em frente. O que é o Dia de Deus? Este é o 
dia para cumprir a vontade de Deus e Seu ideal; e o ideal de homem e todas as coisas também 
deve ser cumprido neste dia. 
 
O Dia de Deus não é somente o dia para Deus, mas também o dia para Adão e Eva, todas as 
coisas e o cosmos. No curso de restauração até agora, Deus esteve restaurando primeiramente 
todas as coisas, a seguir os filhos, e finalmente os pais, o que significa que os pais 
espiritualmente tinham que carregar toda a cruz. Portanto, Jesus e o Espírito Santo têm sido 
perseguidos, mas isso foi apenas durante o período do Cristianismo. Em nosso tempo, 
devemos reverter isso. Estabelecer o Dia dos Pais é seguir através do estágio de crescimento 
com a cruz do Dia dos Pais, Dia dos Filhos e Dia de Todas as Coisas. Depois de realizar esses 
dias, finalmente o Dia de Deus deve ser declarado. Através de indenização, os pais passam a 
existir, e então os filhos existem. Ao ter filhos, eles devem dominar todas as coisas. A fim de 
criar essa forma, o Dia dos Pais, Dia dos Filhos e o Dia de Todas as Coisas foram criados, e 
quando esses dias se tornam unidos e estão conectados com Deus, eles conduzem ao Dia de 
Deus. Durante este curso de sete anos, o Pai teve que seguir através dos estágios de 
crescimento e aperfeiçoamento. 
 
Pais e filhos estão destinados a subjugarem todas as coisas e os anjos. Porque isto não foi 
cumprido no Jardim do Éden, esse fundamento estrutural tinha que ser restaurado. Após criar 
um fundamento centrado em Deus, devemos entrar no domínio direto de Deus. Portanto, o 
estabelecimento do Dia de Deus no primeiro dia de 1968 é arranjar o padrão de entrar no 
domínio original de Deus, que deveria ter sido precedido pela unidade de pais, filho, todas as 
coisas e o fundamento em nível familiar no Jardim do Éden centrando em Deus. Nesse 
fundamento, três estágios são formados centrando no Pai, que está livre para entrar no 
domínio direto de Deus, as famílias abençoadas, e a Igreja de Unificação. 
 
A família do Pai, as famílias abençoadas, e a Igreja de Unificação, respectivamente, 
simbolizam a família do Senhor do Segundo Advento, a família cristã e o mundo inteiro. O 
mundo inteiro está no estágio de formação, o Cristianismo está no estágio de crescimento, e o 
Senhor do Segundo Advento está no estágio de aperfeiçoamento. Ao estabelecer esse 
fundamento, o Pai até mesmo estendeu a providência para o nível nacional durante estes sete 
anos. Conectar o fundamento nacional com o nível mundial é muito significante. No segundo 
curso de sete anos, o Pai utiliza as famílias abençoadas para fazer isso. 
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É um milagre que o Pai tem lidado com estes incríveis conteúdos restauracionais em seu 
tempo de vida. Então, quem é o antepassado dos milagres? Moisés cruzando o Mar Vermelho 
não conta para nada. Há algum significado em cruzar o Mar Vermelho? Todos os milagres 
que Jesus realizou não contam para nada. Durante as várias décadas de sua vida, o Pai 
sistematizou o mais precioso, surpreendente, mais grandioso e mais universal pensamento. 
Isto tem sido simples ou complicado? 
 
Quando o Pai fala algo novo, isto soa casual. Mas o Pai já pensou sobre isto e investigou 
profundamente por um longo tempo. Reflitam! Quando o Pai declarou o Dia dos Filhos e o 
Dia dos Pais, vocês sabiam o significado? Ou os três filhos do Pai? Vocês souberam somente 
quando eu os expliquei depois que o trabalho foi feito, não é? E de repente o “Dia da 
Ressurreição do Coração,” o “Dia da Ressurreição Substancial,” o “Dia de Todas as Coisas” e 
o “Dia de Deus” foram declarados. Eles estavam errados? Eles estão organizados pelo 
Princípio e perfeitamente estruturados. Focando nesta estrutura, o Pai esteve estruturando isto. 

O Pai estabeleceu um fundamento em âmbito mundial horizontal com 36 Casais, 72 Casais e 
124 Casais no primeiro curso de três anos. As famílias que devem começar o segundo e 
terceiro cursos de sete anos nesse fundamento são responsáveis por estabelecer um 
fundamento horizontal perfeito para a nação (Coreia). É muito triste o fato que existe uma 
grande distância para seguir para o cumprimento da responsabilidade e da missão. 
 
Vocês devem estabelecer seu próprio Dia dos Pais, Dia dos Filhos, Dia de Todas as Coisas e 
Dia de Deus em nível tribal. Essa é a responsabilidade das famílias abençoadas na Igreja de 
Unificação. 
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2. O Significado Providencial das Famílias Abençoadas 
 
1) O Significado do Terceiro Israel 
 
Jesus devia ser os Verdadeiros Pais da humanidade, mas Satanás o impediu de realizar isto, o 
que significa que Satanás também manteve os seres humanos que estavam destinados a 
renascerem através dos Verdadeiros Pais a partir de experimentá-los. Assim, a descendência 
dos pais não pode exceder o padrão de seus pais decaídos. Portanto, os seres humanos que não 
puderam começar de novo centrando na vontade de Deus se reuniram sob a cruz de Jesus. 
Eles se tornaram cristãos, cuja fé tem sido espalhada de forma internacional. 
 
Os cristãos criaram um fundamento espiritual de vitória nos níveis individual, familiar, tribal, 
nacional e mundial, mas fisicamente eles não puderam criar qualquer fundamento. Portanto, 
eles precisam ser completamente obedientes ao Senhor da Segunda Vinda, a fim de 
estabelecerem o fundamento físico. A fim de fazer isso, eles devem se mobilizar centrando na 
tribo celeste. 
 
Porque vivemos na era internacional, devemos estabelecer o fundamento físico com o padrão 
transcendente de nacionalidade. A fim de indenizar o fundamento perdido centrando nas
tribos de Jesus, devemos apresentar o conteúdo de coração que excede o de Jesus. Esse é o 
motivo pelo qual devemos transcender o padrão tribal. 
 
O Terceiro Israel é o grupo que deve herdar o coração de Deus. O Pai deve estender esse 
fundamento substancial de coração para o mundo, e através desse fundamento, restauração 
deve acontecer. Então o Pai deve estabelecer o padrão das famílias restauradas. 
 
A providência tem seguido para abrir o caminho para o mundo espiritual e o mundo físico. 
Quando representantes do nível individual progridem para determinado ponto, o Pai cria 
representantes do nível familiar e nível nacional para ressuscitá-los. Assim, com os 
representantes da vitória individual, da vitória em nível familiar e da vitória nacional, o Pai 
esteve pavimentando o caminho de restauração. Israel era representante nacional herdando 
especialmente a forma de antepassado escolhido. 
 
O Cristianismo não se coloca em uma posição perfeita (substancial). Em outras palavras, isto 
criou o domínio do Segundo Israel centrando somente no padrão espiritual, sem o padrão 
físico. O dia para realizar o padrão físico é o dia do Segundo Advento do Senhor. Os cristãos 
que estiveram esperando por esse dia, no fundamento espiritual do Segundo Israel, devem 
receber o Senhor da Segunda Vinda e estabelecer o domínio em nível mundial como o 
Terceiro Israel. Jesus não pôde estabelecer o domínio de Israel na terra, embora tenha sido 
vitorioso espiritualmente; assim, a fim de estabelecer o domínio físico de Israel na terra, o 
Senhor deve retornar. O estabelecimento do domínio terreno começa a partir de um indivíduo. 
 
O mundo está se tornando tão empobrecido como as nações de 2.000 anos atrás. Nesta 
situação, Deus escolheu a Coreia na posição de Israel e os Estados Unidos na posição de 
Roma. Quando estas duas nações se tornam unidas, o fundamento para a unidade mundial 
será realizado. O Reino do Céu na terra é concluído quando o mundo comunista é absorvido 
pelo mundo cristão espiritual. Portanto, o Senhor da Segunda Vinda é responsável pela 
unidade do mundo comunista e o mundo democrático. 
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Agora seguimos além do fundamento em nível mundial. A Igreja de Unificação concluiu o 
fundamento para um indivíduo, família, tribo, nação e mundo. Esse é o motivo pelo qual há 
pessoas de cinco cores em nosso domínio da Unificação. 
 
A Igreja de Unificação está estabelecendo o padrão que Adão e Jesus falharam em estabelecer 
devido às invasões satânicas. A Cerimônia de Matrimônio Sagrado começou centrando na 
família do Pai em 1960. Depois disso, o Pai teve que organizar o domínio de tribos 
transcendendo a formação da família. 
 
A fim de estabelecer o domínio de tribos, devemos indenizar o que Jesus e seus discípulos 
falharam em fazer. Jesus estava destinado a formar uma família no fundamento de unidade 
com seus discípulos. O casamento de Jesus deveria ter sido seguido pelo casamento de seus 
discípulos. 
 
Eles deviam organizar as novas tribos. Se Jesus tivesse realizado a Cerimônia de Matrimônio 
Sagrado, os 12 discípulos primeiro de tudo, teriam se tornado completamente unidos com a 
família de Jesus. E então eles estavam destinados a criar o domínio de vitória livre da invasão 
espiritual e física de Satanás recebendo a Bênção centrando na família de Jesus. 
 
As novas tribos organizadas através da Bênção são totalmente diferentes dos filhos adotados 
restaurados. Este é o primeiro aparecimento das tribos iniciadas pelo verdadeiro filho de 
Deus. Abraão formou Israel através de ofertas, mas a Igreja de Unificação formou Israel 
através da Bênção. Entrar no Terceiro Israel é possível somente através da Bênção. 
 
Quando olhamos para a situação do povo coreano, ateus são o Primeiro Israel, as igrejas 
convencionais são o Segundo Israel, e a Igreja de Unificação é o Terceiro Israel. Por isso 
Satanás está atacando o núcleo da providência. 
 
Famílias abençoadas na Igreja de Unificação estão em uma posição totalmente diferente 
daquela dos Judeus do Primeiro Israel que desejavam receber o Messias. Eles estão um passo 
adiante, porque eles já organizaram novas tribos através do Messias. 
 
Vocês podem ser considerados como parte do Terceiro Israel somente se vocês se tornam o 
objeto que pode possuir a mente e o coração palpitante de Jesus. Sendo que Jesus ofereceu seu 
corpo com um coração de sacrifício e estabeleceu o Segundo Israel, devemos ter essa forte 
determinação para nos tornarmos os antepassados do Terceiro Israel e os filhos originais do 
Jardim do Éden – o Reino do Céu na terra. 
 
O Terceiro Israel é a nação ressuscitada de tristeza, não de alegria. Ela é diferente de qualquer 
outra nação no fato que ela fez Satanás se render no mundo de lágrimas. Eu mencionei antes o 
acidente de Yongmae-do, mas é realmente difícil para fazer isso. Como um refugiado, o Pai 
tinha se determinado a ter a vida mais difícil entre seus 30 milhões de irmãos coreanos. A 
determinação do Pai era, “Eu seguirei até a morte; Eu seguirei até as batidas do meu coração 
pararem; Eu devo seguir até minha respiração cessar.” 
 
As palavras finais nos Últimos Dias, quando devemos ser os antepassados do Terceiro Israel,
devem ser as palavras de amor de Deus – as palavras de acordo com o amor de Deus. Vocês 
não devem se desviar das palavras de Deus; ao invés, vocês devem ser a substância visível das 
palavras de Deus. O coração interno de Deus deve ser seu coração interno; em outras 
palavras, vocês devem ser o corpo substancial da mente original (Deus). 
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Vocês têm a missão de serem um segundo criador, que podem multiplicar as palavras de 
Deus. Isto significa que vocês devem expressar Suas palavras, vida e substância. Somente se 
vocês se tornam unidos centrando no amor, vocês podem atender Deus eternamente. 
 
Esse é o padrão do Terceiro Israel. Somente estabelecendo este padrão, vocês podem 
implantar a palavra, a vida e a substância nas pessoas. Vamos ser o corpo substancial da 
palavra que pode atender Deus e que pode ver e sentir a palavra; vamos também ser o corpo 
substancial de vida e do coração de 6.000 anos de história decaída, para que possamos 
cumprir a missão de recriar o Segundo Israel. Então podemos nos tornar filhos e filhas de 
Deus, que penetram no coração interno de Deus, e sendo verdadeiros filhos de Deus que 
podem viver em glória eterna, centrando no amor de Deus. 

 
2) A Organização do Terceiro Israel Através de Famílias Abençoadas 
 
Deus deve organizar o domínio do novo Israel dando nascimento às famílias abençoadas. 
Assim, a fortuna do lado celeste deve ser edificada a partir de 1960 em diante. A partir desse 
ponto, devemos seguir para a era mundial cruzando a era da família, tribo e nação. 
 
O Pai, na posição de Jacó, deve organizar uma tribo e uma nação se unindo com os membros 
na posição de Esaú. 
 
Os 36 Casais representam o número 12 em três estágios. Os 12 Casais representam reverter a 
falha de Caim e Abel restaurando historicamente todas as famílias perdidas na história 
decaída. 
 
No início, havia três discípulos de Jesus. A fim de combinar com esse padrão, primeiramente 
houve a Bênção de Três Casais. A seguir, o número 12 devia ser cumprido através da Bênção. 
Os 36 casais correspondem aos 12 apóstolos de Jesus estendidos horizontalmente através dos 
três estágios de passado, presente e futuro. Os tipos Caim e Abel dos 36 Casais se expandiram 
como os 72 Casais. Os 36 Casais representam a família e os 72 Casais representam a tribo. 
Jesus começou a providência mundial centrando nos 120 discípulos no quarto superior de 
Marcos; de forma semelhante, os 120 Casais representam o mundo. Se Jesus tivesse 
abençoado 120 discípulos e os tivesse conectado de forma bem sucedida com a nação de 
Israel, a vontade de Deus teria sido cumprida no tempo de vida de Jesus. Jesus devia ter 
estabelecido este fundamento em três anos. 
 
A seguir, houve a Bênção dos 430 Casais. O número 430 corresponde aos números três, 
quatro e sete. Quarenta e três tem a ver com liberação. Os Israelitas foram liberados do Egito 
depois de 430 anos de escravidão. Israel começou a providência nacional e em âmbito 
mundial de salvação. Depois do período de 430 anos, Israel se tornou uma nação. Mas agora 
entramos em uma idade para restaurar o mundo depois de 430 anos. 
 
O Pai abriu o caminho para qualquer nação ou tribo através da Bênção dos 430 Casais. Então, 
para criar um relacionamento recíproco, o Pai devia combinar o número 43 com o ocidente. 
Esse é o motivo pelo qual, um ano mais tarde, o Pai abençoou 43 casais nos Estados Unidos, 
Alemanha e Japão. A Bênção dos 777 Casais foi composta de indivíduos de dez nações. Isto 
estabeleceu o fundamento em âmbito mundial. 
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O Pai abençoou 1.800 Casais 14 anos após 1960. Isto estava destinado a ser realizado em 
1974, que era a providência real a partir de 1960, mas só era permissível que essa Bênção 
ocorresse antes de abril de 1975. Portanto, o segundo curso de sete anos foi completado com a 
Bênção dos 1.800 Casais, e a Igreja de Unificação pôde partir para a providência em âmbito 
mundial. Seis vezes três é igual a 18, o que indica a subjugação completa do número seis 
satânico e o fundamento acumulado para entrar em uma nova era. 
 
A Igreja de Unificação tem estado formando uma nação como uma nova raça; vocês devem 
saber este fato claramente, sendo que vocês são aqueles que devem herdar esta tradição. As 
famílias abençoadas, centrando na família do Pai, formam uma nova tribo. Eu desenvolverei e 
formarei uma nação e o mundo. Isso quer dizer que uma nova nação – o Terceiro Israel – deve 
ser formada. Por exemplo, um japonês que seja abençoado não será um descendente herdando 
a linhagem de sangue dos antepassados históricos japoneses, mas ao invés ele herdará a 
linhagem de Deus na Igreja de Unificação. 
 
O Terceiro Israel deve ser formado na terra conectando o Primeiro Israel espiritual e o 
Segundo Israel a ele. Portanto, o Senhor do Segundo Advento deve estabelecer a primeira 
família (a família de Adão) no lugar do Primeiro Israel, a segunda família (a família de Noé) 
no lugar do Segundo Israel, e a terceira família (a família de Jacó) no lugar do Terceiro Israel. 
Esse é o motivo pelo qual os 36 Casais devem ser os antepassados da humanidade. 
 
Todos vocês sabem bem que a providência de Deus deve ser elevada para o nível nacional 
através do estabelecimento do padrão familiar interno. Esse é o motivo pelo qual o Pai 
começou a organizar a família em 1960. Os 36 Casais, 72 Casais, 124 Casais, 430 Casais e 
777 Casais foram estabelecidos. Centrando nessas famílias, o Pai pôde obter vitória. O Pai
pôde partir para o mundo devido à vitória obtida no nível nacional. 
 
Estender o território da família abençoada significa expandir as famílias centrais que herdam 
o coração interno do céu e a linhagem dos Verdadeiros Pais. Finalmente, isto significa formar 
uma tribo, nação e mundo centrando em Deus. 
 
As famílias abençoadas da Igreja de Unificação originalmente não estavam destinadas a 
formar uma nação; ao invés, elas estavam predestinadas para o mundo do bem. Portanto, cada 
família abençoada tem valor nacional e universal. Isto não apenas representa uma família de 
alguns indivíduos, mas representa a família de toda a humanidade. Em outras palavras, ela 
representa o todo, transcendendo o nível tribal e nacional. Unificacionistas devem formar uma 
nova tribo, com uma nova visão transcendendo o conceito convencional de tribo, e então criar 
uma única nação na qual as pessoas de todas as raças amem as outras raças mais do que a sua 
própria. 

 
3) O Significado Providencial da Bênção dos 36 Casais 
 
Os 36 Casais são compostos das primeiras famílias, segundas famílias e terceiras famílias. As
primeiras famílias simbolizam a Idade do Velho Testamento – a idade do casamento sem a 
permissão de Deus. As segundas famílias simbolizam a Idade do Novo Testamento, na qual as 
pessoas queriam se casam na terra escolhida de Deus, mas a noiva ficou esperando o noivo 
chegar, devido à crucificação de Jesus. As terceiras famílias simbolizam a Idade do Completo 
Testamento. Esta é a idade de perfeição na qual Deus quer começar famílias verdadeiras. 
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A providência de hoje é paralela com a vitória simbólica de Jacó. Portanto, o Pai deve 
estabelecer a idade dos verdadeiros filhos depois de restaurar a idade dos servos e a idade dos 
filhos adotados. Os 36 Casais restauram simbolicamente o curso destas três idades. A 
providência de restauração tem prosseguido centrando nas 12 tribos e no número 12 ou 10. 
 
O primeiro grupo de 12 dos 36 casais é composto de casais previamente casados, 
representando a Idade do Velho Testamento. O segundo grupo simboliza o casamento na 
Idade de Jesus, na qual as pessoas queriam o matrimônio centrado em Deus, mas não puderam 
alcançá-lo. O terceiro grupo de 12 famílias simboliza a Idade do Completo Testamento – a 
idade de Jacó, que superou todos os desafios e obteve vitória. Os 36 Casais, centrando no Pai, 
se tornaram o fundamento vitorioso para indenizar horizontalmente as Idades verticais do 
Velho, Novo e Completo Testamento em uma única geração. 
 
Na visão da história providencial, as primeiras famílias dos 36 Casais estão na posição de 
restaurar a família de Adão. A fim de indenizar as 12 gerações desde a família de Adão, 
incluindo Caim e Abel, até a família de Noé, 12 casais foram estabelecidos. 
 
O segundo grupo de famílias restaura as 12 gerações desde a família de Abraão, incluindo o 
prolongamento através de Isaque e Jacó ocorrido devido à invasão de Satanás na família de 
Abraão. 
 
Pela primeira vez na história, Jacó teve sucesso na indenização horizontal da providência 
vertical através de seus 12 filhos. O terceiro grupo de famílias dos 36 Casais simboliza o 
curso vitorioso de Jacó. A família começou no fundamento individual vitorioso de Jacó, e 
também simboliza as Idades do Velho, Novo e Completo Testamento. 
 
Adão, Noé e Jacó, respectivamente, correspondem a Adão, Jesus e o Senhor do Segundo 
Advento. Os 36 Casais simbolizam este padrão numérico da providência e o paralelo 
histórico. 
 
Nossos antepassados no curso de restauração não cumpriram a missão dada por Deus, mas 
Deus restaurou esta história decaída pela bênção dos 36 Casais. A humanidade atualmente 
deve se tornar seres humanos perfeitos que herdam a tradição de coração de Deus. No curso 
de alcançar esse padrão perfeito, pela primeira vez, os 36 Casais estabeleceram o fundamento 
vitorioso dos antepassados centrando no coração de Deus. Portanto, eles simbolizam os 
antepassados restaurados da humanidade. 
 
Vocês não sabem quão importante é sua missão e quão importante é sua posição. Vocês se 
colocam em uma posição muito terrível. Ao menos uma família dos 36 Casais deve viver com 
os Verdadeiros Pais. 
 
As famílias abençoadas de noivas e noivos virgens têm a condição de se conectarem com o 
Pai. Esse é o motivo pelo qual o centro do fundamento em nível familiar é as famílias
abençoadas de virgens. Sabendo todas essas coisas, vocês devem estabelecer a ordem da 
família. O terceiro conjunto de 12 casais entre os 36 Casais – aqueles que eram virgens devem 
ser o centro. Os 36 Casais são os antepassados históricos. Eles devem estabelecer a condição 
sem falhas. Estes 36 Casais devem estabelecer o fundamento de alegria. 
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4) O Significado Providencial da Bênção dos 72 Casais 
 
O Pai teve que oferecer sacrifícios se colocando na posição de Adão, Noé e Abraão. E então 
eu e vocês devemos herdar o fundamento de coração. 
 
O Pai estabeleceu a condição de restaurar todas as falhas de 36 gerações e se tornou o 
antepassado da humanidade. Mas não é suficiente apenas ser um antepassado. Onde a batalha 
começou? Ela começou a partir de Caim e Abel. Eles levaram seus descendentes a brigarem 
uns com os outros, por isso o mundo se tornou um campo de batalha. Isto deve ser 
indenizado. A fim de indenizar a batalha histórica, filhos e filhas de 36 gerações devem 
estabelecer a condição de não brigarem uns com os outros, mas se tornarem unidos diante de 
Deus. Esse é o motivo pelo qual o Pai estabeleceu os 72 Casais – duas vezes o número 36, a 
fim de representar ambos, Caim e Abel. 
 
Os 72 Casais estabeleceram a base de quatro posições de harmonia entre Caim e Abel. 
Portanto, o padrão absoluto para derrotar Satanás foi estabelecido. Vocês sabem quão séria é a 
posição dos 72 Casais? Os 72 Casais foram estabelecidos no fundamento dos 36 Casais. Os
72 Casais simbolizam Caim e Abel restaurados. A fim de que Adão e Eva se coloquem diante 
de Deus como os verdadeiros antepassados humanos, Caim e Abel devem estar 
completamente unidos. Os 36 Casais simbolizam Adão, assim, eles podem estar qualificados 
como pais no fundamento da unidade de Caim e Abel – os 72 Casais. 
 
Os 72 Casais estão na posição dos 70 discípulos de Jesus. A unidade de 70 discípulos 
significa o estabelecimento da condição de indenização na terra. Da mesma forma, o 
fundamento providencial de Deus gradualmente pode se estender em dimensões cada vez 
maiores na terra.  
 
A Bênção dos 36 e 72 casais significa a conclusão das famílias ancestrais. Ela também 
significa que a providência de Deus alcança os níveis tribal e nacional no fundamento da 
família perfeita. A base de quatro posições centrada em Deus deve ser concluída na terra 
através das famílias abençoadas. A Bênção dos 72 Casais representa a conclusão da base de 
quatro posições vertical centrando em Deus, e ela representa o estabelecimento do ponto 
central para a providência de Deus. Deus pôde estender Sua providência de forma horizontal 
no fundamento da base de quatro posições vertical. Neste fundamento vitorioso, a Bênção dos 
124 Casais foi possível. 
 
O Pai proclamou o Dia dos Pais em 1º de março (calendário lunar) de 1960 e o Dia dos Filhos 
em 1º de outubro (calendário lunar) de 1960. Portanto, o Pai teve que encontrar 12 filhos para 
representarem cada um dos três estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Estes 
foram os 36 Casais. A seguir, a fim de indenizar Caim e Abel, 72 Casais surgiram. Finalmente 
as famílias deviam se expandir para os níveis nacional e mundial. 

5) O Significado Providencial da Bênção dos 124 Casais 
 
Na visão do Princípio, a fim de que um indivíduo seja restaurado, ele deve passar através de 
mais de três gerações. A fim de que mais de três gerações passem, a base de quatro posições 
deve ser restaurada pelos pais dando nascimento a filhos. A base de quatro posições não pode 
simplesmente ser estabelecida tendo filhos; os filhos devem ser capazes de representar seus 
pais.  
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Quando os pais e os filhos se tornam completamente unidos, a família é uma família tipo Abel 
que deve restaurar três famílias tipo Caim. Essas três famílias devem se multiplicar como 
filhos espirituais. Centrando nas três famílias, 12 famílias representando 12 direções devem 
ser estabelecidas, e então elas se estenderão para 72 e 120 famílias. As 12 famílias são o 
fundamento tribal para partir para o nível mundial. Os 120 Casais abençoados da Igreja de 
Unificação são os representantes de uma tribo. Elas devem se sacrificar pela nação. Esse é o 
motivo pelo qual mando vocês irem para regiões locais a fim de sacrificarem pela nação. Este 
período de testemunho de três anos corresponde ao curso de vida pública de Jesus; portanto, 
vocês não devem fugir disto, independente da severa perseguição que possam receber. 
 
O padrão de uma ideologia em âmbito mundial, que Jesus queria estabelecer enviando 70 
discípulos, tinha sido estabelecido na terra. Os 70 discípulos de Jesus estão conectados com os 
72 Casais abençoados. Jesus escolheu 72 discípulos para restaurar as 36 gerações perdidas 
desde Adão, mas ele perdeu seus 12 e 70 discípulos, que significou que ele perdeu os 
antepassados e os filhos. Esse é o motivo pelo qual Jesus começou a providência mundial 
depois de sua ressurreição centrando nos 120 discípulos. 
 
O número 12 representa formação, 70, crescimento, e 120, as futuras nações do mundo. 
Quando 120 nações se juntam à Organização das Nações Unidas, que foi estabelecida 
centrando na ideologia cristã, devemos entender que os Últimos Dias estão perto. Agora a 
Organização das Nações Unidas tem 123 nações membros. Cento e vinte e quatro nações 
devem se juntar às Nações Unidas, centrando na crise de 1967. Os 124 Casais abençoados da 
Igreja de Unificação e as 124 nações devem ser combinados; isto não é nem um pouco 
acidental. Deus fez assim. Do contrário, o Princípio de Unificação desmorona. Então o que 
significa o número 120? Ele é o número de soberanias no mundo. Portanto, é um sinal dos 
Últimos Dias quando 120 nações se juntam às Nações Unidas. 
 
Após sua ressurreição, Jesus passou 40 dias com seus discípulos. No dia do Pentecostes, 10
dias após a ascensão de Jesus para o céu e o 50º dia após sua crucificação, o Espírito Santo 
desceu sobre os 120 discípulos. Então eles puderam começar a era nacional do Cristianismo. 
A descida do Espírito Santo significou que Jesus recebeu espiritualmente sua noiva no 
fundamento nacional. 
 
Os 120 discípulos que receberam o Espírito Santo simbolizam 120 nações; assim, quando a 
sociedade ocidental centrando em Roma se coloca pelo lado de Deus, mais de 120 nações 
aparecerão no mundo. Esse símbolo foi cumprido pelo aparecimento de 120 nações entre 
1967 e 1968. Podemos ver que nada está separado da providência de Deus. Como um símbolo 
para restaurar todas as nações do mundo, o Pai abençoou 124 Casais. O número 4 em 124 
corresponde ao número de Bênçãos. A menos que o Pai acrescente o número quatro simbólico
para representar três Casais, 36 Casais, 72 Casais e 120 Casais, o caminho para retornar para a 
nação celeste não pode ser aberto para todos os Casais abençoados. Os quatro Casais também 
simbolizam as portas de Leste, Oeste, Sul e Norte. Os 124 Casais têm o significado e o valor 
para restaurar a nação celeste, o mundo ideal pelo qual toda humanidade tem esperado. Os 
120 casais representam os 120 discípulos de Jesus. Quatro Casais são casais previamente 
casados, e eles devem abrir as portas nas 4 direções. 
 
O domínio vitorioso em nível familiar de Israel deve se estender para o domínio universal de 
Israel, e o fundamento vitorioso da tribo deve se expandir para o fundamento universal através 
da Bênção dos 124 Casais. 
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6) O Significado Providencial da Bênção dos 430 Casais 
 
A Bênção dos 430 Casais é o estabelecimento de indenização nacional. No 4.300º ano da 
história coreana, o Pai abençoou os 430 Casais. Isto também representa o número de anos da 
escravidão dos Israelitas no Egito. Portanto, a Bênção dos 430 Casais significa a liberação da 
nação de Israel. 
 
A Bênção dos 430 Casais abriu o caminho para o povo coreano estabelecer o ideal centrado 
em Deus. Até agora, a religião esteve trabalhando na direção de um indivíduo ideal, mas a 
Bênção dos 430 Casais fez toda a nação demostrar um ideal centrado em Deus. A providência 
vertical deve ser completada horizontalmente dentro de uma geração; a Bênção dos 430 
Casais cumpre todas as qualificações. O número quatro simboliza a base de quatro posições e 
as quatro direções de leste, oeste, sul e norte. O número três simboliza os estágios de 
formação, crescimento e aperfeiçoamento. Os números quatro e três são os números absolutos 
para restauração através de indenização. A bênção dos 430 Casais demonstra o fundamento 
vitorioso de restauração através de indenização. Ela estabeleceu o padrão nacional para
qualquer coreano que se junta à Igreja de Unificação para receber a Bênção. 
 
Os 430 Casais abençoados significam a soma do número celeste e o número terrestre. 
 
O número 430, como nos 430 Casais abençoados, significa 4.300 anos de história coreana. 
Ele também é o número para indenizar os 430 anos de escravidão dos Israelitas no Egito. 
Portanto, o curso em âmbito mundial da restauração de Canaã começou centrando nos 430 
Casais abençoados. 
 
O número 430 representa a partida do Terceiro Israel na direção de Canaã em âmbito 
mundial. A nação Israelita começou seu curso de restauração nacional após 430 anos de 
escravidão; da mesma forma, a nação coreana começou a providência mundial depois de 
4.300 anos de história. 
 
A fim de conectar a Bênção dos 430 Casais com o mundo, o Pai abençoou 43 Casais em 
países estrangeiros. Ao fazer isso, esta Bênção pode conectar as tribos na Coreia com as 
nações do mundo. 
 
O Pai estabeleceu o padrão nacional através da Bênção dos 430 Casais, e conectou este 
fundamento com as nações do mundo em 1969, através da bênção de 43 Casais durante sua 
segunda turnê mundial. De acordo com a providência interna, o Pai escolheu 43 Casais de 10 
nações e estendeu a providência para o nível mundial. 
 
Através da Bênção dos 430 Casais, o caminho abriu para cada pessoa no mundo se conectar 
com o Pai. Esse é o motivo pelo qual há 430 Casais na nação, e 43 Casais fora da nação. Estes 
43 Casais são compostos das famílias centrais do Japão, os Estados Unidos e a Europa, e eles 
estão na posição objeto para os 430 casais na Coreia. Como as famílias objeto dos 430 Casais, 
os 43 Casais estão ligados com cinco raças. 
 
Porque a Coreia representa o mundo inteiro, a Bênção dos 430 Casais é a porta para o Reino 
do Céu na terra para qualquer coreano entrar, mesmo se ele é um criminoso ou ladrão. Devido 
ao estabelecimento dos 430 Casais, o número quatro foi restaurado e o fundamento mundial 
foi feito para cada nação no mundo estar conectada. 



75 

 

Agora devemos estar unidos pela vitória, não pela derrota. Esse é o motivo pelo qual o lema,
“Minha Vitoriosa Linha de Frente para Unificação,” veio a existir. Qual é o centro disto? É a 
família. Famílias devem estar unidas; esse é o motivo pelo qual o Pai estabeleceu os 430 
Casais. A Bênção dos 430 Casais capacitou a Igreja de Unificação a criar um 
desenvolvimento linear para o domínio em âmbito mundial. A ligação entre os 430 Casais e 
os 43 Casais significa a partida para a nova nação transcendente. 

 
7) O Significado Providencial da Bênção dos 777 Casais 
 
A fortuna do mundo começou a se mover de acordo com a providência da Igreja de 
Unificação começando com a Bênção dos 777 casais em 1970. Devido ao nascimento dos 777 
Casais, a fortuna universal começou a fluir em relação à Igreja de Unificação. A Bênção dos 
430 Casais fez a fortuna nacional se mover na direção do Pai e a Bênção dos 777 Casais fez a 
fortuna universal se concentrar na Coreia. 
 
O valor da Bênção dos 777 Casais é fazer o mundo retornar para Deus centrando no ideal da 
família. Porque as 10 nações importantes na providência estão incluídas entre os 777 Casais, a 
fortuna universal começa a se mover em unidade com a fortuna da Igreja de Unificação. 
Desde a Bênção dos 777 Casais, a confrontação de norte e sul, e esquerda e direita, se tornou 
mais clara. A cerimônia de Bênção abriu o caminho para a restauração do mundo, e o Pai 
pôde formar uma nova nação no mundo, centrando em Deus. 
 
A Bênção dos 777 casais está em um nível mundial. Todas as nações podem ser conectadas 
através desta Bênção. 
 
A Bênção dos 777 Casais tornou possível para todas as famílias, tribos e nações do mundo 
serem ligadas a Deus. Os 777 Casais abriram essa porta; assim, quando seguimos os 777 
Casais, acabaremos no Reino do Céu. 
 
Esse é o motivo pelo qual a Igreja de Unificação, baseada na Bênção dos 777 Casais, pôde 
começar a trabalhar no nível mundial. Uma nova origem foi estabelecida em 1970. 
 
A Bênção dos 777 Casais foi realizada no dia 21 (três vezes sete) de outubro de 1970, e este
foi o último casamento realizado centrando em um significado providencial. Esta Bênção 
abriu uma nova era, na qual todas as nações podem estar relacionadas em linhagem de sangue. 
A partir deste ponto, a Igreja de Unificação estabeleceu o fundamento para formar uma nova 
nação, transcendendo o nacionalismo convencional.  
 
Se criamos uma tabela genealógica na Igreja de Unificação, ela será centrada na família, não 
no indivíduo. A Igreja de Unificação deve partir para o mundo, seguindo para a era 
transnacional e transtribal centrando na Bênção dos 777 Casais. Esse é o motivo pelo qual as 
famílias abençoadas entraram no estágio de perseguição logo depois da Bênção dos 777 
Casais. 
 
A Bênção dos 777 Casais foi a última cerimônia de casamento em massa providencial; este é 
o significado da Bênção dos 777 Casais. 
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8) O Significado Providencial da Bênção dos 1800 Casais 
 
O Pai pensa que o casamento em massa dos 1.800 Casais dará o maravilhoso sentimento 
público. Nosso segundo curso de sete anos será completado no próximo mês de abril; esse é o 
motivo pelo qual eu planejei esta Bênção. Esta é uma condição para completa indenização. 
 
O Pai abençoou 1.800 Casais 14 anos após 1960. Originalmente isto deveria ter sido realizado 
em 1974; mas isto foi possível até abril de 1975, sendo que a atual providência começou em 
abril de 1960. O segundo curso de sete anos foi completado com a Bênção de 1.800 Casais, 
assim, a Igreja de Unificação pôde começar a providência em âmbito mundial. 
 
Seis vezes três é igual a 18. Este número significa a completa subjugação do número satânico 
6. Centrando no fundamento estabelecido até agora, entramos na idade para abraçar o mundo. 
 
A Bênção dos 1.800 casais é composta de 25 nações, que significa a Bênção em âmbito 
mundial. Ao estabelecer uma tradição transcendendo a nação, não sinta vergonha de alguém 
que caiu. Vocês devem ao menos estabelecer a tradição, mesmo se não podem alcançar nada 
mais. Vocês são responsáveis por abrir o caminho para sua família; do contrário, seus 
parentes perecerão. 

 
9) O Significado Providencial da Bênção dos 6.000 Casais 
 
A cerimônia de casamento em massa dos 6.000 Casais foi realizada no dia 14 de outubro. Eu 
a anunciei com 20 dias de antecedência. Eu apenas dei a simples instrução que haveria um 
casamento em massa; ela foi preparada em somente 20 dias. 
 
Logo que o dia da Bênção foi anunciado, jovens de todo o mundo se reuniram na Coreia. A 
Bênção é dar a qualificação de messias tribais para os Casais. O Pai, no lugar de Deus, confia 
aos Casais a nova missão de messias horizontais. A noiva e o noivo se tornam pequenos 
messias, que devem cumprir o ideal perfeito através da Bênção, e eles são enviados para casa 
nação como enviados especiais de Deus. Esse é também o significado da Bênção dos 6.000 
Casais. 
 
Não é fácil para jovens de 84 nações diferentes voarem para cá. Então por que eles vieram 
aqui a despeito de todas as dificuldades? Eles vieram aqui para retornarem para o mundo 
original pelo qual Deus tem esperado por muitos anos. 
 
A fim de ir para o mundo de amor essencial, um homem essencial de amor deve 
primeiramente formar uma família essencial, e então esta deve ser estendida para uma tribo, 
nação e mundo. Os 6.000 Casais se reuniram aqui com esta missão interna de liberar Deus, o 
sujeito de amor essencial. 
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3. O Valor e Missão das Famílias Abençoadas 
 
1) O Valor de Famílias Abençoadas 
 
Famílias abençoadas não passam a existir por seu próprio poder. Ao invés, elas têm um 
significado histórico vindo a partir de Deus e do Pai. Elas vieram a existir não por sua própria
decisão, mas pela decisão de outros. Neste ponto repousa o desejo de Deus. Devido ao Pai, as 
famílias abençoadas existem. Criar as famílias abençoadas foi o que Jesus veio fazer também. 
Deus deseja uma família com o padrão que excede os padrões que Deus conhecia até agora. 
 
As famílias abençoadas começam no topo do estágio de crescimento. As famílias abençoadas 
estão na posição de serem recém-nascidas, tal como os bebês dos Verdadeiros Pais. 
 
As famílias abençoadas podem atender Deus, a quem Adão e Eva decaídos perderam a chance 
de servir. Através da Bênção, famílias podem substancialmente, horizontalmente e 
diretamente restaurar o relacionamento que Adão e Eva falharam em ter com o mundo 
angélico. Famílias abençoadas são o fundamento para restaurar todas as coisas. E elas também 
estão na posição de filhos e filhas de Deus que se colocam no padrão perfeito que Adão e Eva 
deveriam ter tido. 
 
As famílias abençoadas são estabelecidas como o santo dos santos. Deus esteve buscando por 
famílias abençoadas por 6.000 anos. 
 
Vocês são essas entidades preciosas que não se pode trocar por até mesmo toda a história, 
porque Deus, a despeito de experimentar miséria indescritível, tem trabalhado tanto para 
encontrar vocês. 
 
Famílias abençoadas têm uma linhagem indivisível com a fortuna celeste. Deus quer colocar 
as famílias abençoadas no lugar mais precioso, porque elas são os antepassados que serão
estimados por milhares e milhares de anos da história humana, e elas também são a raiz e a 
semente das sementes. 
 
Famílias abençoadas são aquelas que podem livrar a história de tristeza de Deus. 
 
As famílias abençoadas são aquelas que estão conectadas com a linhagem da família vitoriosa 
centrando em Deus. 
 
“Família abençoada” é um nome assustador e um lugar aterrorizante, porque ela é responsável
por substância, linhagem de sangue e coração. 
 
O que são as famílias abençoadas? Elas são como uma vara. Que tipo de vara elas são? Elas 
são a vara que é como uma ponte para ajudar a cruzar o mundo de morte. 
 
A família é o altar celeste que pode indenizar horizontalmente a história vertical. 
 
Quando podemos trazer todos os nossos pertences diante de Deus com nossos filhos, nos 
tornamos o corpo substancial horizontal que restaurou a história vertical. Sem nos tornarmos 
famílias abençoadas, não podemos ir diante de Deus. 
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A condição para ir além da escravidão vertical histórica é estabelecer famílias abençoadas. 
 
Quão difícil é a Bênção? Quantos indivíduos, famílias, tribos e países têm sido sacrificados no 
curso de história a fim de encontrar uma única família celeste? As famílias abençoadas são 
encontradas e estabelecidas ao custo de todos estes sacrifícios. 
 
Porque as famílias abençoadas são famílias cósmicas e as famílias que agrupam história 
vertical e horizontal, elas como filhos celestes devem criar unidade perfeita, e destruir 
completamente o mundo satânico. Fazendo isso, as famílias abençoadas criam o Reino do 
Céu. 
 
O fato que um homem e uma mulher se juntam cria uma família de valor. Porque o ideal 
familiar existia antes da idade pré-histórica e existirá eternamente, somos capazes de viver no 
Reino do Céu na terra. O conceito do Reino do Céu existia antes da história e permanecerá 
mesmo depois da história. 
 
As famílias abençoadas atualmente são mais preciosas do que as figuras que Deus precisou no 
curso da história. Mesmo olhando externamente, elas têm conteúdo concreto. Elas são as 
famílias celestes que podem representar a história e a quem Jesus tinha procurado, e que 
miríades de antepassados esperavam. Todos lutaram para estabelecer este único fundamento. 
A este respeito, Deus vê as famílias abençoadas como incrivelmente importantes.  
 
A Igreja de Unificação foi criada para a salvação familiar, por isso as famílias abençoadas são 
o centro da Igreja de Unificação. 
 
O que é uma família abençoada? Ela é uma entidade que persegue o ideal da família 
centrando em Deus. Ela é uma família que o Senhor do Segundo Advento deve estabelecer,
que a posteridade deve estabelecer, e que esta mulher aqui também deve fazer. Devido à 
queda de Adão e Eva, seus descendentes conduziram uma história miserável de sangue e 
angústia. Mas vocês, como descendentes renascidos, darão nascimento a novos descendentes 
sem pecado. Portanto, independente dos sacrifícios que vocês tenham feito, vocês devem ser 
gratos e não devem reclamar por toda a sua vida. 
 
Qual é sua posição agora? Vocês estão na posição de ter conquistado a nação de Israel que 
Deus preparou por 4.000 anos, e de herdar o Judaísmo, que Deus queria que Jesus recebesse, 
e assumir todas as condições que foram dadas para a família de José. Além disso, vocês estão 
na posição de reivindicar o status de noivo e noiva que Jesus, independente de ser caçado e 
perseguido, queria estabelecer. Porque vocês estão nessa posição preciosa, perseguição 
interna e externa é inevitável. Estamos em uma posição transcendendo a pequena Cerimônia 
de Bodas do Cordeiro que o retorno de Jesus está destinado a realizar na terra depois de 2.000 
anos do curso de sofrimento. Esse é o motivo pelo qual não devemos perder a igreja, nação ou 
tribo; ao invés, estamos na posição de restaurá-las. A razão que o Pai ordena que as famílias 
abençoadas se tornem “messias nacionais” é devido à importância deste tempo. 
 
Qual é a posição das famílias abençoadas? Porque elas já receberam o Messias e organizaram 
novas tribos, elas estão em uma posição mais avançada do que os Israelitas que estavam 
esperando receber o Messias centrando no Judaísmo. A este respeito, um indivíduo sozinho 
não conta para nada, porque este é o tempo para todas as famílias abençoadas se unirem e 
desbravarem uma nova história. 
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Quando observamos a Igreja de Unificação a partir da perspectiva da ideologia dos pais, as 
famílias abençoadas constituem a tribo celeste e todos os membros centrando nas famílias 
abençoadas constituem a nação celeste. Nesse sentido, o Pai lida com esta nação de 30 
milhões de pessoas. O padrão tribal, o padrão familiar e o padrão individual estão incluídos no 
padrão nacional. A providência continua com estes padrões verticais horizontalmente 
desenvolvidos. 
 
A família abençoada não é uma família para um indivíduo; ao invés, esta é uma família 
representativa para a nação, o mundo e a terra. A fim de que sejamos lembrados deste fato, 
desafios e indenização em nível familiar nos abordam. 
  
As famílias abençoadas representam o todo. A Bênção é uma promessa para o mundo futuro. 
A família abençoada, como a família na qual Deus habita, deve estar na posição de 
compartilhar a Bênção com a humanidade. 
 
O valor da família abençoada é imensurável. 
 
Sejam gratos que existem famílias abençoadas na Igreja de Unificação. 
 
Se famílias abençoadas têm o mesmo coração como o Pai, as pessoas que se opõem a elas 
serão derrotadas. Quando as pessoas se opõem à família abençoada com quem Deus coopera, 
elas instantaneamente encontrarão um desastre. É o Princípio que Satanás não podem atacar a 
família centrada em Deus. Somente quando respeitamos as famílias abençoadas com o mesmo 
coração como o Pai, receberemos a bênção. As famílias abençoadas são a entrada para Deus. 
Através delas, podemos entrar e sair. 
 
Algumas pessoas podem querer perguntar, “O Rev. Moon fala muito sobre essa família. Qual 
é a diferença entre a família abençoada da Igreja de Unificação e nossas famílias?” Em
ambas, um homem e uma mulher vivem juntos. Então o que é diferente? E se comparamos o 
homem mais pobre na Coreia com o homem mais rico na Coreia – qual é a diferença? 
 
Ambos têm olhos, nariz, boca e orelhas. Quando vestimos o homem mais rico com o traje do 
mendigo, ele parecerá um mendigo. Embora não sejam um mendigo, se vocês se vestem como 
um mendigo, vocês perecem com um mendigo. Mas se o homem mais rico morreu vestindo as 
roupas de um mendigo, as pessoas não diriam que um mendigo morreu; elas diriam que o 
homem rico morreu. Embora a aparência externa seja a mesma, o conteúdo interno é 
diferente. Da mesma forma, a diferença entre a família abençoada da Igreja de Unificação e 
outras famílias é uma diferença de conteúdo interno. Vocês valorizam pouco a família até 
agora. Depois de conhecer o Princípio, vocês compreenderam que a família é essencial. Tal 
como a ditado que diz que uma pedra rejeitada se tornou a pedra fundamental do edifício, o 
tempo chegou para vocês realizarem a absoluta necessidade e dignidade da família. Esse é o 
motivo pelo qual a Bênção é preciosa. 

 
2) Famílias Abençoadas Devem Receber a Orientação dos 
Verdadeiros Pais 
 
Permitam-me fazer uma pergunta para as senhoras aqui. Levantem suas mãos se vocês 
encontram o Pai frequentemente em visão ou oração.  
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Especialmente as mulheres devem receber a orientação do Pai. Quando fazem um esforço 
sincero, vocês serão orientadas. Vocês devem estar conectadas com o Pai. Ter essa qualidade
de mente não é suficiente. Se vocês oram, vocês seguramente serão ensinadas. Quando um 
esposo e uma esposa em completa unidade oram, eles serão orientados. Tentem implantar o 
coração adolescente em suas vidas cotidianas, chorando com ansiedade para ver o Pai. 
Tenham um coração ardente para visitar a sede da igreja… Se vocês têm essa qualidade de 
coração, Deus habitará em sua família. 
 
Irmãs casadas definitivamente precisam da orientação do Pai, e irmãos também devem às 
vezes receber a orientação do Pai sobre assuntos importantes. Do contrário, eles não podem 
ser parte da família de Deus. Para criarem este tipo de família, vocês devem orar e fazer 
esforço sincero. Vocês devem fazer esforço com o conhecimento do aspecto sobre o qual 
Deus está concentrando em Sua providência de restauração. Seu esforço deve estar 
direcionado para o lugar ao qual Deus está direcionado; do contrário, sua oração e esforço não 
penetrarão Deus. Esse é o motivo pelo qual aqueles cujos corações estão sempre desesperados 
para saber tão rapidamente quanto possível o que está acontecendo na igreja podem estar mais 
perto de Deus. Se famílias abençoadas levam uma vida distante da igreja, sua vida está errada. 
Membros devem centrar na família do Pai e na vontade de Deus mais do que em seu cônjuge. 
Então o Pai os orientará diretamente. Isto é diferente de outras igrejas. Isto acontece, 
transcendendo nacionalidade e raça. Essa é a razão pela qual nossa igreja se desenvolve 
internacionalmente. 
 
Membros da Igreja de Unificação devem receber orientação direta do Pai através de visão e 
oração. Há muitos membros na igreja que recebem diretamente instruções do Pai onde quer 
que estejam. O que está acontecendo é mais real do que aquilo que aconteceu no tempo de 
Jesus. Membros da Igreja de Unificação atendem e vivem diretamente com o Pai. Na Igreja de 
Unificação, há obras muito maiores do que as obras do tempo de Jesus. Esse é o motivo pelo 
qual unidade entre o mundo e a Igreja de Unificação é possível. 
 
Mais de 65% dos membros japoneses recebem espiritualmente direção do Pai. Isso significa 
que eles estão mais avançados do que vocês na vida espiritual. Eles oraram mais do que vocês 
e seu coração ansioso foi mais intenso do que vocês. Se esta situação continua, vocês ficarão 
para trás deles. Isto é diferente agora do que nos primeiros tempos. As coisas eram verticais 
nos velhos tempos. Aquele era um tempo de desenvolver o aspecto vertical centrando no 
relacionamento vertical, por isso a espiritualidade cresceu. Muitos foram mártires para 
desenvolver o Cristianismo no passado. Nesse fundamento, o Cristianismo se expandiu 
internacionalmente através de uma longa história. Mas é diferente agora. A luz brilha no 
Oriente, e ao mesmo tempo ela brilha no Ocidente. Vocês entendem o que estou dizendo? 
Embora o Pai esteja aqui agora, ele está direcionando todas as nações no mundo. Agora é 
noite em determinados países. É verdade que a luz está brilhando no Oriente, e 
simultaneamente ela está brilhando no Ocidente. O Pai tem lidado com esta história. 
 
O que vocês devem considerar mais importante em sua vida familiar a partir de agora? 
Quando o Pai ensina sua esposa e seus filhos algo em uma visão, vocês devem acreditar nisto.
Vocês devem criar um ambiente que, se sua filha recebeu ensinamento através de uma visão, 
outros membros da família respeitam suas palavras como de Deus, considerando-as absolutas 
e tentam estar unidos com elas. Se um esposo não recebe ensinamentos, o Pai está seguro em 
ensinar centrando em sua esposa. Se isso acontece, vocês devem (1) compreender que Deus 
está perto de sua família, e (2) assumir as palavras da esposa como de Deus. Vocês verão mais 
tarde se é bom ou não. 



81 

 

Se vocês verificam com seu líder regional, vocês serão capazes de ver imediatamente. Quando 
o Pai aparece através de uma visão ou oração, vocês devem analisar a expressão facial do Pai, 
para ver se ele está feliz ou triste, e então descobrir por que ele parece feliz ou triste. Mesmo 
com a mesma expressão triste, o significado pode ser diferente, conforme vocês observam o 
Pai de frente ou de lado, e também difere conforme ele aparece no lado direito ou esquerdo, 
ou em cima ou abaixo. Vocês devem ser capazes de analisar e saber o significado. O Pai 
seguramente ensinará a pessoa que sempre ora. 
 
Se essas experiências ocorrem frequentemente, vocês podem tirar dados delas e tentar 
combiná-los com a realidade. Vocês saberão como Deus está conduzindo sua família agora, e 
o que acontecerá para sua família no futuro. Se há um membro de uma família que recebe 
ensinamentos do Pai através de visões, todos os membros da família devem ouvir essa pessoa, 
mesmo durante toda a noite, e tentam decidir qual ação a família deve tomar. 
 
Se vocês cooperam centrando em uma pessoa, essa pessoa seguramente receberá o 
ensinamento do Pai. Se há um positivo perfeito, um negativo perfeito automaticamente 
aparecerá. Da mesma forma, se o ensinamento através de visões combina completamente com 
a realidade ao menos três vezes, o cônjuge ou filhos ficarão muito curiosos e interessados. 
Dessa forma, vocês expandirão o fundamento espiritual. Mas até agora vocês não tiveram 
esses sonhos, não é? Esse é o motivo pelo qual vocês precisam orar e fazer um esforço sério. 
Se tivessem essas experiências, vocês conheceriam mais claramente a existência de Deus e 
sua vida de fé seria bem sucedida. As coisas estão destinadas a serem assim. 
 
Levante sua mão se você é abençoado. Centrando em quê estas famílias abençoadas vieram a 
existir? Não é verdade que o Pai abençoou apenas para o bem-estar de, por exemplo, a tribo 
Park ou Kim. Um esposo e uma esposa amorosos devem ser totalmente unidos, embora 
tenham dois corpos separados. Há alguma forma para um casal estar unido sem amor? É 
possível unificar uma nação sem fervor patriótico – amor pela nação? Qualquer coisa que diga 
que é possível criar unidade sem amor é falsa. 
 
O comunismo afirma que os comunistas fazem as pessoas seguirem por ameaça, decepção e 
medo. A fim de não serem espancadas, as pessoas se tornam externamente unidas em uma 
sociedade comunista. Mas se a força ameaçadora desaparece, as pessoas imediatamente se 
afastam. Elas se afastarão ou não? Esse tempo definitivamente chegará. 
 
Eu espero pelo estabelecimento dessa família. Vocês podem não querer, porque vocês são 
muito mais simpáticos do que eu. Embora eu seja mais feio do que vocês, eu espero por essa 
família. Vocês gostam da família como ela é agora, não é? Vocês esperam por essa família? 
Vocês acham que esperam mais por essa família? Então, vocês devem me ouvir, mesmo se 
estão desapontados sobre estabelecer essa família. Sendo que o Pai sabe onde está o veio de 
ouro, vocês acham melhor apenas fazer o que eu digo para vocês fazerem. Quando escalam 
uma colina, se eu ordenar para vocês escalarem de cabeça para baixo, vocês devem 
definitivamente fazer isto. Até que vocês alcancem o cume, vocês podem sentir o Pai como 
um ditador. Quem quer seguir o caminho difícil? Mas uma vez que alcançam o destino, vocês 
exclamarão, “Uau!” 
 
Alguns de vocês podem ter tido uma experiência de apascentar vacas. É realmente 
aborrecedor alimentar as vacas com forragem. Quando era jovem, eu chicoteava as vacas no 
caminho para o pasto. Aqueles que estão rindo agora tiveram as mesmas experiências, certo? 
Eu não sou o único que fez isso.  
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O que eu podia fazer quando meus pais me ordenavam apascentar as vacas e retornar em 
determinado tempo, se eu descobria que não havia nenhum pasto no terreno plano? Nesse tipo 
de situação, eu conduzia as vacas para a montanha íngreme onde ficava o pasto favorito do 
meu pai. Mas no meio do caminho, as vacas queriam comer uma quantia muito pequena de 
grama. Então eu batia nelas com uma vara, dizendo, “Que tolas são todas essas vacas.” Eu 
não sentia pena. Vocês já sentiram o mesmo? O que as vacas fazem quando alcançavam os 
prados depois de terem sido forçadas a cruzar o rio e escalar a montanha? Vocês acham que, 
se eu ordenasse a elas para não comerem, elas obedeceriam? Não somente sua língua, mas 
também seus lábios, orelhas, e até mesmo seus olhos devoravam a grama com gratidão. 
 
Porque o Pai sabe que um lugar como esse prado existe no futuro, eu disciplino vocês agora. 
Mas vocês não entendem isso. Vocês não estão cientes da existência desse lugar. Se vocês 
conhecessem claramente esse lugar, vocês esperariam que eu os disciplinasse. Vocês 
entendem o que estou dizendo? 

 
3) A Razão para a Bênção 
 
Vocês devem receber a Bênção da Igreja de Unificação. A fim de estabelecer o fundamento 
sobre o qual vocês expandirão para o mundo, o Pai dá a Bênção de forma internacional. Em 
outras palavras, o Pai restaurou tudo que Jesus não pôde cumprir em seu tempo de vida. 
Portanto, a Igreja de Unificação nunca perecerá. Mesmo se o Pai morrer neste exato 
momento, o próprio Unificacionismo passará a conduzir o mundo. 
 
O Pai abençoou jovens homens e mulheres para que eles, em uma posição pública, possam 
estabelecer as famílias exemplares do mundo. 
 
A razão que o Pai abençoa jovens homens e mulheres quando eles satisfazem determinadas 
qualificações é para permiti-los se tornarem filhos e filhas eternos de Deus. 
 
No mundo exterior, quando um casamenteiro arranja um casamento, ele ou ela recebe um 
presente, mas eu faço isso gastando meu próprio dinheiro. Minha motivação para arranjar seu 
casamento não é por dinheiro; eu faço isso para seu bem-estar e prosperidade. 
 
Onde os membros da Igreja de Unificação irão? O Pai abençoou vocês porque ele quer que 
vocês sejam um casal, com braços e pernas, para lutar pela nação. O Reverendo Moon 
abençoa vocês por seus descendentes, não somente por vocês mesmos. 
 
Vocês têm a permissão de serem famílias abençoadas no fundamento da intensa obra de Deus. 
A razão que Deus dá essa grande bênção para vocês não é para que herdem felicidade 
imediata, mas para que vocês carreguem a responsabilidade de estabelecer suas tribos. 
 
Dar a Bênção é dotar vocês com a qualificação para a nova missão, “messias tribal.” A 
Bênção qualifica vocês como tendo completado o ideal de noiva e noivo pelos quais Jesus
esperava, e o Pai, representando Deus, dotou vocês com a missão de messias horizontal. 

 
4) A Missão e Responsabilidade das Famílias Abençoadas 
 



83 

 

Aqueles que recebem a Bênção de Deus são representantes de Deus. Portanto vocês, depois 
de receberem a Bênção, com o estabelecimento de sua família, devem conquistar Satanás.
Vocês devem julgar Satanás. E então, vocês devem ser sujeitos vitoriosos ao restaurarem a 
base de quatro posições. Porque as famílias abençoadas receberam o amor e vida mais 
preciosos com o ideal de obediência e sacrifício silenciosos, elas devem estabelecer uma 
tradição celeste que seus descendentes exaltarão. Isto irá restaurar o mundo satânico para o 
lado celeste. 
 
Jovens casais abençoados devem estabelecer uma tradição majestosa e estendê-la para a 
família, tribos, raças, nações e o mundo. Para impedir alguém de destruir a tradição, vocês 
devem estabelecê-la na situação mais difícil. 
 
A vida do Pai foi uma série de situações miseráveis; portanto, eu tenho muitos conteúdos 
sobre os quais falar e chorar. Essa é a graça da vida humana, porque a tradição radiante está 
colocada nela. 
 
Para o progresso da Igreja de Unificação, o Pai esteve carregando a cruz individual e a cruz 
no nível familiar. Vocês não conhecem este fato. Para conhecê-lo, vocês precisam estudar o 
Princípio minuciosamente e orar por ao menos dez anos. Se os pais não falam sobre os 
desafios de suas vidas, os filhos não saberão. Os assuntos e circunstâncias que os pais não são 
capazes de falar habitam em seus corações. As famílias abençoadas da Igreja de Unificação, 
como as tribos do Pai centrando na família do Pai, têm a missão de restaurar todas as raças da 
terra. Desta forma, a Igreja de Unificação está ficando cada vez maior. Casais abençoados não 
devem parar ao serem pais de uma família; eles devem ser pais para a tribo e a nação pelo 
menos. Se eles não amam a nação com uma forte convicção, desastre sobrevirá a eles. Jesus 
abraçou céu e terra com sua ideologia. 
 
Quem deve defender este país? Nós devemos defendê-lo. Pensem se nossas famílias 
abençoadas se tornam aquelas que mantêm o “hoje” diante de Deus. 
 
Famílias abençoadas devem ser os corredores da frente para desbravar o caminho de 
indenização durante o curso de restauração. Porque elas assumem as condições de 
indenização pela raça e a nação, seus descendentes terão orgulho delas. Até estabelecerem a 
nação celeste, as famílias abençoadas como corredores da frente, devem estabelecer o padrão 
para a terra e o mundo espiritual eterno. Se essa tradição é estabelecida, as famílias 
abençoadas se tornarão o alvo de interesse. Nossa missão é enorme. Devemos seguir o 
caminho de sacrifício carregando a missão e pagando a indenização para restaurar céu e terra. 
 
Aqueles entre os membros da Igreja de Unificação que foram abençoados primeiro, que foram 
chamados primeiro pelo amor na frente da humanidade, devem sentir profundamente sua 
responsabilidade absoluta de cumprir a missão de espalhar o coração e a vontade de Deus para 
seus próximos e a sociedade. 
 
Devemos marchar em frente com a convicção que o mundo responderá em um futuro 
próximo. Embora o ambiente não esteja pronto para isto, devemos ser capazes de prosseguir. 
Devemos seguir em frente com a convicção para encontrar a nação celeste, levantando a 
bandeira vitoriosa como os príncipes e princesas da linha de batalha. Vocês devem saber 
claramente a partir de agora que o estabelecimento do Reino do Céu é a missão das famílias 
abençoadas.  
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Famílias abençoadas devem ser responsáveis pelos 6.000 anos de trabalho duro de Deus, e 
pelo sofrimento do Senhor da Segunda Vinda, e elas devem trazer a terra, a humanidade e o 
céu para a posse de Deus. Porque o significado da Bênção repousa na realização do ideal de 
criação, devemos ser responsáveis pela dor da história. Vocês devem saber que a 
responsabilidade da família abençoada é incrivelmente enorme. Vocês devem ser capazes de 
avançar e herdar a graça celeste que segue por milhares e milhares de anos como seu próprio 
recurso eterno. 
 
A Bênção não vem de graça; ela requer responsabilidade. 

 
5) As Famílias Abençoadas Têm a Missão dos Sumos Sacerdotes 
 
O que acontece quando vocês são abençoados? Vocês são restaurados para o nível 
imediatamente anterior à queda de Adão e Eva. E então o que vocês devem fazer? Porque o 
estágio de aperfeiçoamento ainda permanece a ser atravessado, vocês devem compreender o 
coração de Deus. Seguindo através deste processo, vocês devem realizar o desejo interno de 
Deus de restaurar a humanidade decaída. Deus enviou Seu filho unigênito à terra e o tornou 
responsável pela história restauracional. Da mesma forma, as famílias abençoadas devem sair 
para o mundo satânico sacrificando seus filhos. Enquanto carregam seus filhos e filhas nas 
costas, elas devem ser refugiadas como José e Maria enquanto escondiam seu bebê Jesus no 
Egito. Porque seus filhos são para o mundo e para Deus, vocês devem acreditar que o Pai que 
nos ama tanto, protegerá eles. Se vocês fazem isso, Deus colocará vocês na posição do Senhor 
substancial que deve vir à terra. Portanto, cumpram completamente sua responsabilidade. 
Vocês serão chutados se tiverem uma atitude como, “Eu sou abençoado, por isso vocês devem 
me servir.” 
 
O que nós, famílias abençoadas, devemos fazer? Devemos fazer o que Jesus não pôde 
cumprir. A menos que passem por essa posição, vocês não podem ser filhos e filhas de Deus. 
Jesus se tornou o filho de Deus ao morrer na cruz, mas podemos sobreviver na terra, e ainda 
ser Seus filhos. Se isso acontece, podemos concluir que seremos melhores do que Jesus. Isso 
não é verdade? Embora Jesus conduziu 12 apóstolos, ele não pôde organizar as tribos e as 
nações. Além disso, ele perdeu os três discípulos chefes que estavam destinados a viajar e
conduzir os 12 apóstolos, por isso Jesus não pôde evitar ser expulso do mundo satânico. 
Porque Jesus foi colocado de lado pela nação, a igreja, a famílias, os discípulos, e finalmente 
pelos três discípulos principais, não havia outro caminho para ele, exceto ser um sacrifício 
diante do pior Satanás. 
 
As famílias abençoadas devem ser bons exemplos diante das nações e das igrejas. Sendo um 
bom exemplo, vocês podem indenizar o que a família de José não pôde cumprir. A Igreja de 
Unificação no nível denominacional deve indenizar e transcender o que o Judaísmo e a 
família de José não puderam cumprir. Centrando no padrão nacional, devemos de uma vez 
indenizar e passar sobre a falha da família e das tribos. Isso foi o que vocês fizeram no último 
inverno. De quem foi a irresponsabilidade que causou a falha? Foi de Maria. Ela não pôde 
cumprir sua responsabilidade. 
 
Famílias abençoadas não devem esperar tranquilamente pelo chamado e reconhecimento de 
Deus. Ao invés, elas devem criar seu próprio fundamento com lágrimas de arrependimento, 
sobre o qual Deus será capaz de reconhecê-las e chamá-las.  
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Permitir que Deus carregue suas famílias em Seu seio é a missão das famílias abençoadas. A 
despeito deste fato, quantas famílias abençoadas conhecem seu valor? 
 
É um erro de cálculo pensar que famílias abençoadas podem viver lá fora por elas mesmas. 
Elas receberam a Bênção para o benefício da família do Pai e para defender sua posição Abel. 
As famílias abençoadas existem para proteger a família, vida e ativos do Senhor da Segunda
Vinda. Sua vida e ativos existem para ajudar a família de Deus e sua vida a se desenvolver. O 
que deve ser feito para trazer desenvolvimento? O Senhor deve estabelecer famílias 
abençoadas e seus ativos como o fertilizante, e deve absorvê-lo. Esse é o princípio para o 
desenvolvimento. O suprimento de outros campos é essencial para o desenvolvimento. Sem 
suprimentos, desenvolvimento é impossível. Isso não é verdade? Sem estar supridos, não 
podemos progredir. 
 
Famílias abençoadas devem cumprir a missão dos sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes não 
têm qualquer pertence a ser compartilhado, exceto aqueles que Deus concede. A fim de 
manusear os sacrifícios oferecidos por 10.000 pessoas com corações sinceros, o sumo 
sacerdote deve ter um coração mais sincero e fiel do qualquer um entre as 10.000 pessoas. Do 
contrário, ele será julgado pela lei universal. 
 
Porque os Judeus não puderam proteger Jesus em um nível individual de acordo com a 
vontade interna de Deus 2.000 anos atrás, Jesus teve que falecer sem estabelecer um 
fundamento individual. A seguir, a família de José e a família de Zacarias não protegeram o 
nível familiar sobre o qual Jesus pudesse se colocar firmemente. Vocês devem fazer o 
trabalho. Deve haver uma família que esteja disposta a ser responsável e proteger 
internamente e externamente o sofrimento da família do Pai no nível familiar como também 
no nível individual. 
 
Ao viver, nada mais importa, exceto estar unido com os Verdadeiros Pais, e então vocês 
devem estar unidos com a base de quatro posições da família dos Verdadeiros Pais. Então o 
que vocês devem fazer? Para estabelecer a tradição celeste, Caim deve endireitar a estrada 
para Abel seguir. 
 
Um arcanjo deve ser um objeto leal ao estabelecer o ambiente e as regulações para Adão não 
seguir contra a vontade de Deus. Vocês devem criar um ambiente no qual os filhos e netos do 
Pai possam conduzir uma vida celeste no futuro. Portanto, vocês devem ser os bons exemplos 
em cada aspecto para eles. Ao invés de pensar, “Ah, o filho do Pai está corrompido,” vocês 
devem demonstrar comportamento exemplar para ele. Vocês entendem sobre o que estou 
falando? 
 
Quando ajudam a aperfeiçoar os filhos de Deus, vocês podem representar o universo todo 
mostrando a eles suas palavras e comportamentos exemplares, e se tornam objetos leais na 
posição do arcanjo. O arcanjo como o objeto leal, tinha a missão de educar os jovens Adão e 
Eva mostrando a eles sua boa conduta, a fim de que eles fossem noivados e se tornassem 
unidos com a lei celeste. Da mesma forma, vocês devem servir com disposição como seus 
exemplos. 
 
Na família decaída de Adão e Eva, Caim não foi capaz de herdar uma verdadeira tradição 
paternal, e nem Abel. Quão exasperante é isto, e causador desse grande ressentimento! Esse é 
o motivo pelo qual eles são lamentáveis. Esses filhos não podem herdar uma boa tradição 
paternal, embora ter pais possa ser sufocante. 
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Mas para membros da Igreja de Unificação centrando no Pai, Caim pode herdar a tradição, e 
então também Abel. Vocês devem sentir gratidão por viverem neste tempo de grande 
benefício. Este é um lugar muito aterrorizante. Este não é um lugar que vocês desbravaram 
com seus próprios meios e táticas. Este é o lugar para dar nascimento a filhos somente com o 
benefício de estarem garantidos com o privilégio dado pelos Verdadeiros Pais. Portanto, 
vocês devem ser capazes de viver e morrer juntos centrando na união de coração. Se vocês 
encontram uma situação na qual tenham que morrer no lugar deles, e recuam, vocês matam 
seus pais duas vezes. 
 
Para Pedro, João e Tiago, Jesus estava na posição de seu pai; não obstante, eles fugiram 
quando seu pai seguiu no caminho para a morte. Eles foram extremamente desobedientes. 
 
Olhando para trás nessa história de ressentimento, vocês devem estar determinados a proteger 
seus pais ao risco de suas próprias vidas, para manter o caminho de piedade filial. Ao risco de 
se sacrificar, vocês devem prosseguir dessa forma com certeza. 
 
Famílias devem manter a igreja. Embora a Igreja de Unificação seja tão grande e o 
pensamento de Unificação seja tão grande, sem o pensamento da família ideal, estas coisas 
não contam para nada. Até agora esse fundamento não tinha sido estabelecido, por isso suas 
famílias devem solidificá-lo. Vocês devem criar um firme fundamento em nível familiar que 
Satanás nunca será capaz de destruir. Isto significa assumir 5% de responsabilidade para ser 
restaurado através de indenização. 
 
Os sumos sacerdotes são os primeiros a experimentarem as situações mais miseráveis. 
Portanto, famílias abençoadas devem ser as primeiras a experimentarem miséria. 

 
6) Famílias Abençoadas que Devem Ser Responsáveis pela Missão 
dos Três Períodos de Tempo 
 
Embora vocês vivam neste tempo presente, vocês devem consumar a missão de três períodos 
de tempo. Se o homem não tivesse caído, o passado, o presente e o futuro teriam começado 
em um único ponto. Mas devido à queda, eles se tornaram separados. 
 
Portanto, a menos que vocês estabeleçam a condição, centrando em uma única família de 
Deus, para restaurar o passado, o presente e o futuro unindo-os, seus descendentes na terra 
não serão capazes de indenizar todas as tribos remanescentes dos antepassados originais. 
Abençoar uma pessoa Kim não é apenas salvar uma única família de Kims. Porque ele recebe 
a Bênção como um representante de toda a sua tribo, ele deve assumir responsabilidade pela 
tribo. A responsabilidade está conectada com o passado, o presente e o futuro a partir do 
ponto de vista vertical. Vocês devem restaurar tudo isso de uma vez. Vocês devem indenizar 
horizontalmente a história vertical. 
 
Vocês devem resolver a missão dos três períodos de tempo em sua geração. Essa é a 
responsabilidade da família abençoada. Se vocês cometem erros, antepassados no mundo 
espiritual estarão cativos pela lei celeste. O erro influenciará não somente seus antepassados 
diretos, mas também as famílias do mesmo clã e todos os demais familiares. Quando olhamos 
para as famílias abençoadas a partir do ponto de vista de Jesus, elas são aquelas que 
cumpriram o desejo de Jesus em seu lugar.  
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No tempo de Jesus, os corpos espirituais da Idade do Velho Testamento receberam o 
privilégio de serem elevados para o estágio de crescimento pela ressurreição da volta. Da 
mesma forma, através de vocês, seus antepassados que não estão relacionados diretamente 
com a providência de restauração receberão benefício especial. Isso é porque vocês 
estabelecem uma condição interna vitoriosa para estarem relacionados com os antepassados 
através de receber a Bênção.  
 
Se eles agarram a corda de sua Bênção, mesmo se eles não tinham sido cooperativos no curso 
de restauração até agora, eles ostentarão o fruto providencial centrando no valor de seu fruto, 
diante da Vontade. Esse será o fruto da linhagem de 6.000 anos. Eles, na posição de Caim, 
terão um relacionamento relativo com o Pai, enquanto que o fruto colhido diretamente 
centrando no Pai é um fruto tipo Abel. Porque eles podem ter relacionamento relativo, é 
possível estabelecer a linhagem do fruto tipo Abel como o padrão de valor, ou critério, do 
fruto tipo Caim. 
 
Embora seus antepassados não foram cooperativos com a Vontade, nem foram servos 
meritórios, eles ainda serão capazes de levantar suas cabeças entre as figuras do passado, 
dependendo de suas atividades na providência. 
 
Em outras palavras, somente aqueles que têm a linhagem de sangue direta de Abraão estão 
qualificados para voltar à terra, mas através de sua Bênção, seus antepassados receberão o 
benefício privilegiado de voltar. Com a mesma qualificação como os sujeitos leais da Vontade 
de Deus no passado, seus antepassados serão capazes de conduzir a ressurreição da volta 
horizontalmente através de sua família. 
 
Não é maravilhoso que, sem qualquer trabalho duro, vocês se tornaram o corpo substancial 
para herdarem a bênção do todo de Israel, que esteve sofrendo por milhares de anos? Se vocês 
conhecem este fato, vocês não podem evitar se juntar, e cuidar para não cometer nenhum erro. 
Porque vocês não sabem quanto são abençoados, vocês são instáveis e continuam vacilantes. 
Conhecendo esse significado, se vocês não cumprem sua responsabilidade, seus antepassados 
irão repreendê-los. Assim, aqueles que não são responsáveis pela Vontade mesmo depois de 
conhecer todos os significados por trás dela, terão doenças inomináveis. Seus antepassados 
continuamente os incomodarão. 
 
Vocês estão na posição intermediária entre os três períodos de tempo. Sua família se torna o 
padrão, por isso, se sua família vai bem, ela salvará a história passada, o presente, e o futuro. 
Se ela comete erros, isto destruirá o passado, o presente e o futuro. Se vocês fazem o bem, 
vocês salvarão os três períodos de tempo, e se não fazem o bem, vocês destruirão os três 
períodos de tempo. Se vocês assumem responsabilidade ou não pelos três períodos de tempo 
depende de vocês. Esse é o motivo pelo qual os antepassados se renderão. 
 
A fim de possuir o passado, o presente e o futuro, vocês devem ser os representantes de 
coração do passado, presente e futuro, e assim, da família e das tribos. Então estes indivíduos, 
famílias e tribos podem conduzir e orientar o mundo. 
 
Vocês devem compreender que suas vidas não existem para seu próprio bem-estar, mas para 
toda a humanidade, e que vocês têm uma vida historicamente prolongada e uma vida que 
garante a vida no futuro. Vocês estão na posição para fazer a história brilhar, para elevar a 
época presente, e colocar a pedra fundamental para o futuro, assim, vocês devem ser aqueles 
que desbravam o curso de vida inteira através de sua vida cotidiana. 
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Vocês têm a missão para liberar o passado, presente e futuro. A fim de não deixarem a 
escravidão de indenização para seus descendentes, vocês devem transmitir a eles uma tradição 
definitiva e vitoriosa. A posição de ser abençoado é mais significante e não será somente 
honrada pelo passado, mas também por toda a humanidade. 

 
7) Seja um Messias Tribal 
 
A esperança para as miríades de pessoas que tinham a missão de restauração ao longo do 
curso da história era tornar um indivíduo unido com o céu. E então esse padrão devia ser 
estendido para a unidade da família e do céu. Mas mesmo se houvesse uma unidade de uma 
família e do céu, isso estava destinado a ser o fim. Depois de se tornar um objeto do centro 
absoluto, vocês, como o segundo sujeito, devem unir suas tribos com esse centro eterno. 
 
Primeiro de tudo, unificação é a unidade de esposo e esposa. Se existe um Messias masculino, 
deve haver também um Messias feminino. 
 
Adão e Eva caíram, assim, restauração também deve ser realizada por duas pessoas. O mesmo 
é verdade para a messianidade tribal. 
 
Uma família não deve parar no nível familiar – ela precisa de tribos. Como antepassados, as 
famílias abençoadas devem cumprir sua responsabilidade. Membros abençoados que não 
estão em uma missão pública são considerados como tendo se desviado de seu curso de 
responsabilidade. 
 
Em que tipo de posição vocês estão? Jesus não pôde realizar um Casamento Sagrado – as 
Bodas do Cordeiro – e teve que morrer na cruz sem estabelecer o fundamento para a tribo e 
raça, o fundamento que tinha sido esperado por 2.000 anos. Portanto, vocês devem 
compreender que o tempo chegou para a messianidade tribal. Vocês podem se tornar um 
messias tribal sem se tornarem unidos com o amor de Deus? Sem amor de Deus, vocês não 
podem ser o messias. Quando vocês se tornam um homem ou uma mulher nesse fundamento, 
vocês estão qualificados a estabelecerem uma família recebendo a Bênção. Filhos e filhas 
espirituais nasceram a partir da unidade entre o Espírito Santo e Jesus. Da mesma forma, 
vocês são capazes de multiplicar filhos e filhas no fundamento de unidade substancial. Se 
vocês podem fazer isso, vocês serão chamados de messias tribais. 
 
Vocês devem ser pais que podem influenciar seus filhos e filhas. Essa é a primeira missão. 
Para fazer isso, vocês devem estar trabalhando na vida da igreja e na vida pública, e ser bons 
exemplos na vida privada. Isso é absolutamente necessário a fim de educar seus filhos para 
seguirem o caminho da Vontade (ou providência) no futuro. Vocês entendem? 
 
A seguir, sejam um messias tribal como o Pai instruiu na Bênção dos 430 Casais em 1968. 
Vocês devem fazer a missão. Centrando no Pai, os 36 Casais estão organizados em uma 
associação. Da mesma forma, centrando na primeira família que foi abençoada, deve haver 
uma forma de 36 casais no clã. Vocês entendem? Se não há 36 Casais, vocês devem ao menos 
ser os antepassados da forma, consistindo de 12 Casais. A fim de criar esse padrão, deve 
haver o estabelecimento de uma base de quatro posições centrando em seus filhos e filhas, 
porque vocês são pais. Então vocês se tornam um antepassado de seu clã, e devem organizar 
uma nova tribo centrando em seu clã familiar. Essa é a forma de 12 tribos.  
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Se vocês organizam isso, todos devem entrar na realidade de 12 tribos. Doze discípulos 
seguindo a forma de 12 tribos devem existir; centrando em 12 discípulos, 70 seguidores 
devem aparecer, e a tribo deve se estender para a forma de 120 seguidores. Esta é a tribo 
direta. 
 
Agora qualquer resultado que vocês tragam pertence a vocês. A idade sem indenização 
chegou. A partir de agora, vocês devem testemunhar até mesmo para os cunhados de seu 
irmão (parentes distantes). Desta forma vocês podem facilmente testemunhar para mais de 12 
pessoas em um ano. Encontrem três pessoas respectivamente em cada estação. Vocês 
precisam de representantes que penetrarão e guardarão os 12 portões perolados do mundo 
espiritual. Todos serão seus parentes, com seus irmãos e irmãs, assim, uma pessoa como 
discípulo de Jesus que vendeu Jesus teria permissão para entrar. Vocês são considerados 
como estando em uma situação melhor do que Jesus, porque vocês podem ter este ambiente 
familiar, que é diferente do que Jesus tinha. Vocês também são mais afortunados do que Jesus 
naquilo que vocês não precisam sair para ter uma família. Vocês podem sair para o mundo 
sem estabelecer condições de indenização. A fim de alcançar este padrão, vocês devem ter 12 
discípulos na terra como os 12 portões perolados no mundo espiritual. Se isso é para o estágio
de formação, 72 seguidores são para o estágio de crescimento, e 120 seguidores são para o 
estágio de aperfeiçoamento. Eu penso que vocês podem cumprir tudo isto em três anos. O Pai 
abençoou os 36 Casais (12 Casais para formação, 12 Casais para crescimento e 12 Casais para 
aperfeiçoamento), 72 Casais, 120 Casais, 430 Casais, 777 Casais e 1.800 Casais. Os 36 Casais 
são grupos combinados de 12 Casais representando a Idade do Velho Testamento, Idade do 
Novo Testamento e Idade do Completo Testamento. Os três grupos de casais representam as 
famílias de Adão, de Noé e de Jacó. Mesmo se vocês não são capazes de arranjar casamentos 
de acordo com essa ordem numérica, ao menos vocês podem ter a forma simples. Vocês me 
excedem naquilo que podem fazer isso como pessoas de fora. O Pai realmente tem inveja de 
vocês. O Pai esteve fazendo esse trabalho enquanto recebia toda a perseguição e oposição. Eu 
sempre tenho conduzido este trabalho ao risco da minha vida. 
 
Se vocês restauram sua tribo, então três famílias, 12 famílias, 36, 72, e 124 famílias estarão lá 
automaticamente. Esse é o motivo pelo qual vocês devem restaurar sua tribo. Vocês devem 
saber que essa missão permanece para vocês realizarem. 
 
Restaurar a tribo é ir para o céu, e o caminho para o mundo será aberto pela restauração de 
sua tribo. Quando vocês fazem seu esforço definitivo para esse dia maravilhoso, uma nova 
nação será estabelecida. A nação glorificará e exaltará seu trabalho duro. Como superar o 
desafio em nível familiar é o problema. Sobreviver fisicamente não é o problema. Como 
cumprir esta tarefa dada é o problema. 
 
Centrando nas famílias abençoadas, o clã “Kim,” por exemplo, deve criar a instituição tribal 
dos Kims; o clã “Park” deve criar a instituição tribal dos Parks; o clã “Moon” deve criar a 
instituição tribal dos Moons. Então com esse fundamento, o que iremos fazer? Cada 
instituição tribal deve herdar a instituição tribal dos Moons; esta deve ser a instituição tribal 
Abel diante das outras instituições tribais. Então a partir de agora, qual estratégia devemos 
utilizar para casar as instituições tribais? Vamos tomar a tribo Kim, por exemplo. Os clãs Kim 
em completa unidade devem se esforçar bastante para salvar e desenvolver a instituição tribal 
Kim. Eles devem criar organizações educacionais como também várias outras obras. Quando 
vocês estabelecem seu próprio fundamento tribal que pode influenciar toda a sociedade, as 
pedras fundamentais para seus antepassados no mundo espiritual retornarem serão 
expandidas. 
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Na ressurreição da volta, é quase impossível para antepassados do Kim cooperarem com a 
família Park na terra. Assim, uma pesada responsabilidade para conectar o mundo espiritual 
com o mundo físico através de indenização permanece com vocês. A partir de agora, as tribos 
emergirão centrando nas famílias abençoadas. Portanto, vocês devem cumprir sua missão 
como um messias tribal. Futuras igrejas serão centradas no ancião da tribo. Todas as famílias 
abençoadas são os anciãos de suas tribos. 
 
Vocês devem saber que suas famílias devem assumir a incrível missão de restaurar sua tribo. 
A fim de restaurar a tribo, vocês devem escrever cartas para eles mais do que vocês fizeram 
para seus amados ou amigos. Sua sinceridade deve ser duas vezes maior do que antes. Irmãs 
devem fazer um esforço muito sério por seus familiares, com um coração mais ansioso do que 
aqueles que tinham por seus pais. Restauração vem dessa forma. A menos que vocês 
novamente sejam movidos por um coração amoroso em relação aos seus familiares, 
restauração é impossível. Verifiquem se isto é verdade ou não no mundo espiritual. 
 
Inferno é um lugar que vocês não podem fugir uma vez que estejam cativos lá; mas vocês 
ainda não sentem vividamente que seus pais e familiares irão para o inferno. Vocês apenas 
pensam tranquilamente, “Deixe estar.” Mas imaginem que seus pais amorosos realmente irão 
para o inferno! Se eles tivessem que ir para a prisão no mundo secular, vocês fariam qualquer 
esforço necessário para libertá-los. Isso é simpatia humanista. Como filhos e filhas conectados 
com eles com amor celeste, o que vocês fazem à luz do fato que seus pais, familiares, irmãos 
e irmãs devem ir para a prisão eterna? 
 
Vocês ainda não sabem nada sobre o fato se o inferno existe ou não. O Princípio ensina a 
existência do inferno, mas vocês ainda não sabem que tipo de lugar ele é. Vocês realmente 
conhecem isto? Isto é muito vago para vocês. Vocês saberão depois da morte, mas então será 
muito tarde. 
 
Esse é o motivo pelo qual os pais dos membros da igreja que já morreram, aparecem em 
espírito e tentam testemunhar agora. No mundo espiritual, eles estão em problemas sendo que 
se opuseram aos seus filhos tão severamente na terra. Por isso há muitos que estão 
testemunhando em espírito. Do contrário, eles serão capturados no inferno. Vocês entendem? 
Se os pais se opõem e impedem seus filhos de se juntarem à Igreja de Unificação na terra, eles 
serão capturados no inferno. 
 
Mesmo trilhando no caminho providencial, o Pai não pôde restaurar sua tribo. A menos que 
passemos sobre o padrão nacional, a restauração da tribo é impossível. Porque Jesus falhou 
em seguir além do padrão nacional, o Pai não teve permissão de amar sua família antes de ir 
além do padrão nacional. Jesus perdeu o fundamento de amor centrando em José, por isso, a 
fim de restaura isto, o Pai deve ter sucesso ao indenizar o curso de ser levado para a nação 
vindoura. Porque o Pai estabeleceu esse fundamento, vocês podem ter o fundamento tribal 
como também a Bênção em seu tempo de vida. Isso não é uma honra para vocês? Conhecendo 
este fato, vocês devem cumprir sua responsabilidade com um coração grato; do contrário, sua 
família será acusada de irresponsabilidade. Vocês seguramente receberão acusação. A este 
respeito, a responsabilidade da família é importante, mas mesmo além disso, uma família 
deve ter a missão de messias tribal. 
 
Porque o novo fundamento para uma família e tribo está estabelecido, vocês entraram no 
domínio historicamente incrível de benefício providencial da era, centrando na restauração 
das tribos. Assim, chegou o tempo para vocês testemunharem para seus pais, irmãos e irmãs. 
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O propósito da história de restauração é restaurar uma família. Quão mais rápido é restaurar 
sua família direta do que outras famílias? Parece como um sonho para o Pai ser capaz de 
ordenar que vocês testemunhem para seus pais e seus irmãos e irmãs. 
 
A fim de que sejam verdadeiros Unificacionistas, vocês devem obter vitória nos níveis 
individual, familiar e tribal na linha de frente. Vocês devem obter vitória até o nível tribal; 
assim, as famílias abençoadas devem cumprir a messianidade tribal. Isso deve ser feito 
durante o segundo curso de sete anos, o que significa que a tradição deve ser claramente 
estabelecida neste período. Para cumprir esta missão, vocês devem viver, lutar e estarem 
dispostos a morrer no curso de sete anos. A condição para o sucesso ou fracasso está
determinada, e uma marcha geral deve seguir neste curso. Portanto, vocês devem estabelecer 
a tradição neste período. 
 
Nas famílias abençoadas, o homem representa o Jesus substancial e a mulher representa o 
Espírito Santo substancial. Portanto, as famílias abençoadas devem correr para resgatar sua 
nação sem qualquer hesitação como Jesus e o Espírito Santo fizeram. Portanto, famílias 
abençoadas podem começar como os messias tribais. 
 
Vocês devem encontrar a terra de Israel com sua família. Essa responsabilidade é imposta a 
vocês. Como as 12 tribos de Israel tiveram que seguir para sua terra indicada, vocês devem 
marchar na direção da terra da tribo. Esse período é de 1970 a 1972; este é o tempo para ir 
além da colina internacional. 
 
A vida familiar do Pai e sua vida familiar são idênticas. A vida tribal centrando no Pai e sua 
vida tribal são as mesmas; o estilo de vida étnico, nacional e mundial tem o mesmo conteúdo
e fórmula, embora a escala seja diferente. Esse é o motivo pelo qual eu peço que vocês sejam 
o messias tribal. 

 
8) A Missão dos Casais Abençoados Anteriormente Casados 
 
As famílias abençoadas anteriormente casadas têm problemas. Elas se tornarão um problema. 
No mundo espiritual, a Bênção regular e a Bênção de Casais anteriormente casados são 
totalmente diferentes. Existem três céus no mundo espiritual; é assim como a estrutura de 
classe alta, média e baixa no mundo físico.  
 
Quando olhamos para os 36 Casais, que são compostos de três conjuntos de 12 famílias 
representando respectivamente a família de Adão, a família de Noé e a família de Jacó, qual 
grupo familiar é mais precioso? O último grupo é mais precioso. A partir de agora, devemos 
servir essas famílias. Este não é ainda o tempo para distinguir a diferença, mas elas são 
diferentes. 
 
Por que o Pai faz essa Bênção de casais diferentes? Ele faz isso a fim de salvar o mundo 
decaído. Há muitos homens espirituais no mundo espiritual que se casaram por eles mesmos e 
morreram assim. Por esses homens espirituais, seus descendentes devem abrir a porta através 
da qual eles podem ser ressuscitados. Esse é o estágio de formação. A seguir, o estágio de 
crescimento e o estágio de aperfeiçoamento seguem. Isto deve ser sistematizado, mas ainda 
não estamos lá. 
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(Para casais abençoados anteriormente casados:) Irmãos e irmãs! Casais da bênção regular e 
casais abençoados anteriormente casados são os mesmos? Ou eles são diferentes? Eles são 
diferentes. Vocês estão no estágio de formação. Então como seus filhos serão casados? Esse é 
um assunto a ser considerado com seriedade. Os filhos da família abençoada anteriormente 
casada não estão destinados a se casarem com os filhos dos 36 Casais ou casais abençoados 
regulares. Eles devem se casar de acordo com a ordem do princípio. Isso não está certo? 
 
Deve haver três estágios nas famílias abençoadas; três tipos de famílias abençoadas são 
necessários. Centrando nessas famílias, as tribos devem ser organizadas no futuro. Então, 
vocês sabem onde pertencem? Vocês pertencem ao primeiro grupo de famílias, representando 
a família de Adão. 
 
Neste aspecto da vontade de Deus, as pessoas relacionadas aos dois mundos são tipo arcanjo. 
Originalmente, não é responsabilidade do Pai lidar com casais anteriormente casados. O Pai 
estabelece o padrão perfeito da Bênção. 
 
Originalmente, os Verdadeiros Pais estão destinados a abençoar somente aqueles homens e 
mulheres que são virgens. Mas abençoar casais anteriormente casados é criar uma ponte para 
a salvação do mundo. Vocês são as pontes para salvar o mundo. O que acontecerá se as pontes 
desmoronam quando as pessoas do mundo tentam atravessá-las? Vocês devem cumprir sua 
responsabilidade como pontes. 
 
No mundo, há grupos “familiares” e “não familiares;” da mesma forma, a Igreja de 
Unificação é composta das famílias abençoadas regulares e as famílias abençoadas 
anteriormente casadas. Deve haver um caminho para absorver o todo. 
 
Quando há necessidade de sacrifício e martírio, vocês devem ser os primeiros a serem 
mártires. Vocês entendem isto? Quando há a necessidade de morte, vocês devem morrer 
primeiro. O terceiro grupo de casais que são abençoados como virgens não deve morrer. 
 
O Pai fará vocês sofrerem enormemente a partir de agora. Vocês não devem olhar por cima da 
cerca embora não gostem do caminho de sofrimento. A este respeito, vocês devem educar 
bem seus filhos e deixá-los receber a Bênção logo que possível. Está tudo bem se três 
gerações de sua família recebem a Bênção. As três gerações devem ser abençoadas em seu 
tempo de vida. Esse é o caminho para superar a colina. 
 
A nação Israelita estava conectada centrando na família de Adão, de Noé e de Abraão; da 
mesma forma, vocês devem conectar os padrões de três gerações. 
 
Deus é chamado o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isto representa o Deus de três gerações. 
Através da quarta geração, a tribo de Judá, Jesus apareceu. Por isso, o ponto de início é a 
quarta geração. Por que Jesus nasceu na tribo de Judá? É porque o princípio celeste é feito 
centrando no número “4” da base de quatro posições. Essa é a razão que fazemos ofertas por 
três gerações. Isto é para restaurar as três gerações.  
 
A partir desse ponto, vocês se tornam relacionados com Deus. Este é o ponto de vista do 
Princípio. Quando conhecem este fato, vocês não devem continuar seu antigo estilo de vida. 
Portanto, vocês devem cumprir sua missão como o messias tribal. As famílias abençoadas 
anteriormente casadas devem saber a importante responsabilidade de carregar esta missão 
dual. 
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Em sua tribo, existem famílias casadas, e também existe um grupo intermediário de pessoas 
que foram noivas ou divorciadas, ou que tiveram relacionamentos complicados de amor, e 
existem virgens puros. Conectando estes três grupos, vocês devem indenizar horizontalmente 
a história vertical. Vocês devem se colocar em uma posição representando a unidade das três 
gerações, e oferecer arrependimento e sacrifícios na posição do primeiro filho da última 
geração – o neto no nível de aperfeiçoamento. 
 
É uma bênção incrível que os filhos de casais anteriormente casados sejam abençoados. 
Através disto, a história vertical é indenizada horizontalmente na terra. Quando vocês estão no 
estágio de formação, seu filho deve estar no estágio de crescimento; e através de seu filho, um 
filho do nível de aperfeiçoamento será capaz de aparecer. Vocês serão capazes de realizar dar 
e receber com o avô que está no nível de aperfeiçoamento na terra. É possível dar e receber 
como aquele em um relacionamento vertical? É impossível. “Dar e receber” está destinado a 
acontecer em um relacionamento horizontal. Dessa forma, vocês restauram através de 
indenização em um nível horizontal. Portanto, restauração leva três gerações. A Igreja de 
Unificação trabalha para a perfeição da família como também a salvação individual. Religião 
advogando salvação individual exigia a vida de sacrifícios de indivíduos, mas a Igreja de 
Unificação, advogando a perfeição da família, reivindica que a exigência para a perfeição da 
família centrando em Deus é o sacrifício da família. 

 
9) O Destino Inevitável das Famílias Abençoadas 
 
Vocês podem querer perguntar por que vocês devem testemunhar, ir para o ponto de morte, e 
sofrer. Isto é porque somos abençoados no mundo decaído, não em um lugar transcendendo o 
ambiente decaído. 
 
Quando cumprimos um domínio em nível familiar, descobrimos que Satanás já tem domínio 
sobre a tribo. Quando cumprimos o domínio tribal, descobrimos que Satanás tem domínio 
nacional. Quando cumprimos o domínio nacional, descobrimos que Satanás já tem domínio 
em âmbito mundial. 
 
Embora sejamos abençoados no mundo satânico, há uma grande distância entre o domínio 
satânico e nossas famílias abençoadas. As colinas permanecem para serem cruzadas. Cada 
família abençoada tem colinas tribais, étnicas, nacionais e mundiais para cruzar. 
 
Vocês podem interpretar errado, e pensar que a Bênção é o fim do sofrimento. Mas vocês não 
recebem a Bênção fora deste mundo. Vocês não obtiveram qualquer vitória sobre o mundo, 
nem o mundo invocou a Bênção sobre vocês. Ao invés, vocês estão posicionados como a 
família Abel sob o domínio satânico e o domínio de Caim. A partir do ponto de vista externo, 
o mundo do lado Caim nunca abençoa a família Abel; ao invés, seguramente o lado satânico 
persegue o lado celeste. Por isso, no processo, vocês devem receber perseguição. 
 
O Pai teve o Matrimônio Sagrado em 1960, mas a cerimônia não foi realizada no fundamento 
vitorioso e completo de ter vencido sobre Satanás no mundo físico e espiritual. A família do 
Pai herdou a mesma situação de Jesus, e recebeu a pior perseguição no nível nacional. 
Portanto, embora a família começou para formar uma nova tribo, nação e mundo, estes 
estavam destinados a serem perseguidos pelo mundo satânico. 
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O destino inevitável da família do Pai e da sua família é superar o mundo. Como superamos o 
mundo? Isto deve ser realizado não após a morte, mas seguindo através do curso de 
indenização em nosso tempo de vida. No caminho de indenização, um determinado período, 
uma oferta condicional, e uma figura central tipo Abel representando Adão são necessários. O 
próprio Pai também tem que definitivamente estabelecer determinadas condições no período 
de indenização pela história mundial. A condição é deixar um resultado substancial de amor e 
viver pela nação e o mundo inteiro. 
 
Esse é o motivo pelo qual o Pai na posição de Abel tem vivido pelo indivíduo, tribo, nação e 
mundo no lado Caim, embora eles o tenham perseguido severamente. A menos que ele 
sobreviva a este severo processo e estabeleça um fundamento vitorioso, o Pai não pode 
propagar a ideologia centrada em Abel para o indivíduo, família, tribo, nação e mundo no 
lado satânico. 
 
Onde nossas famílias devem colocar seus desejos combinados? Elas devem colocá-los em 
uma convicção para se tornarem as famílias que vivem para o benefício da nação e do mundo. 
E elas devem se sentir responsáveis como representantes de Deus para formar a nação e o 
mundo de Deus. Elas devem ser capazes de puxar todas as suas ações baseadas nessa mente. 
 
Embora vocês trabalhem em um nível menor em um ambiente limitado, a questão de que 
ordens vocês estão seguindo é muito importante. A convicção que vocês estão recebendo as 
ordens de Deus ou a convocação da nação e do mundo é essencial. Vocês estão trabalhando 
como os representantes do mundo nesse ambiente limitado. Vocês também trabalham como 
os representantes da nação nesse ambiente limitado. O mesmo é verdade com seu trabalho 
individual. Eles são todos a mesma coisa, mas o resultado difere, dependendo do fundamento 
das ordens. 
 
Parece como se não houvesse nenhuma diferença entre seu trabalho individual e o trabalho 
representando o mundo. Se vocês devem trabalhar seguindo as ordens do mundo, vocês 
pertencerão ao mundo; se vocês trabalham seguindo as ordens da nação, seu trabalho feito até 
mesmo em um ambiente limitado pode ter contribuído para a nação. 
 
Sendo que a história esteve procurando por um homem por 6.000 anos, 6.000 anos foram 
acrescentados a vocês. Assim, vocês são o homem por quem a história esteve procurando? 
Vocês já venceram sobre Satanás? Vocês já venceram ou não? Vocês não estão qualificados. 
 
Vocês devem fazer o Satanás nacional e o Satanás em nível mundial se renderem. Quem fez 
isso? Somente o Pai fez, enquanto toda a Coreia se opunha a ele. 
 
Vocês sempre devem seguir o mesmo caminho que o Pai. Se o Pai vai para o leste, vocês 
devem ir para o leste. Se o Pai vai para oeste, sul ou norte, vocês devem respectivamente 
seguir o mesmo caminho. Sem ter confiança para seguir, vocês não podem obter a glória da 
vitória. Por isso, vocês devem se determinar internamente para retornar um coração de 
gratidão diante do Pai e realizá-lo externamente. Não é útil se vocês não expressam 
externamente a determinação interna. Não está certo seguir o caminho providencial apenas 
com sua mente. Ação deve seguir o desejo mental. Interior e exterior devem estar unidos. 
 
Vocês devem orar por isto. Quando cuidam de seu bebê, perguntem para vocês mesmos, “Eu 
amo a nação mais do que este bebê?” e “Eu amei a nação mais do que amei meu esposo?” 
Esposos também devem se perguntar se eles amam a nação mais do que suas esposas e filhos. 
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Do contrário, vocês não podem entrar no céu. A fim de estabelecerem essa tradição, vocês 
devem trabalhar pela nação e o mundo, abandonando sua família. Vocês devem conhecer 
claramente este conceito. 
 
Mesmo depois de comer, vocês devem continuar dizendo, “Pai! Eu seguirei para a República 
da Coreia e o mundo todo.” No caminho, haverá definitivamente um inimigo; como obter 
uma rendição natural, não uma rendição forçada, é o problema. Isto é fácil? Vocês podem 
pensar que destruição é simples e fácil, mas destruição não resolve o problema. A tática 
celeste é ser golpeado primeiro e obter vitória depois. Essa é a única forma para resolver o 
problema. Esse é o motivo pelo qual o Pai deixa os membros sofrerem. 
 
Meu caminho é aquele que 30 milhões de coreanos devem seguir. A humanidade também 
deve segui-lo. Para fazer isso vocês devem comer, viver e morrer para o benefício desse 
caminho. 
 
Do contrário, vocês não podem conduzir uma vida de atendimento pela vontade de Deus. Se 
há uma ordem para fazer isso, vocês devem seguir reto na direção da ordem. Vocês não 
devem pensar sobre retornar. Seguir em frente na intersecção de vida e morte é o caminho de 
piedade filial e lealdade. O que quero dizer com isto é que vocês devem seguir em frente ao 
risco de morte na posição na qual vocês podem expressar o valor definitivo de viver e morrer. 
Sem passar através desta posição, vocês não podem estabelecer o caminho de piedade filial e 
lealdade. Este é o caminho para marchar em preparação para a morte. Mesmo se vocês 
tropeçam, isto não importa quando vocês arriscam suas vidas para o propósito. Se vocês 
devem morrer, é melhor morrer enquanto seguem reto em frente. 
 
Na situação perigosa de seus pais terem morrido e vocês tropeçaram, vocês não devem fazer 
barulho sobre um pequeno sangramento na ponta de seu dedo. Vocês devem ter a atitude, 
“Deixe-o sangrar; eu tenho meu trabalho para fazer.” Quando a sobrevivência da nação está 
em risco, vocês não têm qualquer tempo extra para se preocuparem sobre sua sobrevivência, a 
escolaridade de seus filhos, ou seu cônjuge. 
 
Porque estamos em um tempo muito difícil, alguém que determina se a nação e o mundo 
serão demolidos ou não, devemos fazer um esforço sincero com um coração unido. Devemos 
fazer uma determinação muito forte de lealdade ao risco de nossas vidas.  
 
A fim de restaurar o mundo, devemos amar a nação mais do que a tribo, e o mundo mais do 
que a nação. Portanto, devemos estar com pressa pela restauração do mundo. Nem mesmo 
importa se vocês sacrificam seus próprios filhos e filhas, ou a família para o benefício de 
restaurar o mundo. Esse é o motivo pelo qual quero fazer vocês sofrerem; do contrário, não 
podemos salvar a Coreia. É possível criar um mundo pacífico sem sacrifícios? Quando vocês 
sacrificam pelo mundo, a história se desenvolve. Por que demando essa estratégia? Seguindo 
através desse processo, vocês podem estabelecer condições de indenização completas. 
 
Que tipo de igreja é a Igreja de Unificação? Vocês devem saber claramente. Vocês devem ser 
capazes de amar o mundo mesmo ao sacrifício de seus esposos. As mulheres que podem 
sacrificar seus esposos são mulheres em nível mundial. Os pais que podem sacrificar seus 
filhos e filhas para o benefício do mundo são pais em nível mundial. Se há filhos e filhas que 
seguem o caminho de morte com um coração ardente para amar o mundo, eles são 
verdadeiros filhos e filhas de piedade filial. Vocês entendem? Vocês devem seguir este 
caminho mundial e universal. 
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O Reino do Céu começa a partir de uma família. O curso central da Igreja de Unificação é 
sacrificar famílias para a restauração nacional. A fim de fazer isso, vocês devem reunir todas 
as igrejas convencionais. O Pai é responsável pelas famílias abençoadas, e as famílias 
abençoadas são responsáveis pelas igrejas convencionais. Se vocês podem cumprir isto, então 
a restauração da nação não será um problema. Para estabelecer a condição para isto, o Pai 
abençoou 430 Casais. Portanto, se empurramos na direção da unidade, levará três anos para a 
restauração nacional. 
 
Houve muitos indivíduos justos e leais até agora, mas a unidade de lealdade e justiça no 
futuro deve ser a família. Por isso, famílias leais devem surgir. Sem o aparecimento de 
famílias leais, a tribo leal não pode existir. A não que pode obter o reconhecimento oficial de 
Deus deve aparecer. Para esse propósito, devemos seguir em frente com uma determinação 
definitiva. 
 
Restauração não pode ser cumprida pela nação. Isto deve ser reforçado dando sangue e carne, 
e é fortalecido pela reorganização da linhagem a partir da posição de negar a nós mesmos. O 
caminho de restauração não pode ser trilhado sozinho; uma pessoa deve estabelecer a 
condição para a família trilhar junto também. Isto é amor. 
 
Membros da família devem cerrar seus dentes e desistir do desejo de viver de forma feliz. A 
família do Pai nunca teve um momento feliz. Seguindo através da rota mais difícil, o Pai 
estabeleceu o fundamento. Sua família deve seguir o mesmo curso como a família do Pai. 
Esta é a responsabilidade para todas as famílias. 
 
Famílias abençoadas atualmente querem ter seus filhos sob suas asas, mas isto está errado. 
Elas devem ser capazes de sacrificar seus filhos. Elas não devem amar seus filhos mais do que 
sua nação. Elas devem ser capazes de sacrificar seus filhos para o benefício de estabelecer a 
nação que Deus tem buscado. Portanto, elas devem estar determinadas a sacrificarem seus 
filhos para estabelecerem a nação de Deus. Este é o caminho para todos os membros da Igreja 
de unificação seguirem. 
 
Amar Deus é seguir através do caminho providencial. O caminho da vontade de Deus é 
edificar a tribo, nação e mundo centrando na família. Além disso, vocês devem saber que 
possuem a responsabilidade para liberarem o mundo espiritual e o inferno. Essas são as 
tarefas resultantes a partir da queda. Portanto, devemos limpá-las da mesma forma que 
limpamos uma lata de lixo. Vocês devem pensar dia e noite sobre como amar seus pais mais 
do que seu esposo, e como amar seus irmãos mais do que seu esposo. Vocês devem amar sua 
nação, o mundo e Deus mais do que sua própria família. A menos que esta ordem de amor 
seja estabelecida, não haverá nenhum caminho para seguir. 
 
A família que vocês desejam deve ser igual à família pela qual Deus tem esperado; e a nação 
que vocês desejam deve ser a nação que Deus nunca esqueceu nem mesmo em Seus sonhos; e 
o mundo que vocês desejam deve ser o Reino do Céu onde Deus e vocês podem dançar 
alegremente, centrando no amor de Deus. 

 
10) O Caminho que Casais Abençoados Devem Seguir 
 
Vocês não devem seguir através do processo da bênção com um ponto de vista mundano. 
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Vocês não devem apenas seguir através do processo sem conhecer a história emaranhada por 
trás dele. Se vocês seguem em seu caminho conhecendo toda a história por trás da Bênção, 
vocês controlarão o mundo. Quando vocês se dirigem para um único propósito, o mundo se 
alinhará com essa direção. 
 
Portanto, os casais abençoados não podem viver suas vidas por eles mesmos. Eles devem 
viver sempre mantendo um compromisso público por Deus e a nação. Se o seu cônjuge é 
simpático ou não, isso não importa; seu propósito é o assunto a ser considerado. O que é 
importante é preparar, durante seu tempo de vida na terra, um caminho adequado para seus 
descendentes seguirem. 
 
Está errado demandar que seu cônjuge ame você. Esse tipo de amor não pode ser reconhecido. 
Após demandar que seu cônjuge ame a nação e o mundo, vocês podem pedir para ele ou ela 
amá-los. Esta é a forma correta para casais abençoados seguirem. Isto se aplica a ambos, 
esposo e esposa. Vocês devem ser capazes de pedir para seu cônjuge amar a nação, o mundo e 
Deus ao invés de amar vocês. A seguir, vocês já amam o mundo e a nação? Esse é o 
problema. Se Adão e Eva não tivessem caído, seu amor teria representado o amor de céu e 
terra, o mundo e a nação. Tudo isto começa a partir deste ponto. 
 
Desta forma, quando vocês estiveram na posição de amar a nação, o mundo e Deus na estrada 
de restauração? Vocês não estiveram nessa posição. Essa posição não pode ser estabelecida 
com uma atitude na qual vocês pedem por amor autocentrado e demandam relacionamentos 
autocentrados para satisfazer sua felicidade. Com esse conceito, vocês não podem seguir na 
estrada que todas as famílias abençoadas devem trilhar. 
 
Famílias abençoadas têm o destino de restaurar o amor por Deus, o mundo, a nação e a tribo, 
que Adão e Eva falharam em desenvolver devido à queda. Portanto, vocês devem amar Deus 
acima e além da nação e do mundo. 
 
Vocês devem amar o mundo com o reconhecimento que vocês primeiro amaram Deus; e amar 
o mundo com o reconhecimento que vocês amaram o mundo; e amar a tribo com o 
reconhecimento que vocês amaram a nação; e amar sua família como o reconhecimento que 
vocês amaram sua tribo. Após obterem o reconhecimento de Deus que vocês amaram suas 
famílias, vocês têm permissão para o amor conjugal. Vocês estão destinados a amar nesta 
ordem inversa. 
 
Famílias abençoadas desunidas são famílias autocentradas. Essa desunião resulta de esquecer 
a vontade de Deus. Por isso, uma esposa deve dizer para seu esposo, “Você deve ser capaz de 
amar Deus antes de me amar; ame o mundo com o reconhecimento que você amou Deus; ame 
a nação com o reconhecimento que você amou o mundo; ame a tribo com o reconhecimento 
que você amou a nação; ame a família com o reconhecimento que você amou a tribo.” 
 
Famílias abençoadas não devem dizer palavras habituais como “Me ame somente” ou “Você é 
meu.” Sempre que uma esposa tem tempo, ela deve estabelecer uma condição muito séria 
para fazer seu esposo não ser um homem egoísta. Um esposo também deve fazer a mesma 
condição para tornar sua esposa uma mulher altruísta. Eles devem ajudar e conduzir um ao 
outro com sua energia definitiva. As pessoas que têm a responsabilidade para dar coragem 
umas para as outras e conduzir ou serem conduzidas umas pelas outras são esposo e esposa –
a família. 
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Famílias abençoadas devem amar o mundo, a nação e a tribo mais do que suas próprias 
famílias. E elas devem amar seus familiares e membros abençoados amigos. Se há essa 
família, ela será reconhecida facilmente, mesmo entre milhares de pessoas e dezenas de 
milhares de famílias. Na família onde o esposo e a esposa estão completamente unidos, a 
atitude de amar a nação, o mundo e o céu é expressa naturalmente. Desta forma, o esposo e a 
esposa devem estar unidos. 
 
Se um esposo e uma esposa não podem encontrar a nação que devem encontrar, eles devem 
até mesmo se separarem para encontrá-la. Se eles estão confiantes de encontrá-la juntos, eles 
também podem tentar dessa forma. Do contrário, eles deixarão a condição de ressentimento e 
deverão retornar para a terra e cooperar com sua descendência. Portanto, abram a porta para 
Deus, o mundo, e a nação seguirem. Sigam de forma inversa. Com esse reconhecimento de 
Deus, vocês devem começar. A fim de fazer isso, o que importa se eles lutaram pelo mundo e 
nação em união ou não, e se eles cumpriram piedade filial e lealdade com a nação ou não. 
 
Famílias abençoadas devem carregar as cruzes duais respectivamente, desde o dia de sua 
Bênção. O homem deve ser responsável pelo mundo da mulher como também por seu próprio 
mundo; e a mulher deve ser responsável pelo mundo do homem como também por seu 
próprio mundo. Eles não devem deixar qualquer condição para serem acusados por Satanás 
neste processo. Vocês devem saber que este é o caminho para as famílias abençoadas. 
 
Qual é a instrução para as famílias abençoadas da Igreja de Unificação? Não é amar a Coreia, 
mas amar o mundo inteiro centrando na Coreia. Depois de amar o mundo, elas devem criar 
um ninho familiar. Dessa forma, o Reino do Céu começará. O homem sem uma nação é 
miserável. Se não há nenhuma soberania nacional, as pessoas serão atacadas pelo inimigo, 
embora possa haver muito amor na família. 
 
A fim de que um indivíduo tenha o Sábado – um dia sagrado de repouso – o fundamento 
familiar é essencial; e a fim de que uma família tenha um Sábado, eles devem indenizar a cruz 
tribal. Após estabelecer um lugar pacífico centrando na fronteira tribal, eles podem descansar. 
Portanto, a fim de ter o Sábado, vocês devem lidar com o próximo nível mais elevado, o qual 
envolve sofrimento. 
 
O caminho que as famílias abençoadas devem seguir depois de receberem a Bênção não é 
aquele que é para o benefício dos casais. Para um casal encontrar o lugar para seu Sábado, 
eles devem trabalhar primeiro para a tribo; e a tribo deve existir para a nação antes que eles 
sintam que podem ter o Sábado; e a nação deve existir para o mundo antes de ter o Sábado. 
 
A este respeito, vocês devem saber claramente que a Bênção não é para sua própria felicidade. 
Vocês devem ter a convicção que a Bênção é para que possam representar o todo. Quando um 
casal com essa atitude forma uma família, finalmente a família pode seguir em frente para o 
nível mundial. Que tipo de lugar é o Reino do Céu? Qualquer pessoa que esteve em uma 
igreja convencional deve ouvir isto muito claramente: o Reino do Céu é o lugar para as 
pessoas que amam o mundo como elas amam seus filhos e filhas na posição de Deus. O que 
isto significa? Vocês estão destinados a amar o mundo mais do que amam seu cônjuge. Vocês 
devem claramente determinar se amam mais seu cônjuge, ou amam mais o mundo, centrando 
na vontade de Deus. O que devem fazer? [Devemos amar mais o mundo.] Todos vocês sabem 
isso. Uma mulher que pode salvar o mundo até mesmo sacrificando seu esposo é a filha de 
Deus, em quem Deus pode confiar; e um homem que quer salvar o mundo sacrificando até 
mesmo sua esposa é filho de Deus. Esta é a vontade de Deus. 
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Famílias abençoadas têm responsabilidades para cumprir desde o dia de sua Bênção. A 
responsabilidade não é formar uma família, mas formar uma nação juntos. Todas as famílias 
abençoadas em unidade devem organizar as novas tribos centrando na nova perspectiva do 
mundo. A fim de formar uma nova nação, primeiro deve ser organizada uma nova tribo. A 
tribo não deve estar em desunião, mas deve ser uma tribo unificada. 
 
Assim, o propósito de todas as famílias abençoadas deve ser o mesmo. Porque há poucas 
famílias escolhidas estabelecidas no mundo satânico, elas estão sempre na posição de serem 
atraídas por Satanás. Esse é o motivo pelo qual elas devem sempre ser fortes internamente o 
suficiente para superar a pressão externa a partir do ambiente satânico. A fim de superar o 
poder externo do ambiente, unidade completa dentro das famílias abençoadas é vital. Se elas 
podem se tornar completamente unidas, elas serão capazes de superar quaisquer invasões 
satânicas. A partir desse corpo substancial concentrado, uma nova tribo que está livre da 
invasão de Satanás pode ser formada. Não é certo que uma nova nação surgirá através da 
unidade dessas tribos? As famílias abençoadas devem seguir em frente até que possam 
abraçar o mundo como também a nação através de suas famílias. Vocês não podem evitar 
seguir esse caminho, mesmo se vocês não queiram. 
 
Se vocês não seguem o caminho que as famílias abençoadas devem seguir, vocês não serão 
capazes de viver no mundo espiritual. Vocês podem entender errado, e esperar que, como 
famílias abençoadas, vocês seguramente viverão de forma feliz no mundo espiritual; mas a lei 
celeste não está estabelecida desta forma. Através da Bênção, vocês devem se tornar o núcleo 
da substância honrosa entre as miríades de pessoas no mundo atual. Essa é a atitude original, 
mas não há ninguém com essa atitude neste mundo decaído. 
 
Por isso, muitas nações estão espalhadas no mundo. Porque essas nações são agora os 
acampamentos do inimigo, vocês, no lugar de Deus, devem restaurá-las para a realidade da 
autoridade orientadora vitoriosa de Deus. Então vocês devem se colocar em uma posição para 
retornar glória e louvor a Deus. Se vocês vão para o mundo espiritual sem terem essa posição 
original, vocês não encontrarão nenhum lugar para ter o Sábado. Portanto, vocês devem 
empurrar seu esposo ou esposa, e até mesmo seus filhos, e fazê-los cooperarem na restauração 
do mundo. As famílias nessa posição são as famílias abençoadas. 

 
11) A Restauração da Canaã em Nível Familiar no Nível Mundial 
 
Qual é a diferença entre a Igreja de Unificação e outras igrejas? A religião até agora tem sido 
direcionada para a salvação individual. Em outras palavras, a perfeição dos seres humanos, ou 
a perfeição da personalidade, era o objetivo da religião. Mas a Igreja de Unificação tem 
trabalhado para a perfeição de famílias como também pela salvação individual.  
 
A religião advogando a salvação individual exigia a vida de sacrifício de indivíduos, mas a 
Igreja de Unificação, advogando a perfeição das famílias, reivindica que a exigência para a 
perfeição de famílias é o sacrifício das famílias, centrando em Deus. 
 
Quando os Israelitas estavam retornando para Canaã a partir do Egito, eles não tinham 
famílias; eles não podiam ter famílias. As famílias naquele tempo pertenciam ao domínio 
satânico no ponto de vista providencial. Esssa era a idade para restaurar a Canaã individual. 
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Os Israelitas entraram em Canaã centrando em indivíduos, não centrando em famílias; eles 
estavam em uma idade para entrarem em Canaã centrados em indivíduos. Mas agora estamos 
em uma idade para entrarmos em Canaã centrados em famílias. Portanto, todas as famílias na 
Igreja de Unificação estão trilhando um curso de restauração de Canaã. 
 
Onde é a Canaã sobre a qual fala a Igreja de Unificação? Ela é o castelo da terra, no qual 
todos podem ter uma vida feliz. Canaã para os Israelitas estava limitada a determinada região, 
mas nossa Canaã é o mundo. A dimensão é diferente. 
 
Em que tipo de idade está a Igreja de Unificação? Ela está em uma idade para desenvolver a 
restauração da Canaã em nível familiar, a qual não tinha existido na história, no estágio 
mundial. A idade moderna é uma idade de grande migração de famílias. Esse é o motivo pelo 
qual todas as famílias abençoadas na Coreia, Japão e Estados Unidos estão se movimentando, 
como uma multidão de ciganos se movimentando ao redor do castelo da terra. Os membros da 
Igreja de Unificação são como ciganos. Eles ainda não estão se estabelecendo. 
 
Estamos trilhando um curso de 21 anos para restaurar Canaã. Se avançamos ao longo deste 
período, indiferentes sobre vida e morte, chegaremos em Canaã em âmbito mundial e 
começaremos a pavimentar o fundamento. Quarenta anos mais tarde o mundo inteiro será o 
Reino do Céu pacífico. No ano 2000, que é 40 anos após o ano de início de 1960, o Reino do 
Céu será completamente realizado. 
 
A Igreja de Unificação está na idade de restauração em âmbito mundial da Canaã em nível 
familiar. Não preparem uma bagagem pesada para vocês mesmos. Quanto mais pesada sua 
bagagem se torna, mais vocês perderão. Esse é o motivo pelo qual o Pai nos ordenou a não 
comprarmos casas até o final do terceiro curso de sete anos. Isto significa não tornar sua 
bagagem tão grande. 
 
Agora não estamos destinados a ter nossos próprios pertences. Todas as coisas do mundo 
devem ser reivindicadas como de Deus antes de serem reivindicadas como suas coisas. A 
seguir, elas devem pertencer aos Verdadeiros Pais, e então elas serão transmitidas a vocês. 
Esse arranjo ainda não foi estabelecido com um padrão internacional. Soldados da Unificação 
estão vagando para salvar a nação. A menos que vocês cumpram todo o propósito, sua porção 
de terra e propriedade não podem existir. Seguiremos através da mesma história como as 12 
tribos de Israel, que não puderam dividir a terra de Canaã até que tivessem restaurado a terra 
abençoada. 
 
Não foi até que eu fui para os Estados Unidos que comprei uma casa. O Pai não possuía uma 
casa na Coreia. O Pai comprou uma casa pela primeira vez nos Estados Unidos, porque lutar 
sem ter uma casa lá é uma desonra para Deus. Depois de restaurarmos a nação, devemos 
possuir uma casa. Se vocês possuem uma casa sem restaurar a nação, vocês nunca saberão 
quando ela será roubada. Restauração da nação não é suficiente. Devemos restaurar o mundo. 
Se vocês ficam felizes apenas com a restauração da nação, sem restaurar o mundo, vocês 
nunca saberão quando ela será invadida pelo inimigo. 
 
Vocês devem se determinar a salvar o mundo ao preço da Coreia, mesmo se a Coreia é 
completamente restaurada, e se colocar de pé diante da vontade de Deus. Depois de ao menos 
estabelecer o fundamento na Coreia para salvar o mundo, a Coreia se tornará a terra 
abençoada celeste onde vocês podem ter o Sábado. Vocês devem saber que o Reino do Céu 
será estabelecido na terra após cumprirem a responsabilidade em âmbito mundial. 
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Vocês sempre devem viver em nome de Deus e do Pai… Embora alimentem seus filhos com 
arroz de cevada (comida humilde), vocês devem ser capazes de dizer com alegria, “Pai! Nossa 
família será o sacrifício se há um caminho para salvar a nação.” Isso é precioso. 
 
A Igreja de Unificação está trabalhando para criar Canaã a partir do Terceiro Israel, por isso 
vocês devem explorar toda a península da Coreia. Vocês devem sair para a terra estrangeira 
enquanto deixam um altar de sangue, suor e lágrimas em sua terra natal, e retornar. A menos 
que vocês saiam enquanto deixam um altar, ou a promessa de Deus, na terra onde seus 
discípulos representando 12 tribos vivem, a nação de Israel não nascerá quando vocês tentam
retornar, e realmente não haverá nenhuma forma para retornar. Esse é o motivo pelo qual o 
Reverendo Moon está conduzindo esse curso.  
 
O Pai pode retornar para casa a partir dos Estados Unidos porque há um domínio de Israel 
com esse altar lá. O Pai tem lutado através de um curso sangrento para criar esse altar nos 
níveis individual, tribal e nacional. A menos que o Pai fizesse a condição para retornar, Ele 
não poderia voltar. Se há um grupo de pessoas que recepcionam o Pai com essa condição, elas 
serão aquelas que querem capturar e usar o Pai. 
 
A fim de estabelecer essa realidade de Israel na Coreia, o Pai ordenou que todas as famílias 
abençoadas lancem “um grande movimento.” 
 
Famílias abençoadas devem ir para a terra indicada, porque procurar Canaã a partir do Egito é 
história de restauração. Portanto, todos os membros da Unificação que estão no Egito devem 
varrer todos os obstáculos e seguir para Canaã. Esse curso de deserto é indicado para cada 
pessoa. Eu digo para abandonar sua família primeiro e marchar para Canaã. Vá! Nem sua 
família nem sua casa devem importar. É inevitável que vocês sigam. Vocês verão mais tarde 
porque vocês seguir. Eu não explicarei em detalhes. A Igreja de Unificação na Coreia está em 
um grande movimento nacional (migração); e está se movendo para o nível mundial. 
 
Por que o Pai faz isso? Porque Deus odeia ver mesmo que um pequeno traço de Satanás. Ele 
não quer ver nada centrando em Satanás. A fim de destruir esse Satanás tão prejudicial, Deus 
tem que ser severo. Deus deixará vocês sofrerem muito mais do que os escravos no Egito. 
Enquanto sofrem, vocês não devem pensar sobre a vida que tinham no Egito. No deserto, 
vocês devem pensar somente sobre a vontade de Deus. A fim de conduzir vocês para esse 
pensamento, Deus ataca vocês. O próprio Pai esteve seguindo este caminho. 
 
O curso de restauração para Canaã é um curso de batalhas. O Pai está conduzindo as famílias 
abençoadas no mesmo caminho que Moisés conduziu 600.000 pessoas, o que significa que o 
Pai está cumprindo a missão de Moisés. Famílias abençoadas devem ser capazes de se 
moverem livremente para a esquerda e a direita, para cima e para baixo de acordo com a 
direção do Pai. Vocês não devem dizer, “Eu não posso seguir por causa do meu filho,” ou, 
“Eu não posso seguir por causa da minha esposa.” Se vocês fazem isso, perecerão. Se vocês 
são ordenados a seguirem pelo vale, vocês devem fazer isto com disposição. Se é dito para 
vocês nadarem através do rio, vocês devem fazê-lo. Para evitar o afogamento, vocês devem se 
prender com uma corda ao redor do seu pescoço à pessoa que já cruzou o rio. Mesmo se vocês 
tenham que cruzar o rio dessa forma, se não cruzam o rio, vocês morrerão. 
 
Os Israelitas pereceram porque não seguiram através do Rio Jordão. O que é o Rio Jordão? 
Ele é a linha de fronteira entre o domínio de Deus e o domínio de Satanás. Em outras 
palavras, este é o rio da fronteira. 
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Portanto, se um esposo cruza o rio primeiro, ele deve puxar sua esposa através da corda que 
está presa no pescoço dela. Se ela morrer, vocês devem ter a determinação de ressuscitá-la 
através de respiração artificial. Com essa atitude mental, sua família será salva. Pais devem 
saber que este é o tempo para seus filhos terem a aventura de cruzar o Rio Jordão. 
 
Suas famílias devem estar centrando na vontade de Deus, e vocês devem estar completamente 
unidos com o Pai como um exemplo vivo ajudando vocês a gerenciarem sua vida coletiva. 
Esposo e esposa e pais e filhos, devem estar unidos em coração; e a família deve estar unida 
com Deus e o Pai em coração e vontade, para que toda a família possa seguir além da 
fronteira quando eles ouvem a “última ordem.” Vocês estão à beira desse momento. Vocês 
devem cruzar o Rio Jordão de uma vez quando essa ordem é proclamada. Isto não é a mesma 
coisa quando os Israelitas tinham que cruzar o Mar Vermelho? No mesmo momento que Deus 
separou as águas, eles tiveram que cruzar imediatamente. Se perdem esse momento, vocês 
perecerão. 
 
Estamos na idade restauracional de Canaã no nível familiar, nos movendo para o nível 
mundial. O Rio Jordão repousa em nosso caminho. Vocês devem transferir sua família para o 
vitorioso Reino do Céu e a terra original – o lugar depois do rio. Essa responsabilidade é dada 
a vocês. Se vocês não podem se transferir para o outro lado agora, enorme ressentimento 
permanecerá. 
 
Moisés morreu olhando para o Rio Jordão, não é? A primeira geração de Israelitas se tornou a 
presa de águias, não é? Essa história repousa diante de nós. O Pai segue este caminho ao risco 
de sua vida porque ele conhece isto. 
 
Não há tempo para eu ficar doente ou ter um descanso. Quando meu corpo está doente, eu às 
vezes desejaria morrer naquele momento porque seria melhor morrer enquanto estou 
trabalhando pela Vontade do que morrer deixando o ressentimento de não cumprir minha 
responsabilidade na terra. Eu ao menos seria capaz de criar uma desculpa razoável para não 
cumprir minha responsabilidade no mundo espiritual; mas se vocês morrem sem cumprirem 
sua responsabilidade, não haverá nenhuma forma para se desculparem. 
 
Hoje vocês trouxeram muitos filhos. Eles não são adoráveis? Vocês devem amar a vontade de 
Deus mais do que seus filhos. No passado, o Pai deixou seu filho e sua esposa pela vontade de 
Deus. Embora o Pai não tivesse nenhuma comida ou dinheiro, Deus o ordenou para seguir. 
Deus é cruel diante da Vontade. Se vocês pensam sobre o sofrimento de sua esposa ou miséria
do filho, vocês não podem seguir em frente. 
 
Sendo que o Pai tem seguido através desse curso, vocês devem ao menos ter uma atitude de 
seguir esse caminho, e até mesmo tentar imitar o Pai. Vocês estão sofrendo mesmo depois da 
Bênção. Se vocês sofrem para o benefício do mundo, vocês, ao invés do mundo, receberão a 
Bênção. Vocês não obtêm a bênção em uma cama confortável, mas a bênção será dada para 
uma pessoa carregando a cruz de sangue e miséria. Vocês devem ir além da bênção no cume 
da cruz no nível familiar e em uma intersecção de vida e morte. 
 
Vocês devem mostrar um bom exemplo diante de seus filhos sendo um bom esposo ou 
esposa. Vocês devem ser capazes de educar seus filhos dizendo, “Deus sente alegria quando 
Ele vê a completa unidade de pai e mãe, por isso vocês devem ser assim, tudo bem?”; e vocês 
devem preparar um altar para Deus habitar em sua família. Então vocês receberão a bênção. 
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Se vocês seguem isto, nunca sentirão fome. Há alimento ilimitado por toda parte. Deus está 
até mesmo alimentando o mundo satânico. Vocês acham que Ele deixará as famílias 
abençoadas, que estão determinadas a serem leais pela Vontade de Deus, sentirem fome? 
Absolutamente não. 
 
Houve tantos acidentes sufocantes enquanto trilhamos o caminho providencial, na luta pela 
nação e o mundo. O Pai não podia nem mesmo falar com a Mãe ou seus filhos sobre essas 
experiências. Muitas vezes eu trilhei, muito cansado, como um homem louco. Sempre que 
caminhei assim, Deus me ajudou de formas inimagináveis. Isso me fez continuar seguindo. 
 
Vocês se preocupam sobre sua esposa e seus filhos, mas a Vontade não segue dessa forma. A 
Vontade é salvar a tribo sacrificando a família, salvar o mundo sacrificando a tribo, e para 
liberar o inferno sacrificando até mesmo o mundo. Como é essa forma clara para seguir? Se 
preocupações com sua esposa ou filhos os impedem de agir, vocês morrerão. 
 
O caminho para a Igreja de Unificação é seguir em frente centrando em Deus e nos 
Verdadeiros Pais, independentemente de quantas dificuldades e desafios. Os Israelitas 
vagaram, perdendo sua direção no deserto. Da mesma forma, a humanidade está 
perambulando sem direção em um mundo como um deserto. Durante a viagem, se um navio 
perde sua bússola, os marinheiros encontram sua direção olhando para a Estrela do Norte. Da 
mesma forma, a Igreja de Unificação é a Estrela do Norte para as pessoas que perderam sua 
direção para a vida neste mundo como um deserto. 
 
O Pai estabeleceu a condição de indenização em âmbito mundial ao risco de sua vida. O Pai 
cumpriu 95% disto, assim, vocês devem estabelecer os restantes 5%. Cumprindo esta 
responsabilidade, o relacionamento pai-filho é determinado, e a questão de entrar no Reino do 
Céu aparece. Vocês devem registrar seu nome no Reino do Céu algum dia, certo? A entrada 
no Reino do Céu não é determinada no mundo espiritual, mas na terra. O fundamento para a 
entrada ainda não está estabelecido. Portanto, o Pai deve preparar rapidamente o fundamento 
para a entrada centrando em uma nação. Do contrário, o mundo deve ser destruído. Vocês já 
se registraram no Céu? Questões muito importantes ainda permanecem para o Pai lidar, como 
por exemplo, criar uma constituição celeste distinta. Portanto, o Pai internamente está 
realmente ansioso. Não há tempo para ter um intervalo, nem mesmo um único momento. 
 
Quando a família de um enteado se torna unida com os Verdadeiros Filhos, eles podem seguir 
além do estágio de aperfeiçoamento em sete anos, o que significa que eles entram no domínio 
direto de Deus. Mas a missão para restaurar o corpo conectado de filhos espirituais, 
especificamente, indivíduo, família, tribo, nação e mundo, ainda permanece. As famílias 
abençoadas têm a missão para restaurar o mundo. Portanto, elas devem se sacrificar até que o 
mundo seja restaurado. O Pai, ao invés de vocês, esteve estendendo o fundamento 
representativo de todo o curso de indenização na família, nação e mundo no terceiro curso de 
sete anos. Assim, vocês estão na posição de filhos espirituais, especificamente na posição das 
famílias de enteados, e devem servir os Verdadeiros Pais com um coração unificado a fim de 
desenvolver um padrão mundial. Então vocês seguirão além do domínio do estágio de 
aperfeiçoamento. Até esse momento, vocês não devem pensar sobre assentar sua família em 
um lugar seguro. Ainda estamos vagando no deserto em âmbito mundial. Este não é o tempo 
ainda para se assentar na terra de Canaã. Portanto, embora sua família se assentar em 
determinado lugar, este não é um assentamento eterno. 
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12) Aqueles que Serão os Donos da Nova Era 
 
O dono da nova era deve ser o líder internacional com uma nova ideologia para seguir em 
frente para o mundo, transcendendo nações. Se a Coreia pode fazer o trabalho, ela deve se 
colocar nessa posição de dona. Não devemos querer trabalhar apenas para a Coreia. Estamos 
em uma posição como uma grande fonte para controlar o mundo, por isso, devemos preparar 
todas as exigências para essa posição. Há Caim e Abel nas posições como fontes. Este é o 
tempo para ambas as posições estarem unidas embora estiveram lutando a partir de posições 
separadas no passado. A fim de criar essa unidade, devemos transcender os conceitos e 
barreiras nacionais. Do contrário, estaremos divididos novamente. 
 
Então o que eu devo fazer? Cada indivíduo deve também se tornar o sacrifício para o mundo. 
As famílias, a Igreja de Unificação como uma tribo, e toda a nação da Coreia devem se tornar 
os sacrifícios. Esta é a conclusão. E então, para restaurar todo o mundo espiritual, a 
humanidade deve ser o sacrifício. Isto não significa que os três bilhões de pessoas de uma vez 
devem se tornar sacrifícios. Isto significa estabelecer a condição para sacrificar os 
representantes do mundo. Devido a essa condição, o mundo espiritual será liberado. Nosso 
trabalho é tão grande. A menos que vocês amem sua nação, vocês não podem amar o mundo. 
Qual é o propósito de amar a própria nação? É amar mais o mundo. Até agora as pessoas não 
conheciam este fato. Os comunistas também não conheciam. A partir de agora, se vocês não 
conhecem este fato, vocês perecerão. 
 
O Pai é um homem muito cruel. Eu não me sinto bem quando vejo casais abençoados 
estimando muito seus filhos. Eles devem deixá-los sofrer. Se a missão deles é realizada na 
Coreia, eles devem deixar seus filhos se colocarem no estágio mundial. Quando um sacrifício 
sobrevive, toda a humanidade e os corpos espirituais se inclinarão para o sacrifício. O 
sacrifício que foi colocado em um altar pode encontrar o Senhor e receber a bênção por causa 
de sua sincera lealdade. Se há uma nação que se semelha a Isaque, que uma vez foi colocado 
em um altar, mas sobreviveu e finalmente recebeu a bênção de Deus, essa nação dominará o 
mundo. Esse é o destino da história de restauração. Que tipo de pessoa a história se lembra? 
Uma pessoa que morreu centrando em um propósito individual não pode ser lembrada como 
um exemplo respeitável. Uma pessoa que morreu pela família pode ser um modelo adorado 
por muitos indivíduos; uma pessoa que morreu por uma nação, centrando em uma religião, 
pode ser um modelo honrado para as famílias; uma pessoa que morreu em nome da religião 
pode ser um modelo respeitável para a nação que está buscando seguir a religião. 
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4. A Missão das Famílias Abençoadas Internacionais 

1) Internacionalismo Centrando em Deus 

A Igreja de Unificação realiza cerimônias de casamento em massa. Casamentos são 
arranjados entre diferentes nacionalidades ou entre diferentes raças com diferentes cores 
de pele, transcendendo fundamentos étnicos. Nos Estados Unidos, que é uma terra de 
rígida discriminação racial, pessoas brancas são prejudicadas ao ficarem contra o 
casamento com pessoas negras. Casamento inter-racial é somente possível centrando no 
internacionalismo centrado em Deus – o Deusísmo que transcende barreiras étnicas e 
nacionais. 
 
Eu mencionei isto na América. Membros da Igreja de Unificação pertencem à “raça de 
amor.” Que tipo de raça de amor é esta? Eles são a raça unificada e conectada com o 
amor de Deus. Se esta raça cresce, o que ela será? Ela será uma nação de amor. A 
população da Coreia é de 40 milhões agora. Se a população de membros da Igreja de 
Unificação supera 40 milhões, seu poder excederá a Coreia. Suas doações excederão os 
impostos da Coreia. Para eles, a Igreja de Unificação tem mais valor do que sua família, 
sociedade e nação, porque a Igreja de Unificação é sua verdadeira Pátria de sua crença e 
Terra Natal de sua mente. 
 
Além disso, eles são a raça de amor e nação de amor intimamente conectada centrando 
em Deus. Somente o Deusísmo, especificamente um internacionalismo ou fraternidade 
centrando em um único Deus como os pais existe ali. 
 
Geralmente internacionalismo significa ver o mundo como uma nação e toda a 
humanidade como compatriotas, mas o internacionalismo que a Igreja de Unificação 
está falando transcende todas as paredes desde o nível familiar. Este é um “ismo” para 
estabelecer um mundo com um único Deus como pais e toda a humanidade como filhos 
e filhas plenos. Isso não é um fascínio-ismo? Porque a Igreja de Unificação tem essa 
ideologia, este movimento está rapidamente se estendendo ao nível mundial. 
 
Basicamente temos dois tipos de amor. Um é amor humanista e o outro é amor de Deus. 
Estes dois devem ser bem harmonizados para se tornarem um único amor. 
 
Um círculo gira centrando em um único ponto. Quando este movimento circular 
retornar ao ponto central, ele não pode evitar se mover novamente a partir do centro. 
Girar naturalmente significa que não há nenhum obstáculo bloqueando o caminho. O 
ponto central deste movimento circular é o núcleo do movimento. A fim de assumir esta 
posição central, o Messias deve vir. Amor Celeste iniciado a partir do núcleo – o 
Messias – pode se mover para fora. 
 
Até agora, o mundo ideal harmonizando amor humano e amor de Deus tem sido 
considerado um simples ideal existindo somente em um mundo de sonho. O Messias é 
aquele que tornará o impossível em realidade. E isto está à mão. A Igreja de Unificação 
nasceu para cumprir este propósito. A contribuição definitiva do Reverendo Moon é 
trazer toda a humanidade sob um objetivo comum e realizar um único ideal harmonioso 
centrando no amor de Deus. 
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O atalho mais rápido para trazer a unidade das raças é o casamento internacional. Um 
homem e uma mulher selecionados a partir de dois fundamentos ambientais e culturais 
totalmente diferentes devem se tornar unidos com o amor de Deus. Isto é harmonia e 
unificação completas. 
 
Devemos realizar esse ideal. A fim de cumprir uma grande obra, devemos encontrar o 
gigantesco poder do amor. Esse grande poder somente vem a partir do poder definitivo 
do amor. Isso não é amor realizado rápido e solto com as mudanças sociais e 
ambientais. Somente o amor definitivo pode transcender as barreiras de nacionalidade, 
raça, cultura e conhecimento. 
 
Na história humana, miríades de raças e nações têm lutado umas com as outras como 
inimigos, e sido divididas. O Pai quer resolver isto. Vamos desbravar uma nova 
conexão de coração. A Igreja de Unificação deve derrubar as barreiras nacionais através 
das cerimônias de casamentos internacionais em massa e criar rapidamente o 
fundamento de indenização de coração. Vamos saltar do inferno na terra para o palácio 
no céu fazendo este tipo de casamento como uma pedra fundamental. 
 
Vocês podem se encontrar livremente, mas não podem se separar como desejam. É um 
milagre que um homem e uma mulher se encontrem entre um amplo número de 
pessoas; por isso encontrar não é fácil. Além disso, encontro na Igreja de Unificação 
está relacionado não somente com a terra, mas também com o céu eterno. Vocês devem 
entrar não somente na providência, mas também no céu. É um milagre dual que vocês 
se encontrem na história providencial. Geralmente, uma pessoa branca se casa com uma 
pessoa branca, mas por que uma mulher branca se casaria com um homem negro? Uma 
queda de água não pode fluir de cabeça para baixo. O Pai pensa que isto é feito 
corretamente embora as pessoas pensem que isto seja feito ao contrário. 
 
Uma mulher branca cuja mente está aberta suficientemente para aceitar um esposo 
negro dará nascimento a grandes filhos e filhas. Vocês devem abraçar uns aos outros da 
mesma maneira como uma galinha abraça seus filhotes. Quando duas pessoas digerem 
os complicados conteúdos da vida uma da outra, elas criam uma bela harmonia. Como 
resultado de digerir um ao outro, vocês crescerão ainda maiores e terão grande 
esperança pelo futuro. 
 
Se uma mulher inglesa se torna uma rainha através de um casamento internacional com 
um homem japonês, a Grã-Bretanha será capaz de obter ajuda do Japão quando estiver 
em dificuldade. O caminho para um país ser próspero pode também ser encontrado em 
um matrimônio internacional. O mundo pode se tornar unido a partir de agora. Isto é 
possível. Ninguém pode jurar que tal unidade não acontecerá. 

 
 
2) Toda a Humanidade é Uma Irmandade e Uma Única Família 
 
Quando pessoas ressuscitadas através do Princípio se tornam unidas, transcendendo a 
nação e o mundo, elas são uma irmandade. Então brancos, negros e amarelos não 
existirão. A cor da pele pode ser um pouco diferente por causa do clima e ambiente, mas 
o osso, pele, sangue e mente serão os mesmos. 
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Por exemplo, vamos olhar para os pinheiros. À medida que nos movemos das regiões 
árticas extremas para regiões temperadas, as árvores se tornam diferentes. Elas variam 
de acordo com seu ambiente e história. Vamos também olhar para os ursos. Os ursos no 
Polo Norte são brancos para se protegerem em um ambiente que é branco. 
 
A raça branca, como os ursos brancos no Polo Norte, deve ser branca devido ao 
ambiente, porque a cor protetora é branca. 
 
A raça branca é como ursos brancos no Polo Norte enquanto a raça negra é como ursos 
negros na zona temperada. Essa é a única diferença. Os ursos podem discriminar uns 
contra os outros “porque você é branco” ou “porque você é negro”? 
 
Se a raça branca tivesse esta ideia, ela perderia o jogo numericamente para as raças 
negra e amarela, porque a raça branca é somente um terço de toda a população. Se eles 
tivessem essa ideia nesta era específica quando os comunistas estão no auge da 
violência, eles serão um alvo definitivo de ataque. Portanto, esta ideia deve ser limpa 
tão rapidamente quanto possível. 
 
Cinco raças diferentes – asiática, hispânica, branca, negra, etc. – estão aqui. Que cor ou 
matiz apareceria se misturamos todas as raças? Qualquer cor está bem para nós. A 
Igreja de Unificação transcende raça. 
 
Assim, muitos tipos de flores desabrocham na primavera. Nenhum pintor pode exceder 
uma flor ao expressar sua beleza. Não podemos comparar o valor de uma flor real com 
o valor de um desenho de uma flor. Independentemente da cor negra ou branca, as 
flores são todas lindas. Quando misturamos sete cores, elas se tornam unidas. 
 
Se dar e receber é executado de forma uniforme e justa entre diferentes entidades, a 
unificação será gerada. Branco simboliza paz, o que significa reconciliação ou 
compromisso. Originalmente, a raça branca simboliza a raça que pode trazer paz, mas 
eles não cumpriram sua responsabilidade. 
 
A raça branca se tornou carnívora. A cor da sua pele era protetora. Originalmente, eles 
viviam na península escandinava e no Polo Norte. Eles sobreviviam caçando no gelo e 
na neve. Eles não praticavam agricultura, mas ao invés, comiam carne. Esse é o motivo 
pelo qual eles tinham a natureza para atacar outras nações. 
 
Mas os negros costumavam comer frutos ou vegetais na região sul. Eles foram 
invadidos muitas vezes, mas invadiram pouco os outros. Ao invés, seu trabalho diário 
era comer e brincar. Porque tinham comida suficiente para sobrevivência, eles não eram 
gananciosos. Seguramente chegará o tempo para os negros serem abençoados se eles 
têm fé absoluta em Deus. 
 
Os brancos não tinham qualquer outra forma para comer exceto caçar, por isso eles 
caçavam e invadiam os outros. Deus os chamou porque Ele precisava do papel do povo 
branco no processo de restauração. Devido à fé cristã, os brancos se tornaram 
internacionais, mas os negros não deviam ficar desapontados. Embora eles sejam 
orgulhos deles mesmos, os brancos têm um registro de invadirem outras nações. Por 
outro lado, os orientais têm uma inclinação religiosa. Enquanto comem frutos, eles 
pensam. 
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Com respeito às raças, inferioridade e superioridade não existem. Cor não conta para 
nada. O que importa é um sentido fundamental que podemos estar mais próximos à 
tradição histórica e Deus. 

 
Todos devem se tornar unidos. A Igreja de Unificação realiza cerimônias de casamentos 
internacionais. Ocidentais são casados com orientais; casamento sem considerar a raça é 
a mais bela cena na história humana. O problema aparece quando não podemos 
transcender barreiras raciais. Estes casamentos serão vistos como realmente grandes, em 
10, 20 ou 30 anos mais tarde. A humanidade perecerá sem esse pensamento 
internacional. Os seres humanos são irmãos e irmãs centrando em Deus. Não há 
nenhuma desculpa para todos nós não estarmos unidos diante de Deus. 
 
Há muitas pessoas com diferentes nacionalidades neste espaço. Se alguém diz, “Eu não 
estou interessado em um cônjuge negro ou amarelo,” ele ou ela está se opondo a Deus, 
porque Deus quer tornar todas as raças unidas. Portanto, se alguém diz, “Eu não estou 
interessado em outras raças,” ele ou ela não quer seguir em um caminho paralelo com 
Deus.

 
A cerimônia de casamento em massa é uma das atividades internacionais mais notáveis 
da Igreja de Unificação. Através do casamento, o Pai implanta uma ideia que somos um 
único povo. A natureza de Deus e seu sangue estão em negros. Asiáticos e africanos têm 
uma mente. Sangue está continuamente circulando no corpo todo. Sangue está 
circulando até mesmo entre os dedos malcheirosos; da mesma forma, o sangue de Deus 
está circulando em todos os vasos da humanidade. A Igreja de Unificação defende 
casamentos internacionais para derrubar as barreiras do mundo. Quando podemos ir 
para todo país sem restrições por causa destes casamentos internacionais, as paredes que 
eram altas e fortes serão destruídas. Amor é a força mais poderosa. Houve a cerimônia 
de casamento em massa de 118 casais na Inglaterra, e a maioria deles se voluntariou 
para um casamento internacional. Enquanto esse movimento se expande, o mundo se 
tornará unido naturalmente. 

 
Uma pessoa negra se casando com uma pessoa branca era considerado como um pecado 
no passado, mas as duas extremidades se tornando unidas está alinhado com o ideal de 
Deus. Estamos fazendo este trabalho. Quando pessoas brancas são ordenadas a 
procurarem cônjuges ideais, se elas escolhem pessoas negras como seus cônjuges, sua 
nação prosperará; e essa nação pode ser o Reino do Céu. Ninguém, exceto o Pai e a 
Igreja de Unificação, pode iniciar esse trabalho. Deus não reclamaria sobre o 
desaparecimento da raça branca. Deus ficaria mais feliz se Ele pudesse encontrar a 
genuína natureza humana ao invés de uma genuína pessoa branca. Nossas famílias 
devem ser capazes de seguir o ponto de vista da vontade de Deus. 
 
Membros negros podem ficar hesitantes quando entram na sociedade branca; mas 
depois de conhecer a vontade de Deus, eles devem estufar o peito com orgulho e sem 
qualquer timidez. Esta é uma história sobre uma irmã alemã. Na Bênção, ela pediu para 
se casar com um africano. Discriminação racial ainda existe na sociedade americana, 
mas ela se casou com um africano a fim de entender o significado do amor verdadeiro. 
Ela pensou sobre a preocupação de Deus, independente das visões sociais prevalecentes. 
Ter essa atitude mental é sentir profundamente a vontade de Deus e Seu amor. A mente 
a ser assumida por todos como parte da família tem grande valor. 
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Sabemos quão difícil é edificar o Reino do Céu. O Reino do Céu não pode ser 
estabelecido por um método geral e comum. Sem ter a convicção para se sacrificar para 
o benefício do todo conhecendo a situação do coração de Deus, não podemos edificar o 
Reino do Céu. Quando agimos com essa convicção, Deus deve ajudar e nos abençoar. 
Felicidade eterna se liga à pessoa com quem Deus sempre habita. Portanto, a conclusão 
é que o amor e felicidade eterna de Deus estão com a pessoa que quer estabelecer um 
eterno Reino do Céu. Felicidade eterna existe centrando em um ideal eterno. 

 
 
3) O Significado da Cerimônia de Casamento Internacional em 
Massa 
 
O poder do amor é maior do que das bombas atômicas. Amor ressuscita um homem 
com nova vida, mas uma bomba atômica apenas mata um homem. Ela não traz criação, 
mas julgamento e destruição. Os Estados Unidos e a URSS possuem bombas atômicas 
que podem destruir a terra dezenas de milhares de vezes; mas eles não podem trazer a 
paz mundial porque as bombas atômicas são armas que matam, não tendo nada a ver 
com o poder do amor que pode dotar as pessoas com nova vida. Amor verdadeiro, não a 
força de armas, é absolutamente necessário para a unidade do mundo. Unificação 
temporária é possível pela força, mas isto seria como viver em um vulcão ativo – nunca 
saberíamos quando ele entrará em erupção. 
 
Membros da Igreja de Unificação estão tentando realizar unidade mundial através da 
arma do amor. Uma das atividades para isto é a cerimônia de casamento em massa 
internacional. Quando um esposo e uma esposa de diferentes fundamentos raciais 
tentam entender a situação e ambiente um do outro e estabelecem um relacionamento de 
amor com sucesso, o mundo será unido. 
 
Quando minorias podem receber benefício igual a partir do sistema e a partir da 
civilização, e quando nações avançadas suprem as nações menos avançadas com 
tecnologias, adorando ajudá-las a serem economicamente independentes, ao invés de 
explorá-las, a humanidade eliminará a fome. Porque o amor de Deus pode desabrochar e 
dar fruto para estabelecer o Reino do Céu na terra nesse ambiente, a Igreja de unificação 
se concentra nessas atividades. Uma pessoa cuja fé em Deus seja absoluta pode obter 
vitória. Devemos seguir além do nível racial e finalmente superar o mundo inteiro com 
este pensamento. Este é o motivo pelo qual a Igreja de Unificação reivindica que as 
cinco raças devem estar unidas no futuro. Porque o amor de Deus é único, interesse e 
afeição não podem diferir sempre que Deus criou a terra. Casamento inter-racial é um 
símbolo do amor e vontade de Deus. Amor é considerado como não tendo qualquer 
barreira nacional, mesmo pelo mundo secular. Quanto mais isso é verdade no domínio 
de Deus? Isto é fundamentalmente diferente da conexão trágica de amor criada pela 
história da força. O amor de Deus não apenas busca bem-estar e benefício individual; 
ele é uma forma devocional de amor pelo mundo e toda a humanidade. 

 
Amor é a ordem, paz e núcleo invisíveis que promovem o bem público no nível 
mundial. Ele é também um ativo público e um símbolo do amor de Deus e Sua vontade. 
Um novo tipo de raça está sendo estabelecido na Igreja de Unificação. Sob o princípio 
que toda a humanidade é de valor igual a Deus, uma raça transcendente está se 
formando.  
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Unificacionistas são compostos de todas as raças, incluindo americanos, coreanos, 
japoneses, alemães, africanos, etc., mas eles trabalham com o mesmo propósito, o qual é 
estabelecer um único mundo. Se cinco raças brigam umas com as outras, sem superar as 
barreiras raciais, então mesmo se reivindicamos trabalhar por Deus, Deus não estará 
conosco. Porque o Pai sabe que Deus não gosta de ver essa discriminação, ele misturou 
todas as cinco raças e as deixou trabalharem na mesma equipe. O Pai conhece o desejo 
providencial de Deus para um único mundo, por isso ele organizou essa equipe 
combinada a fim de derrubar as barreiras raciais. Se Unificacionistas não superam as 
barreiras raciais, eles não serão capazes de reunir toda a humanidade, que inclui 
diferentes histórias e tradições culturais. 
 
Como o Pai pode ligar todos os Unificacionistas? Ligá-los com uma corda não é 
completo; nem é completo ligá-los com dinheiro, autoridade ou ideologia. A única 
forma para ligá-los é através do amor. 
 
Ligá-los em amor é a Bênção. E isto não é a bênção entre uma pessoa e outra pessoa 
branca, ao invés é a bênção entre uma pessoa branca e uma pessoa negra ou amarela. Da 
mesma forma, uma pessoa amarela deve ser abençoada com uma pessoa negra ou 
branca. Esta é a corda do amor. Se negros, brancos e amarelos estão ligados por uma 
corda de amor, os filhos serão de diferentes cores, mas seguramente uma única raça. Se 
os antepassados são brancos e negros, haverá ainda a possibilidade para um filho negro 
nascer a partir de duas pessoas brancas se casando no futuro. A despeito dos pais serem 
brancos, eles ainda terão genes negros em seu sangue a partir do sangue misturado de 
seus antepassados. 
 
Pessoas brancas estão entusiasmadas em se casarem com negros e asiáticos. Quem 
tornou isto possível? O Reverendo Moon fez isto possível? Amor verdadeiro fez isso. 

 
Vamos imaginar que uma mulher branca que está casada com alguém negro ou amarelo 
dá nascimento a gêmeos; se os gêmeos são um negro e um amarelo, como ficaria o 
coração de Deus quando Ele vê a família dela? Ele dirá, “Eles parecem feios, assim, eu 
não vou visitar sua casa,” ou “Que belos eles são! Estou tão feliz com sua família”? 
Uma mãe branca dando nascimento a bebês negros e amarelos seria a mais bela cena na 
terra. Esta seria a beleza definitiva que a história humana jamais criou. É mais lindo ver 
uma borboleta branca, uma borboleta manchada de vermelho e uma borboleta amarela 
juntas voando ao redor de uma flor. Este é o mesmo princípio. 
 
Um amor começa onde uma mente se reúne. Amor pode visitar onde a mente se torna 
unida. Primeiro de tudo, devemos criar um ambiente onde o amor é estimado. Portanto, 
onde a mente vai, o amor segue. O Reino de Amor é possível quando a mente do pai e a 
mente da mãe estão unidas em uma família. 
 
O Reino do Céu vem mais cedo para a família de uma pessoa branca e uma pessoa 
negra do que para uma família de casal branco porque a mente unidade de brancos pode 
estabelecer o Reino do Céu em nível familiar, mas isto ainda está distante do Reino do 
Céu em âmbito mundial. O caminho para o nível mundial se abre para a família unida 
de uma pessoa branca e uma pessoa negra. Portanto, o Reino do Céu será estabelecido 
primeiro em um casal internacionalmente casado. Dois terços dos casos de divórcio nos 
Estados Unidos são causados por mulheres. A mulher caiu primeiro pela tentação de 
Satanás no Jardim do Éden. 
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Sem mulheres nada pode ser feito, por isso elas precisam de educação verdadeira. Essa 
educação não tinha sido dada com sucesso por nenhum estudioso proeminente ou líder 
religioso. Nessa época, o casamento internacional é um tema de discussão não somente 
nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. O Unificacionismo está capacitando pessoas 
a se engajarem em casamentos internacionais que transcendem barreiras raciais. 

 
A Igreja de Unificação apareceu a fim de resolver todos os complicados problemas 
mundiais dos diferentes fundamentos culturais e ambientais. Por isso vocês, como 
representantes do mundo, devem ser capazes de resolver todos os assuntos difíceis 
através de carregar uma cruz do coração. Nesse sentido, uma família casada 
internacionalmente é maior do que qualquer outra família. O amor de Deus visitará os 
casais internacionais de sucesso. Porque essas famílias carregam a cruz em nível 
familiar e representam a honra da Igreja de Unificação, seu caminho é solene e sério. 
Haverá um dia quando as pessoas que são casadas com a mesma raça deverão 
congratular os casais casados internacionalmente com presentes. 

 
Nossas irmãs! Querer se casar somente com brancos é pensamento satânico. Embora eu 
seja coreano, minha perspectiva não está limitada à Coreia. Eu sou aquele que pensa 
primeiro sobre o mundo. Devemos estabelecer essa tradição. Se cinco raças na religião 
transcendente se tornam unidas em amor, a nova manhã de glória definitiva, que Deus 
deseja, surgirá. 

 
Atualmente muitos membros da Igreja de Unificação participam no casamento 
internacional, transcendendo barreiras nacionais. Há muitos casais que não podem se 
comunicar um com o outro por causa de barreiras de idioma; eles estão dispostos a 
investir toda a sua vida e juventude. Por quem eles investem sua preciosa juventude? O 
mundo está bloqueado por barreiras nacionais, por isso eles querem derrubar essas 
barreiras. Trilhando esse curso de sofrimento antes dos outros, devemos estabelecer o 
fundamento de Deus, no qual todas as raças e nações podem ser unidas. Se uma pessoa 
aceita esse curso com gratidão, ele ou ela será considerado uma pessoa vitoriosa, 
historicamente e universalmente. 

 
A fim de superar guerra racial e corrupção sexual, realizamos uma cerimônia 
internacional de casamento em massa. 

 
O Pai está na posição de representar miríades de nações. Esse é o motivo pelo qual o Pai 
envia homens e mulheres coreanos para o mundo por meio de uma Bênção 
internacional. Esta é a melhor forma para amar o mundo. 
 
A Coreia está tentando progredir na realidade da competição internacional; da mesma 
forma, a Igreja de Unificação deveria embarcar no estágio internacional a fim de 
estabelecer uma realidade cultural centrando no novo Unificacionismo. Temos a missão 
de estabelecer amor subjetivo pelo novo mundo. Esse é o motivo pelo qual nossas 
cerimônias de casamento são realizadas de forma internacional. 
 
A partir de agora, todos os seus parentes próximos tentarão servir o Pai. Nesse tempo, 
eu visitarei os casais casados internacionalmente, primeiro porque eles são aqueles que 
cumpriram a revolução de coração. 
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4) A Diferença entre Cultura Oriental e Ocidental, e Casamento 
Internacional 
 
O que é grande? (Amor!) Realmente? (Sim!) Isso está certo. Então, onde está esse 
amor? Amor é vertical ou horizontal? (Ele é vertical!) Então, amor é o poder do 
movimento em espiral ou o poder do movimento linear? (Ele é o poder do movimento 
em espiral!) Portanto, há também amor horizontal como também amor vertical. Então, 
qual é primeiro? (Amor vertical é primeiro!) Por quê? Centrando no nariz, as duas 
metades de um corpo humano são idênticas. 
 
Ocidentais escrevem de forma horizontal a partir da esquerda para a direita, mas alguém 
começou a escrever verticalmente a partir do topo para baixo a fim de conectar céu e 
terra. A partir de onde o mundo se tornará unido? Quando o pensamento ocidental 
começa a se mover, centrando no pensamento oriental, o mundo pode ser unido. Isto 
não pode ser realizado através de ocidentais se movendo para o Oriente; isto deve ser 
iniciado através de um oriental tentando tornar os ocidentais unidos. 
 
Vocês, como ocidentais, estão tentando seguir e estarem unidos com o Pai – um 
Oriental. Este é um fenômeno acontecendo pela primeira vez na história humana. 
Ocidentais pensavam que o “dia” está sempre com eles. Agora eles estão assustados 
porque a “noite” está se aproximando deles. Mas a “noite” seguramente deve surgir, a 
fim de concluir uma volta completa para que um estilo de vida de dimensão mais 
elevado pode ser aberto. 
 
Luz e escuridão existem para criar harmonia. Uma pessoa que é ignorante desse fato 
não conhece arte. Qual é a obra de arte ideal de Deus? Se há luta entre branco e preto, 
obras-primas não podem vir a existir. A pessoa branca que somente prefere outra pessoa 
branca é a mesma coisa como uma pintura pintada somente com tinta branca. Isto pode 
ser uma obra-prima? A partir desta perspectiva, todas as cinco raças são necessárias. 
Quando o fundamento de uma pintura é multicolorido, a pintura parece mais bela do 
que a pintura com um fundamento mono-colorido. A fim de criar uma pintura com 
aparência tridimensional, várias cores devem ser harmonizadas. 
 
O rosto do oriental e o rosto do ocidental são criados de uma forma complementar um 
ao outro. O nariz do ocidental é alto, mas o nariz do oriental é plano. Quando ocidentais 
tentam beijar, eles devem inclinar para o lado para não bater no nariz do outro. Mas é 
possível para um ocidental e um oriental beijarem direto porque um nariz é alto e o 
outro é plano. Esse é o motivo pelo qual Deus também queria que orientais e ocidentais 
criassem harmonia em relacionamentos uns com os outros. Portanto, o Pai encoraja 
casais internacionais, que parecem mais elegantes e são mais próximos de uma forma 
redonda, o que pode tornar mais fácil girar ao redor. 
 
Por que eu gosto disso? É porque o princípio de céu e terra é assim. Devemos tornar 
Oriente e Ocidente completamente unidos através de solidificar o fundamento de amor 
que não pode ser separado por qualquer poder nacional. Essa é a forma para a Igreja de 
unificação ser eternamente lembrada na história. O mundo se tornará automaticamente 
unido se esse fundamento é estabelecido. 
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Vocês gostam de terras planas ou montanhas? Há harmonia e mistério em uma 
montanha. Facilmente ficamos cansados ao olhar para a terra plana. 
 
Então a raça branca está mais perto de uma terra plana ou de uma montanha? 
 
A civilização ocidental é baixa, o que significa que está mais perto da terra plana. Por 
que americanos gostam das palavras começadas com “anti”? Isto demonstra a 
inclinação para ir mais elevado utilizando métodos novos e opostos. Se examinamos a 
cultura americana mais de perto, descobriremos que isto é lugar comum. 
 
Mas a cultura oriental é profunda, elevada e misteriosa. Ocidentais têm grande 
dificuldade de entender a cultura oriental, embora eles estudem muito sobre ela. Eles 
não conhecem sobre os orientais. Quando ocidentais brigam uns com os outros, eles 
tentam se “agarrar.” Eles separam “elevado” do “baixo” pela luta, mas orientais fazem 
isto pela contemplação ou pensamento. Quando algo está seguindo errado, eles apenas 
esperam e observam isto com paciência. 
 
Portanto, era inevitável que a civilização ocidental, que tende a favorecer a guerra, 
absorvesse as civilizações orientais através do início de guerras. A raça branca iniciou 
muitas das guerras do mundo. Eles eram a raça caçadora, comendo os ursos do Polo 
Norte, Essa raça esteve conduzindo a história de guerras na história cultural mundial. 
 
Quando dois objetos em um relacionamento se tornam unidos, é produzido um poder 
muito forte. Há um ditado que quando mulheres se reúnem, elas agitam totalmente a 
vila. Mas quando um homem e uma mulher se tornam unidos, poder sem precedentes se 
manifestará. Da mesma forma, quando oriente e ocidente, tendo naturezas 
completamente opostas, podem se tornar unidos em amor, eles serão eternos. Esse é o 
motivo pelo qual atualmente podemos ver a tendência de ocidentais de imitar o oriente e 
de orientais tendo afeição pelo ocidente. Quando água fria e água quente correm em 
unidade, ela explode; da mesma forma, quando um oriental vive no ocidente, e quando 
um ocidental fica no oriente, eles se sentem muito estimulados. Portanto, todos os 
futuros casamentos devem ser internacionais. Ao lidar com esses eventos, o Pai se 
tornou um portador padrão para o mundo. 

 
 
5) Abertura da Era de Matrimônio Internacional 
 
Eu abençoei japoneses, americanos e alemães desta vez. Originalmente, eu queria 
abençoar alguns japoneses em 1967, mas não pude. Por isso eu abençoei Kuboki como 
um representante do Japão na Bênção dos 430 Casais em 1969. No início eu abençoei 
japoneses, a seguir americanos, e então eu lancei a âncora da Bênção na terra com 
quatro nações centrando na Alemanha. Portanto, vocês devem saber que um 
fundamento vitorioso, com representantes das nações do mundo estabelecendo 
condições de indenização, havia sido estabelecido. 
 
Porque eu tinha que estabelecer um fundamento em nível mundial, houve um casamento 
internacional entre 10 diferentes nações depois da Bênção dos 430 Casais. 
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A Bênção dos 36 Casais era para marcar a vitória sobre todas as falhas da história cristã. 
Ela tinha a missão para reviver o pensamento central do Cristianismo. 
 
A Bênção dos 72 Casais é para ligar Caim e Abel de uma forma unificada. Os 124 
Casais são as formas representativas do mundo. Os 430 Casais foram abençoados no 
mesmo ano que a Coreia completou 4.300 anos. Esta Bênção estabeleceu uma condição 
para qualquer coreano que acredita em Deus ir para o Reino do Céu. A partir daquele 
tempo, a porta da idade geral, ao invés da idade específica, se abriu. Isto ensinou que as 
pessoas de todas as partes do mundo são uma irmandade. O Pai abençoou 43 Casais de 
muitas nações no mundo em 1969; esta Bênção teve um significado semelhante àquele 
da Bênção dos 430 Casais na Coreia. A época do casamento internacional se abriu 
depois da Bênção dos 430 Casais. Através do casamento internacional, vocês devem ser 
famílias do mundo, ao invés de se concentrarem um no outro. 
 
A época do matrimônio internacional se abriu depois da Bênção dos 777 Casais. Houve 
a cerimônia de noivado dos 320 Casais na Inglaterra; somente dois por cento dos 
candidatos foram noivados com a mesma nação (Inglaterra com Inglaterra). Jovens 
homens e mulheres de 27 nações foram noivados de forma internacional. O casamento 
em massa será conhecido como o “casamento de integração,” que é noivar pessoas 
como entidades celestes independentes, sem considerar nacionalidades, ou fundamentos 
financeiros e sociais. Quando a época de oposição à Igreja de Unificação passa, a época 
do “casamento de integração” chegará. 
 
Quem sofrer mais receberá a bênção de Deus. Vocês têm uma forma de um indivíduo, 
mas vocês não são meros indivíduos. Vocês devem viver com um representante de 
Deus, transcendendo a dimensão individual. Uma pessoa que vive pela sociedade e a 
nação é chamada de súdito leal; e uma pessoa que vive pelo mundo e a humanidade é 
chamada de santo. Trabalhar para si mesmo não conta para nada. O resultado de ação 
autocentrada será decaído e pobre, não tendo nenhum significado, como as folhas caídas 
de outono. Uma pessoa que trabalha para o propósito do todo será lembrada 
eternamente como um campeão, um fruto maduro da sociedade. 

 
Desta vez todos foram abençoados de forma internacional. A fim de restaurar o mundo, 
vocês devem ter um sentimento universal, transcendendo qualquer sentimento ou 
pensamento nacional. Esse é o motivo pelo qual todos receberam uma bênção 
internacional. O Pai sentiu alegria porque os casais ficaram felizes. Por isso o Pai 
perguntou o que eles poderiam fazer pela Coreia. Eles responderam que poderiam fazer 
qualquer coisa. 
 
Nenhum homem asiático na história humana tinha feito esse trabalho na Europa. 
Podemos sentir o poder surpreendente do Princípio. 
 
Se a Coreia é a nação campeã, qual é a nação objeto? É o Japão. Esse é o motivo pelo 
qual membros japoneses querem ser casados com coreanos, que são aqueles mais 
próximos do Pai. Eles estão procurando na Coreia. Casamento internacional se torna 
automaticamente um grande sucesso porque ele é a única forma. Por quê? Porque ele é 
o atalho para o céu. 
 
Devemos organizar o domínio vitorioso do indivíduo, família, tribo, nação e mundo a 
partir dos restos do mundo satânico.  
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Eu planejo arranjar muitos casamentos internacionais desta vez. Se isso acontece, as 
pessoas serão capazes de mudar seu conceito em relação a outras nações, seguindo além 
de barreiras e limites nacionais. Houve um noivado entre membros de 27 nações 
europeias diferentes; somente dois por cento das pessoas foram noivadas com a mesma 
nação. As outras pessoas foram noivadas com parceiros inesperados. Algumas tinham 
barreiras de idioma, e algumas foram noivadas com uma nação inimiga; mas todas 
ficaram felizes. Diferenças em costumes poderiam ter deixando-as um pouco estranhas, 
mas isto não foi nenhum problema. Por isso o casamento se tornou um tema de interesse 
entre as nações europeias. As pessoas começaram um rumor que o Reverendo Moon 
fugiu dos Estados Unidos para a Inglaterra; mas de fato ele reuniu jovens homens e 
mulheres europeus e arranjou seus casamentos. Os membros foram noivados com 
pessoas sobre quem eles nunca tinham jamais sonhado. Mas eles ficaram tão felizes, 
embora foram noivados com pessoas totalmente estranhas, porque o Pai as conduziu. 
Pessoas estranhas podem se perguntar sobre esses jovens! 

 
 
6) A Missão das Famílias Abençoadas Internacionais 
 
É sem precedentes que vocês cruzaram as barreiras nacionais e se reuniram aqui. O Pai 
tornou possível que vocês sigam além das barreiras nacionais; esta é uma grande 
realização. Por exemplo, Inglaterra e Alemanha foram inimigas durante a Segunda 
Guerra Mundial. Mas ao casar um rapaz e uma garota a partir desses países, um 
fenômeno histórico de dar e receber com amor ocorre entre estes países inimigos. 
Embora eles não possam se comunicar completamente um com o outro, quando eles 
olham para os bebês que nascem de sua base de amor, ambos sentirão a mesma alegria. 
A partir deste ponto, o domínio de coração de unificação está conectando as pessoas de 
toda a Europa; este é um fato surpreendente. 
 
O idioma e estilo de vida das pessoas dos cinco oceanos e seis continentes não podem 
ser entendidos facilmente, mas o casamento internacional que foi além das barreiras 
históricas se tornou uma base para Deus e os Verdadeiros Pais na terra. Esta é uma 
grande tarefa. Uma doutrina da Igreja de Unificação é viver para o benefício dos outros; 
esta é a ideia de se sacrificar para o benefício dos outros. Neste mundo afundando no 
egoísmo, uma multidão de indivíduos orgulhosos se reuniu diante do Pai Celeste – o 
grande Sujeito do Universo – e se determinou a viver para o benefício da família, da 
nação, do mundo e do cosmos. O grito de batalha da multidão que está determinada a 
romper através de todas as camadas de crucificação está tocando em todo o mundo. Esta 
é uma canção revolucionária e histórica da qual se orgulhar. 
 
Para quê vocês cruzaram suas fronteiras nacionais? Por que vocês vieram para a Coreia, 
deixando sua cultura, terra e pais? O objetivo providencial de Deus tem sido encontrar 
um esposo original e uma esposa original. Portanto, vocês vieram para encontrar seu 
verdadeiro esposo ou verdadeira esposa, por quem sua mente original tem ansiado, 
separando do fundamento nacional satânico. Um verdadeiro homem e uma verdadeira 
mulher devem crescer através de seu relacionamento próximo com os Verdadeiros Pais. 
Em outras palavras, vocês vieram aqui para servir os Verdadeiros Pais. Vocês não estão 
aqui perseguindo dinheiro. Vocês não estão aqui para sentirem orgulho de serem 
americanos, britânicos ou alemães. Ao invés, vocês estão aqui para sentir orgulho de seu 
cônjuge e dos Verdadeiros Pais além de qualquer outra coisa no mundo. 
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Porque os Verdadeiros Pais não deixaram o caminho doloroso, vocês vieram aqui para 
amá-los. O Pai sabe que os Casais Abençoados internacionais são aqueles com esta 
determinação de coração. 
 
Vocês vieram aqui para procurar amor com uma mente obediente e amorosa. Embora 
seu esposo seja paralítico ou deformado, esta é a decisão de Deus e dos Verdadeiros 
Pais. Vocês devem ter um forte desejo que ao custo de suas vidas vocês deixarão um 
fruto, que é a seiva de seu amor, na terra. Com esta qualidade de desejo, vocês devem 
ser capazes de dar nascimento a filhos e filhas. Esses filhos e filhas já nasceram antes? 
 
O Pai quer perguntar para vocês, “Com que tipo de leite vocês alimentam seu bebê?” 
Quando amamentam seu bebê, considerem que seu bebê nasce como a flor de seu amor 
unido centrando em Deus e nos Verdadeiros Pais. Vocês seguram e amamentam seu 
bebê com essa atitude? O ativo mais precioso para vocês é seu filho. Se vocês estiveram 
procurando por dinheiro, conhecimento ou fama no passado, essa era uma vida falsa. Se 
seu casal serve um ao outro com sinceridade e tenta pavimentar o caminho para se 
tornar Verdadeiros Pais, Deus será responsável por sua família. Essa família não 
morrerá de fome; nem desaparecerá devido a perseguição, acusação ou blasfêmia. O 
ambiente se renderá a essa família, como tem sido no caso do Pai. 
 
Independente da oposição do mundo inteiro, o Pai seguiu procurando por irmãos 
verdadeiros e tribos verdadeiras. Depois de estabelecer tribos verdadeiras, o Pai foi 
procurar pela raça verdadeira. Depois de estabelecer a raça verdadeira, o Pai foi 
procurar pela nação verdadeira, o mundo verdadeiro e o mundo espiritual verdadeiro. O 
Reverendo Moon tem sido o representante para procurar pelo céu preenchido com 
unidade e amor. 
 
Vocês não sabem quão preciosa é a Bênção. Vocês devem ser um casal internacional de 
orgulho que é qualificado para receber amor de Deus como também Seu louvor. Vocês 
devem orar pelo nascimento de um porta-bandeira que será capaz de unificar suas duas 
nações, e também se determinarem a educar seu filho como o príncipe das duas nações. 
Vocês já oraram assim? Se não, vocês devem se arrepender agora. 
 
Vocês devem mudar sua atitude fundamental em relação à vida. Enquanto ostentam a 
responsabilidade histórica para confirmar o domínio de amor, e enquanto suportam a 
fim de superar o curso de sofrimento na cruz, vocês devem criar uma expedição para a 
felicidade na distância. Vocês serão punidos se esquecerem que voaram para cá de todas 
as partes do mundo para desbravarem o caminho para o amor verdadeiro, e sua nação 
será punida. 
 
O casamento internacional não ocorreu por acidente. A missão tradicional dos filhos 
desses primeiros casais é anular a diferença entre oriente-ocidente e norte-sul resultante 
da autoridade, conhecimento e poder econômico, e a seguir, neste fundamento, edificar 
um Monte Everest de amor. 

 
Há algum membro japonês que quer ser martirizado pela vontade de Deus na Coreia? 
Os japoneses são instruídos a se casarem com qualquer pessoa, exceto um coreano; essa 
é a disposição japonesa. Eu conheço isto claramente. Vocês não sabem quão 
desdenhosamente o Pai foi tratado no Japão. Não haveria nenhuma forma de acabar com 
meu ressentimento, mesmo se eu batesse e quebrasse os ossos dos japoneses. 
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Mas porque eu compreendi o amor de Deus e a lei universal, eu posso perdoar e 
abençoar vocês; do contrário, meus olhos estalariam com ressentimento. Eu nunca 
posso esquecer a situação na qual eu estava à beira da morte, sangrando em uma tortura 
severa. É fácil reunir esses descendentes, e torná-los filhos de Deus? Sendo que vocês 
vieram para a Coreia, vocês devem cumprir sua responsabilidade enquanto aprendem a 
tradição coreana. Se eu for enterrado no “Jardim da Unificação,” vocês também serão 
enterrados perto de mim. Se vocês forem enterrados no mesmo jardim como o Pai, seus 
descendentes terão orgulho de vocês. Não está tão distante o dia quando sua 
descendência em lágrimas estimará sua memória. Vocês devem experimentar a 
grandeza de deixar seus traços na história. Trabalhar dia e noite é o movimento e ação 
tradicionais da Igreja de Unificação. 

 
Esposos coreanos e esposas japonesas! Vocês não devem viver para a Coreia. Vocês são 
escolhidos como os pioneiros mundiais de amor para unir Coreia e Japão. 

 
Depois que os membros japoneses aprendem coreano na Coreia, eles devem seguir para 
o deserto da Manchúria ou Sibéria, ou se prepararem para ir para a China Vermelha. 
Quando os japoneses podem amar a China Vermelha mais do que os chineses a amam, 
o caminho para marchar na direção do mundo será aberto. A vontade de Deus é plantar 
a semente de amor verdadeiro mesmo ao sacrifício de sua vida. O Pai espera que as 
pessoas na linha de frente de Deus, que serão capazes de desbravar o domínio 
continental, nascerão centrando nos membros japoneses e seus descendentes. Vocês 
estão reunidos aqui para essa tarefa. 

 
Vocês vieram para a Coreia por uma convocação histórica, por isso vocês não devem 
viver mais como japoneses ou como europeus. Mesmo se vocês sofrem mais do que o 
povo coreano, vocês devem sair como os desbravadores para estabelecer a tradição 
celeste. Enquanto o Pai está estabelecendo o fundamento em âmbito mundial, vocês 
vieram para esta pátria de fé, pois devem tentar mais intensamente e suar mais do que o 
Pai. Vocês já trabalharam mais do que os membros japoneses nos Estados Unidos? As 
irmãs japonesas devem trabalhar mais do que elas sofreram no Japão; membros 
europeus também carregam a responsabilidade de trabalhar mais intensamente do que 
fizeram em seus países. Não importa quão difícil seja, trilhar este caminho é sua tarefa e 
objetivo. Quando seu coração se torna unido com a terra natal de sua fé, e quando vocês 
dominam o idioma coreano, eu enviarei vocês para seus países como um mestre 
coreano. Cada país precisará de vocês. Como um contingente avançado, o Pai combinou 
vocês como casais. Vocês têm tempo para ouvir programas de rádio? Vocês devem 
estudar coreano todos os dias até mais tarde à noite, de acordo com uma agenda de 
estudo. Vocês serão capazes de espalhar o idioma coreano por todo o mundo. Vocês 
devem desempenhar o papel de conectar seu país com a nação de Deus. 

 
Logo chegará o tempo quando vocês terão orgulho de terem um esposo coreano. No 
momento de abrir a porta para o Reino criando o domínio de Unificação centrando em 
Deus, vocês vieram para a Coreia. Por isso vocês, esposas estrangeiras, não devem ser 
expulsas desta nação, e vocês, esposos coreanos, devem abraçar suas esposas com amor 
e protegê-las de serem expulsas. Vocês devem experimentar este elevado e profundo 
laço de coração enquanto trabalham como a unidade principal para a atividade de lar-
igreja. Vocês terão que estender o domínio da Unificação em seu país com uma âncora 
de amor que agarra rápido, centrando na Bênção. 
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Quem receberá mais bênção de Deus? O casal a partir do mesmo país que arrisca suas 
vidas pela providência, ou o casal de nações inimigas que estão determinados a cumprir 
a Vontade do amor em unidade ao risco de suas vidas? O casal casado 
internacionalmente receberá mais bênção. Sabendo disso, vocês devem cumprir sua 
responsabilidade como os mensageiros de amor, a fim de fornecerem um bom exemplo 
para os coreanos. 
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Capítulo 7 
 
 

Os Verdadeiros Esposo e Esposa e a Família Ideal 
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1. Verdadeiros Esposo e Esposa 
 
1) O Relacionamento Original de Esposo e Esposa 
 
Um homem e uma mulher são os objetos substanciais do Deus invisível, Seu filho e Sua filha. 
Homem representa a natureza masculina de Deus (+) e a mulher representa a natureza 
feminina de Deus (-). Deus – o corpo harmonizado das características duais – está dividido 
em duas entidades separadamente formadas, e estes corpos separados devem ser unidos 
novamente para se assemelharem a Deus. Este é o princípio de criação. A unidade de um 
homem e uma mulher representa a unidade original da natureza positiva e a natureza negativa 
de Deus. Este é o corpo harmonizado se assemelhando a Deus. Portanto, dois seres humanos, 
esposo e esposa, simbolizam o todo de Deus. 
 
O homem é encarnação do Verdadeiro Pai e a mulher é encarnação da Verdadeira Mãe. Eles 
também são respectivamente representantes de Deus. Portanto, quando eles se tornam unidos 
em amor, eles estão abraçando o universo. Eles se tornam o ponto central do cosmos inteiro. 
 
Um esposo representa todos os homens, por isso ele é pai e irmão mais velho como também 
esposo; uma esposa representa todas as mulheres, por isso ela é mãe e irmã mais velha como 
também esposa. Esse é o motivo pelo qual esposo e esposa devem naturalmente respeitar um 
ao outro. 
 
Homem é a forma externa positiva de Deus (hyung sang) e mulher é a forma externa negativa 
de Deus, por isso um casal é como uma mala que tem em seu interior todo o universo.
Portanto, um esposo e uma esposa podem sentir o ideal de coração de amor de Deus. 
 
Homem simboliza céu e mulher simboliza terra. Eles devem se unir e formar linhas paralelas. 
 
A perfeição de amor de homem e mulher é a perfeição do universo. Quando este amor é 
rompido, a ordem do universo e o mundo vertical são destruídos. 
 
A união de homem e mulher é a união de céu e terra. 
 
O próprio abraço de homem e mulher é a união de todo o universo. É como o aparecimento 
original de criação centrando no ideal de Deus. 
 
Adão desejava controlar o cosmos. Ele estimava o valor de esposo e esposa, e este desejo 
representava o valor central do mundo, não é? Amor verdadeiro deve ocupar esta posição 
central, mas olhem para a posição da sociedade má de hoje! Pessoas perseguem somente 
gratificação física. Vocês não devem seguir esta tendência corrupta. 
 
Vocês devem conhecer a sacralidade e valor do amor de um homem e uma mulher original. 

 
2) O Ideal dos Verdadeiros Esposo e Esposa que Deve Ser Restaurado 
 
Uma esposa deve pensar que seu esposo é representante de Deus. Ela deve estar na posição de 
uma filha para seu esposo. O esposo deve restaurá-la como filha perdida de Deus. Deus 
perdeu três posições objetivas devido à queda.  
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Uma delas, a posição de filha de Deus, deve ser restaurada através do esposo. Portanto, a 
esposa deve confiar mais em seu esposo do que em seu pai. Eles devem encarar um ao outro 
centrando neste padrão, que é muito mais valioso do que a soma de suas experiências 
passadas. A menos que eles restaurem este padrão de coração, esposo e esposa não podem 
restaurar o padrão do objeto ideal, que foi destruído por Satanás. Um esposo deve tratar sua 
esposa como sua mãe, e eles devem ser tão íntimos que não podem ficar distantes um do outro 
nem mesmo por um dia. Eles devem ser uma existência absolutamente necessária pelo outro. 
A menos que esposo e esposa se tornem unidos assim, a condição de restauração não é 
estabelecida. 
 
Uma esposa é a encarnação da mãe, a encapsulação do corpo da mãe para seu esposo. Ela é 
também a encapsulação física de uma irmã mais velha e de uma irmã mais jovem, e ela é a 
representante de todas as mulheres no universo. Amar a esposa nesta plena dimensionalidade 
é amar a mãe, irmã mais velha e irmã mais jovem no nível de toda a humanidade. 
 
Da mesma forma, um esposo é a encarnação do pai para sua esposa. Ele também é a 
encapsulação de seu irmão mais velho e irmão mais jovem. Devemos cumprir este ideal da 
família. Um homem é a encarnação do Verdadeiro Pai e uma mulher é encarnação da 
Verdadeira Mãe. Portanto, negligenciar a própria esposa é como negligenciar a Verdadeira 
Mãe, e enganar o próprio esposo é o mesmo como enganar o céu. 
 
Uma esposa deve considerar seu esposo como seu pai e avô, e então como seu irmão mais 
velho e irmão mais jovem. 
 
Um esposo deve criar sua esposa como sua irmã mais jovem, amá-la como sua noiva e servi-
la como sua mãe. Ele deve amar sua esposa na ordem de irmã mais jovem, irmã mais velha, 
noiva e mãe. Seguindo através deste curso, podemos restaurar o amor que Deus perdeu devido 
à queda. 
 
Por que nos casamos? Nos casamos para nos disciplinarmos para amar o mundo e nos 
qualificarmos para amar a humanidade. 
 
Recebemos a Bênção para o benefício de Deus e do mundo. Então qual é o propósito do 
amor? A fim de amar o mundo, devemos amar aquele mais perto de nós, que representa o 
mundo. Uma mulher deve amar seu esposo no lugar de seu pai, irmão mais velho e irmão 
mais jovem, e um homem deve amar sua esposa no lugar de sua mãe, irmã mais velha e irmã 
mais jovem. O esposo e a esposa estão ligados ao amor e respeitam um ao outro 
representando essas quatro gerações na posição mais íntima, dando estímulo de amor e 
respeito um para o outro. 
 
O relacionamento esposo e esposa é a unidade básica para dar e receber amor em âmbito 
mundial. Porque Jesus não pôde estabelecer esta condição básica, o Matrimônio do Cordeiro, 
reunindo uma noiva e um noivo representando o mundo, deve ser realizado neste tempo. 
 
A fim de pensar sobre sua esposa como sua mãe, vocês devem ser o bebê. Sejam um bebê! 
Não é ruim ser um bebê. Uma mulher gosta de um homem demonstrando afeições. Tentem 
para ver se ela gosta! Tentem chorar por comida como um bebê. Não se preocupem. Deus não 
os repreenderá por seu comportamento imaturo. Isto é inevitável no curso de restauração. 
Quando vocês dizem para sua esposa, “Mamãe, me dê arroz,” ela ficará feliz, dizendo, “Aha, 
aqui está nosso bebezão.” 
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A menos que vocês estejam determinados a restaurar o amor perdido da mulher, vocês não 
podem restaurar o padrão familiar original. 
 
Deus nunca experimentou o amor paternal, amor conjugal e amor de filhos com uma pessoa; 
isto resulta em Seu ressentimento, o que deve ser restaurado. Quando estes três tipos de amor 
são induzidos através de uma pessoa, o Reino do Céu de coração pode ser restaurado. 
Definitivamente, o único problema é amor. 
 
A nova história começa a partir de uma noiva e um noivo. Ao acreditar em Jesus, vocês 
devem criar o laço puro e ardente de amor. Permanecer no estado de noivado não é suficiente; 
vocês devem se tornar um esposo e uma esposa de verdade. O casal deve se colocar na 
posição de julgar a história passada e solenemente começar a nova história como novos 
antepassados. Sem alcançar esta posição, vocês não podem ser considerados como seres
humanos. 
 
Quando uma noiva e um noivo individualmente são restaurados através de indenização e se 
tornam um esposo e uma esposa representando céu e terra, Deus os reconhecerá dizendo, 
“Vocês são carne da minha carne, o filho mais fiel e o súdito mais leal.” Então eles estão 
qualificados a representar todas as nações do mundo. 
 
Como é sua vida familiar abençoada? Vocês brigam? Não é fácil ser um esposo ou uma 
esposa. Vocês sabem quão difícil é para Deus encontrar um objeto ideal nesta terra? Depois 
de perder Seus filhos e filhas, Deus esteve estabelecendo religiões ao custo de grandes
sacrifícios através do curso da história. Devido ao fundamento desses sacrifícios, vocês foram 
chamados aqui e abençoados. Vocês se atrevem a brigar um com o outro depois de receber 
esse amor valioso? É mais fácil ser o presidente de uma nação do que ser um esposo ou uma 
esposa de uma família. 
 
O esposo é o Deus substancial na terra. Homem é o representante substancial de céu e mulher 
é a representante substancial da terra. Quando eles são harmonizados, o ideal é cumprido, 
cheio com alegria e canção. O poder do amor é ilimitado, por isso, quando vocês estão 
intoxicados com amor de Deus, vocês estão no domínio de Deus. 
 
Eu os abençoei porque quero que vocês estabeleçam uma família que é objetiva para Deus e 
que está qualificada para receber Seu amor, por isso vocês não devem brigar. Não é que o 
esposo não seja responsável pelos erros de sua esposa ou que o esposo possa se colocar de 
forma justa enquanto uma esposa faz algo mal. Vocês devem servir seu cônjuge como Deus, 
mais do que vocês servem qualquer outra pessoa na nação ou no mundo. 
 
Mulheres na Igreja de Unificação devem pensar sobre seus esposos como seu Deus e os 
homens devem pensar sobre suas esposas como seu Deus. Aqueles que servem o cônjuge 
como Deus são considerados como estando unidos com amor verdadeiro. 
 
E então vocês devem servir seu esposo como seu Senhor. O Senhor é o Rei dos Reis. Vocês 
não ficam felizes por viverem com alguém representando Deus, o Senhor e Rei? Vocês devem 
ficar tão alegres por verem seus esposos como vocês enxergariam Deus. Porque amor é 
imutável, ele pode penetrar qualquer coisa. O caminho de amor é tal que amor segue através 
de um indivíduo, família, nação, mundo e até mesmo Deus; ele pode seguir através de todas 
as coisas. 
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Quando uma esposa fica tão feliz ao ver seu esposo como ela vê o Senhor ou Rei, ela ostenta 
o valor de objeto de Deus. Se vocês são objetos de Deus, vocês têm o mesmo valor de Deus. 
Quando vocês amam completamente o Rei, Senhor e Deus, seu amor pode penetrar qualquer 
lugar. Portanto, estes três tipos de amor são como um cristal. Amor verdadeiro pode unir toda 
a criação. 
 
Quando vocês vão para o mundo espiritual com esse amor, vocês estarão unidos com Deus. 
Não há nenhuma barreira no amor. Seu esposo é enviado por Deus, o Senhor e o Rei. Ele 
carrega o feixe de amor de Deus, por isso vocês não podem recusar esse convidado tão 
precioso, seja ele simpático ou não. Sem este entendimento, vocês não estão qualificados para 
serem casados. Quando vocês se relacionam com as quatro direções com esse amor, o 
universo inteiro é abraçado na realidade de seu amor. Então vocês amam os súditos como seu 
Rei, a humanidade como o Senhor, e o universo como Deus. 
 
Isto capacita vocês a seguirem para o Reino do Céu. O Reino do Céu é o lugar para aqueles 
que amam a humanidade como eles amam seus próprios cônjuges ou seu Senhor pode fazer. 
Definitivamente, a partir do ponto de vista do amor, Deus, o Senhor e o Rei estão unidos. 
 
Quando homem e mulher se tornam unidos, todo o universo pode estar unido. Homem 
simboliza céu e mulher simboliza terra. Homem está na posição sujeito e ele não quer que 
ninguém mais interfira com seus assuntos. Mas amor e verdade podem controlar qualquer 
pessoa. Mulher quer receber amor e ela é passiva. Neste sentido, homem deve ser doador e 
mulher deve ser recebedora. Esse é o motivo pelo qual a unidade de homem e mulher é a 
unidade de céu e terra. Somente amor pode dominar o universo; portanto, vocês devem 
considerar seu cônjuge como maior do que o universo. Nosso desejo é ter um objeto que 
possa receber e nos estimar. 
 
Vocês devem amar as pessoas. Homem deve amar a mulher e mulher deve amar o homem. O 
representante do homem para uma mulher é seu esposo, e a representante da mulher para um 
homem é sua esposa. O esposo é enviado como o representante de todos os homens da nação, 
do mundo e do mundo espiritual. A esposa é enviada como representante de todas as mulheres 
da nação, do mundo e do mundo espiritual. 
 
A fim de edificar o Reino do Céu, um homem deve ser capaz de amar todas as mulheres do 
mundo como ele ama sua esposa. Pensem que vocês escolheram suas esposas como as
companheiras representando todas as mulheres do mundo. Uma mulher deve pensar sobre seu 
esposo como a companhia representando todos os homens do mundo. 
 
O que vocês devem amar primeiro a fim de amarem sua nação? A fim de amar a nação, um 
homem deve ser capaz de amar uma única mulher, considerando-a como sendo a 
representante escolhida de todas as mulheres na nação. O mesmo é verdadeiro para uma 
mulher. Quando os dois representantes de todos os homens e todas as mulheres se tornam 
unidos e estabelecem uma família, essa família pertence ao céu. 
 
Amor conjugal é necessário para introduzir e ensinar o sentimento do Reino do Céu no futuro. 
 
As famílias da Igreja de Unificação devem estabelecer o “Reino do Céu da Família.” Quando 
o “Reino do Céu da Família” é estabelecido, o Reino do Céu na terra seguramente será 
realizado. A fim de estimular o sentimento real do futuro Reino do Céu na atual posição, 
precisamos de um objeto.  
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Quando somos estimulados por nossos cônjuges em nossa família, podemos sentir em nossas 
vidas diárias atuais o ideal do Reino do Céu que deverá vir no futuro. Esse é o motivo pelo 
qual esposo e esposa são necessários. Desenvolvimento é impossível sem estímulo. 
 
Amor conjugal é a força estimulante para edificar o Reino do Céu ideal. Amor conjugal atrai a 
alegria do futuro no tempo presente e supre o presente com a força motriz que nos capacita a 
alcançarmos o futuro. Este amor inclui amor da nação, mundo e Deus, por isso ele pode 
penetrar em qualquer lugar. O Reino do Céu é o lugar somente para esposo e esposa. Se um 
casal vive sua vida física realizando este conceito de amor, eles já estão no Reino do Céu. 
Jesus disse que o Reino do Céu está em sua mente – mas a Igreja de Unificação diz que o 
Reino do Céu está em sua família. Se vocês não podem estabelecer o Reino do Céu em sua 
família, o ideal da Igreja de Unificação não será realizado. Se vocês podem edificar o Reino 
do Céu em sua família, o ideal será cumprido. Com este ponto de vista, vocês devem seguir o 
caminho certo centrando no Princípio. Uma mulher deve amar seu esposo como seu pai, avô e 
irmãos; e no fundamento deste laço de amor, ela deve amar seu pai, avô e irmãos de verdade. 
Do contrário, ela não está qualificada para ter um esposo. Se ela apenas ama seu esposo 
enquanto odeia seu pai, avô e irmãos, ela se afastará da Palavra de Deus. 
 
Vocês devem ter o conceito de amar seu esposo como o fruto representativo de todos os 
homens no mundo. Quando seu amor transcende a fronteira nacional e abraça toda a 
humanidade como sua família, vocês serão reconhecidos como filho ou filha de Deus. Isto é 
Unificacionismo. 
 
Seria uma bênção de bom conselho dizer para uma pessoa que está para morrer para o 
benefício de sua família, “Abandone sua família e morra por sua nação.” Isso não está certo? 
Se isto não está errado, vocês devem se comportar assim. É adequado dar uma palavra 
dolorosa como “sacrifique sua família” para uma pessoa que está se esforçando com sua 
pobre família. A nação é a janela através da qual brilha uma luz nascente abrindo o caminho 
do Reino do Céu para a família. Quando vocês se preocupam com a casa de sua nação mais 
do que com sua própria família, a nação protegerá vocês. Quando essa pessoa morre de fome, 
a nação derramará lágrimas. Uma multidão que se sacrifica pelo benefício da nação e o 
mundo, além de suas próprias famílias, pode dominar o mundo sem uma batalha física, 
porque ninguém pode se opor a ela. Esta é a estratégia de Deus. 
 
Perguntem-se diante de um espelho, “Que sonho tenho ostentado até agora?” O sonho não 
deveria ser para si mesmo, mas deveria ser um sonho para o céu, o mundo e a humanidade. 
Um homem ideal e uma mulher ideal querem ter um cônjuge que ama o mundo, Deus e a 
humanidade mais do que a si mesmo. É mal quando uma esposa incomoda a missão pública 
de seu esposo por seu amor individual. Esse é o motivo pelo qual pode ser dito que sua 
própria família física é o inimigo. Aqueles que podem destruir suas mudanças no momento 
crítico final de entrar no Reino do Céu são seus amorosos filhos, cônjuge e pais. 

 
3) A Posição de Casais Abençoados 
 
Deus é composto de Deus Pai (masculinidade) e Deus Mãe (feminilidade); portanto, todas as 
coisas também são compostas das características duais de positividade e negatividade. Eva é a 
esposa de Adão através de um relacionamento horizontal. Diante de Deus, através de um 
relacionamento vertical, ela é também Deus Mãe. 
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O Deus vertical e o Deus horizontal se encontram no momento da Bênção. A família é o lugar 
para este encontro. Quando a família é estabelecida, Deus e os seres humanos podem ser 
unidos. Sempre e onde quer que a família seja estabelecida, o Deus vertical como também o 
Deus Mãe e Pai “horizontais” ficarão felizes. Deus, pai e mãe devem ser facilmente 
combinados como o galho e as folhas de uma árvore. Esta é a semente que Deus deseja como 
Seu ideal. 
 
Na família abençoada, o homem deve viver com a dignidade de Deus e a mulher deve viver 
com a dignidade da esposa de Deus. Se homem e mulher se tornam unidos centrando em 
Deus, eles viverão em amor no universo físico e no mundo espiritual. Isto é 
fundamentalmente diferente do tipo de amor que americanos dão e recebem. 
 
Viver com a dignidade de Deus em amor verdadeiro tem a ver com todo o relacionamento 
entre Deus e o universo, porque a origem e o resultado são um único e mesmo amor. Este é o 
princípio de amor vertical e horizontal. Famílias abençoadas apareceram com graça especial 
capacitando-as a superarem o padrão estabelecido na origem pelos maus pais, e determinarem 
o padrão de bons pais e ter o direito de bons antepassados. Portanto, a alegria de esposo e 
esposa é a alegria de Céu e terra. Vocês devem criar essa família. 
 
Satanás tentou Jesus dizendo, “Se você é o filho de Deus, atire-se para baixo.” Isto significa 
que Jesus devia governar a realidade decaída e obter vitória sobre os desafios de Satanás. Em 
outras palavras, se Jesus veio como o filho de Deus, ele estava destinado a ter sido separado 
de todas as condições de sofrimento no curso de Deus de restauração. O foco da história de 
restauração de 6.000 anos é disciplinar a humanidade para restaurar Adão. Então, o que 
devemos fazer depois de restaurar Adão? Devemos criar Eva. Não devemos deixar Adão e 
Eva sozinhos desta vez. Devemos tomar cuidado deles e confortá-los. Sempre devemos estar 
bem ao lado deles, indo para o leste se eles se dirigem para o leste, ou indo para oeste se eles 
se dirigem para oeste. Os casais abençoados são como Adão e Eva restaurados. 
 
Porque um irmão mais velho e uma irmã mais jovem caíram, um esposo e uma esposa como 
um irmão e uma irmã devem ser reconhecidos por Deus. Eles devem entrar no domínio de 
liberação seguindo além da crise de indenização no mundo decaído. A menos que um esposo 
e uma esposa se encontrem novamente como irmão e irmã, eles não podem entrar no Reino do 
Céu. Sendo que os casais abençoados de todas as religiões não conheciam isto, eles entraram 
no mundo espiritual separadamente. A Igreja de Unificação nos ensina como permanecer 
unidos na terra e no mundo espiritual. Isso é o que o Pai faz. Isso é a Bênção. 
 
Todos os homens decaídos são arcanjos, arcanjos decaídos. Mulher no mundo decaído está na 
posição de Eva que tentou o arcanjo, e o homem no mundo decaído está na posição do arcanjo 
que tentou Eva. O problema agora é como cuidar da Eva decaída transformada e do arcanjo, 
que devem se tornar Adão e Eva restaurados. Não pensem que há trinta bilhões de pessoas no 
mundo; todos eles são nossos inimigos. Aqui vocês devem estabelecer a base de quatro 
posições centrada em Deus. Vocês devem se livrar de todos os fatores decaídos no mundo 
físico e no mundo espiritual. A fim de superar o ataque total de Satanás, vocês devem ter 
poder mais poderoso do que Satanás. 
 
Quando um homem alcança a posição de Adão restaurado, a posição de Eva pode ser 
restaurada. E então eles, como esposo e esposa liberados, devem estabelecer a lei celeste para 
servir Deus. Logo que estabelecem a lei celeste, uma nova tribo nasce. 
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Exemplos da lei de amor entre pais e filhos têm sido demonstrados na história, mas ninguém 
tem praticado a lei de amor entre homem e mulher. Não temos visto o conteúdo da lei de amor 
entre Jesus e o Espírito Santo, um noivo e uma noiva. Devemos demonstrar este novo padrão 
de amor conjugal e viver de acordo com ele. 
 
Deus manifestou a atitude de amor paternal através dos 6.000 anos de história cuidando de 
Seus filhos e filhas perdidos, mas Ele não pôde demonstrar o amor de homem e mulher para a 
humanidade. Foi a frustração e ressentimento de Deus que Ele não pôde estabelecer o valor 
do amor horizontal entre homem e mulher, embora Ele demonstrou o padrão vertical de nos 
amar como Seus filhos. 
 
Por isso, é o desejo de Deus estabelecer a substância de Jesus e do Espírito Santo, 
testemunhar sobre o valor de seu amor diante do universo e da humanidade, e deixá-lo brilhar 
por todo o mundo espiritual. Conhecendo esse ressentimento de Deus, Jesus e o Espírito 
Santo, vocês devem dissolvê-lo em seu tempo de vida. Vocês devem estabelecer a tradição de 
amor de homem e mulher que pode realizar isto. Esse é o motivo pelo qual um homem 
procura uma mulher e uma mulher procura um homem. 

 
4) Esposo e Esposa Ideais 
 
Por que Deus fez com que o homem precisasse da mulher e a mulher precisasse do homem? É 
porque Deus não queria deixar uma pessoa viver de forma independente, mas desejava que 
duas pessoas vivessem juntas para o benefício do mundo futuro, centrando no desejo e amor 
de Deus. Quando um esposo e uma esposa vivem de mãos dadas, sonhando de forma otimista 
sobre o futuro e negando a realidade decaída, eles serão capazes de seguir através de qualquer 
ambiente difícil. A difícil realidade não prejudicará seu futuro, mas os estimulará em uma 
nova visão para o futuro. Então as provações da presente realidade não os restringirão. 
Quando um homem e uma mulher se colocam na posição de respeitar um ao outro, 
completamente cientes e acompanhados pelo valor do futuro, o local de felicidade será 
estabelecido neste ponto. 
 
Deus estabeleceu Adão e Eva como cônjuge ideal um do outro porque eles são absolutamente 
necessários um para o outro. A menos que o sujeito e o objeto criem um laço de afinidade na 
realidade presente, eles não podem se relacionar com o futuro. Deus estabeleceu Jesus e o 
Espírito Santo como sujeito e objeto a fim de manifestar este conteúdo cósmico. Ninguém 
pode negar isto. A fim de estender o domínio, vocês se casam. 
 
Um casal deve estabelecer uma família com a afeição gerada a partir de cada um, e isto deve 
combinar o propósito de Deus. Do contrário, vocês não podem entrar no Reino do Céu onde 
Deus habita na eternidade. Esta é a conclusão e o propósito de criação de Deus. 
 
Deus é composto de características duais verticais e cada ser humano é composto de 
características duais horizontais, assim, o ideal de esposo e esposa é criar uma esfera perfeita 
pela unidade do Deus vertical e os seres humanos horizontais. 
 
Esposo e esposa devem amar um ao outro como representantes de Deus. Se vocês amam a 
partir do ponto de vista humanista, vocês certamente se divorciarão depois de descobrirem os 
defeitos um do outro. 
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Se um homem e uma mulher se divorciassem sempre que um deles comete um erro, o sistema 
familiar seria destruído e a ordem da sociedade seria atirada em confusão. De acordo com o 
grau do erro, eles devem receber o período de indenização para se arrependerem. Eles devem 
ser educados sobre seus erros e não devem cometer os mesmos erros, a fim de continuarem 
como uma família harmoniosa. 
 
Quem são o verdadeiro esposo e verdadeira esposa? Quando pessoas se tornam maduras, elas 
se reúnem para formar uma família. Elas devem considerar seu cônjuge como sendo seu 
objeto eterno de amor e seu amor deve crescer, dia a dia adicionando cada vez mais amor ao 
primeiro amor. Quando esposo e esposa como os corpos substanciais de amor eterno podem 
estender o amor em nível familiar para o amor de uma tribo, eles podem ser considerados 
como um verdadeiro esposo e verdadeira esposa. Então eles também podem participar no 
amor de Deus. 
 
O verdadeiro esposo pensa que ele nasce, vive e morrerá para o benefício de sua esposa. O 
mesmo é verdade para a verdadeira esposa. O esposo e a esposa de uma família ideal, feliz e 
pacífica ostentam o princípio de viver para o benefício de seu cônjuge. 
 
Todos vocês são homens de influência e fama em sua sociedade. Vocês podem pensar que seu 
sucesso é alcançado por seu próprio talento e esforço, mas vocês devem saber que sua própria
existência foi causada por uma mulher, não por vocês mesmos. Sem uma mulher, um homem 
pode nascer? E quanto a uma mulher? Ela nasceu para seu próprio benefício? É uma vaidade 
se orgulhar de ser uma estrela famosa de cinema em uma maquiagem colorida sem um 
homem. Os ombros de um homem são amplos e os quadris da mulher são grandes para que 
eles possam ser bem combinados. 
 
Portanto, um casal ideal vem a existir quando eles estão unidos em uma mente para viverem 
para o benefício do outro. A partir deste ponto de vista, pessoas ideais, felizes e boas são 
aquelas que vivem para o benefício dos outros. Este é o mesmo princípio de criação, do qual a 
humanidade ainda é ignorante. 
 
O esposo deve ser capaz de sacrificar sua vida para o benefício de sua esposa e a esposa deve 
ser capaz de sacrificar sua vida para o benefício de seu esposo. Esse casal está relacionado e 
protegido pelo domínio direto do amor de Deus, por isso é impossível para eles caírem. 
 
Verdadeiros pais vivem e morrem para o benefício de seus filhos porque amor está 
estabelecido entre eles. Da mesma forma, um esposo e uma esposa de amor verdadeiro e de 
felicidade verdadeira estão unidos em amor, e cada um deles vive para o benefício do outro. 
Este é um casal ideal. 
 
Na família secular, quando um esposo ganha dinheiro, poder é produzido. O dinheiro obtido 
pelo esposo é a fonte para energizar a esposa, e o esposo obtém energia ao olhar para sua 
esposa energizada. Esse é o motivo pelo qual eles ficam ansiosos e seu relacionamento é apto 
a ser rompido quando o esposo não ganha dinheiro. O esposo e esposa verdadeiros devem 
centrar no amor de Deus. 
 
A noiva e o noivo devem centrar no amor original de Deus, não em dinheiro, autoridade ou 
fama. Vocês devem se desenvolver gradualmente, centrando no amor. Enquanto o esposo ama 
a esposa e a esposa viver para o benefício do esposo, eles devem estabelecer uma família que 
ama a Deus. 
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O que é o casal ideal sobre o qual fala a Igreja de Unificação? Eles são o casal que pode 
substancializar a arte definitiva. O amor de um esposo e uma esposa é a obra-prima de todas 
as obras de arte. É a melhor literatura e deve ser a substância da literatura. 
 
O esposo deve parecer o melhor aos olhos da esposa, e a esposa deve parecer a melhor aos 
olhos do esposo. O laço do primeiro amor é o melhor laço. Não importa o que os outros 
digam. É impossível comprá-lo com bilhões de dólares. Quão belo é possuir esse mundo de 
amor eternamente! A esposa deve seguir e servir bem seu esposo. Isto não está destinado a 
aparecer apenas na literatura ou em filmes. Vocês devem vivê-lo na realidade. O ideal de 
história e o ideal de cultura foram destruídos, por isso o Pai esteve criando uma nova história 
a fim de criar a cultura ideal. 
 
Até quando vocês querem amar seu cônjuge? Como vocês se sentiriam se a resposta fosse, 
“Até que nossa juventude acabe”? Queremos que nosso cônjuge nos ame até a morte ou 
mesmo eternamente. Eternidade representa o todo centrando no futuro. Amar até a morte é 
amar sacrificando tudo. “Eternamente” significa “completamente,” e “até a morte” significa 
“dar tudo.” 
 
Depois do casamento, as irmãs perguntarão para seus esposos se eles gostam delas e quanto 
eles gostam delas. Elas querem ouvir que seus esposos digam que eles amam dando tudo, de 
todo coração. O mesmo é verdade para os homens. Isto é inevitável. Esta é a forma da 
harmonia de Deus. 
 
Um homem deve morrer se ele não pode controlar uma mulher, mas isto não significa que o 
homem deve negligenciar a mulher. Não funciona reclamar e apresentar sua forma unilateral 
de amor. Homem e mulher devem examinar um ao outro para sempre. Se sua vida não é 
santificada e sua família não é restaurada, Deus não pode reivindicar esse casal como Dele. 
 
A mente do filho devotado é imutável e segue direto para seus pais; e a mente do súdito leal 
segue direto para seu rei. Da mesma forma, o santo é aquele cuja mente é imutável e segue 
direto para Deus. Se sua mente é imutável mesmo no momento da morte, você é um filho 
devotado, um súdito leal e um santo. 
 
Nesta visão, se um casal quer ser esposo e esposa verdadeiros, a mente da esposa deve ser 
capaz de ir direto para o esposo e a mente do esposo deve ser capaz de ir direto para a esposa. 
Esse é o motivo pelo qual a Igreja de Unificação disciplina a mente para ir direto para Deus, 
independente se um é ocidental ou oriental. Portanto, a mente de membros ocidentais e
membros orientais na Igreja de Unificação é exatamente a mesma em relação ao Pai. 
 
O esposo é precioso para sua esposa, e a esposa é preciosa para seu esposo. Eles se encontram 
na presença da lei celeste; seu encontro não é causado por eles mesmos. Se mantemos nossa 
integridade em relação a Deus, podemos seguir e avançar por nosso caminho. 
 
Um esposo e esposa ideais encorajam um ao outro pela Vontade, Deus e o mundo. 
 
Vocês devem ser um casal luminoso, como o sol e a lua cheia na órbita do princípio, não 
como o sol e a lua encobertos com nuvens escuras em um cosmos escuro. 
 
O Céu está procurando por um casal que possa representar céu e terra, e cujo coração esteja 
preenchido com amor apaixonado. 
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Criem um registro de amor até que encontrem o Pai novamente. Vocês devem criar seus 
filhos na atmosfera desse amor conjugal. 
 
Vocês devem ser um casal de coração paternal que pode ser a cerca de Deus. 
 
Dificuldades econômicas não podem romper a afinidade de esposo e esposa. Fundamento 
educacional não pode desfocar o amor conjugal. Alguma esposa pode pensar que seu esposo 
deve estudar mais determinada área, mas o Pai não pensa assim. 

 
5) Amor Conjugal 
 
Amor conjugal é a unidade do amor de homem e o amor de mulher. Amor conjugal deve se 
tornar unido com o amor de filhos centrando no amor paternal, e então ele pode se tornar 
unido com o amor de Deus. O amor de Deus habitará onde a origem de amor conjugal 
perfeito é estabelecida. 
 
Quando um homem e uma mulher estão para explodir em amor no fundamento de amar Deus 
e a humanidade, Deus e o universo podem reivindicar e possuir sua família. Onde a raiz do 
amor existe? Ela não existe dentro de vocês. O amor de Deus é a origem. 
 
Pombos se amam cantando “coo, coo.” E quanto a vocês, casais? Quando pessoas que estão 
em amor profundo encontram um ao outro, o som será maior do que do trovão. 
 
Se temos amor forte centrando em Deus, oposição e perseguição do mundo serão coisas 
interessantes para lidar. “Primeiro amor” possui enorme poder, como dinamite. Adão e Eva 
viveram juntos sem se casar, como é a prática dos jovens nesta época? Amor verdadeiro é o 
primeiro, duradouro e eterno. A mente de perseguir esse forte amor idealista se torna a força 
diretiva para superar todas as dificuldades. Podemos vencer sobre qualquer coisa – não 
somente Satanás – quando estamos em amor. 
 
Cair é perder o centro de amor vertical e amor horizontal. Esse é o motivo pelo qual amor 
conjugal no mundo decaído é tão instável. Amor conjugal nestes dias pode ser virado em 180 
graus por uma única palavra. Essa é a realidade decaída. Isso demonstra que as pessoas não 
sabem para onde o amor verdadeiro deve apontar. A razão que o mundo está seguindo para a 
destruição é que a ordem do amor conjugal se rompeu. 
 
Amor verdadeiro significa amar em completa unidade de corpo, coração e linhagem de 
sangue. Quem pode amar assim? Somente esposo e esposa podem. Neste ideal, há algum 
sabor da vida quando uma pessoa está apartada de seu cônjuge? 
 
O cônjuge de uma pessoa é o objeto mais adorável do mundo. O relacionamento entre um 
casal é como um eco. Seu cônjuge soará e se comportará de acordo com a forma que vocês 
soam e se comportam. 
 
Em amor, um homem não rejeita uma mulher mesmo enquanto ela está mergulhando no 
profundo de seu coração. Um homem gosta dessa mulher. Todas as barreiras são rompidas 
quando uma pessoa se sacrifica e investe tudo para o benefício do amor. 
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Deus quer que um casal se ame apaixonadamente. A fim de não perder qualquer amor, o que 
significa amar 100%, donzelas e solteiros virgens são aconselhados a não tocarem as mãos 
uns dos outros antes do casamento. Quando vocês entram em suas vidas de casados depois de 
manter sua virgindade, vocês serão capazes de amar com todo coração. Embora um casal 
esteja fisicamente separado, eles se encontrarão se movendo na direção um do outro 
automática e inconscientemente. 
 
Nossa mente e corpo estão em contradição. Para corrigir isto, primeiro de tudo, o corpo na 
posição de objeto deve estar unido com a mente na posição de sujeito. Então devemos criar a 
base recíproca para Deus habitar em nossa mente, que está assumindo a posição sujeito unida 
com o corpo como objeto. Quando um homem e uma mulher tenham cumprido isto, recebem 
a Bênção e vivem dando e recebendo amor perfeito em alegria, eles parecerão flores em pleno 
desabrochar. Todos os resultados gerados a partir desses casais amorosos serão como bela 
fragrância para Deus. Deus esteve sempre esperando viver com essas belas flores e nessa 
fragrância. Deus pode habitar somente no amor de um esposo e uma esposa; todas as coisas e 
o universo devem estar harmonizados centrando nesse amor. A Igreja de Unificação é o lugar 
para ensinar este conteúdo. 
 
A melodia favorita de Deus é a risada alegre de um casal em amor. Quando um casal vive 
com a mente para abraçar todo o universo, risada é produzida automaticamente. A vida 
amorosa desse casal não é uma bela flor aos olhos de Deus? Isto não é um mero ideal ou algo 
abstrato. Eu estou falando sobre o mundo original. 
 
Olhando para uma montanha, um casal pergunta, “Para quem esta montanha existe?” Sua 
resposta é, “Ela existe para mim ao mesmo tempo que para você.” Um casal é assim. A forma 
para um casal estar unido é para eles cumprirem o propósito do universo, considerando esse 
propósito como sendo o mais significante aspecto da vida. Um casal fala centrando na mente, 
personalidade e amor. Eles estão no mesmo barco, não é? Quando uma mulher do interior se 
casou com um ministro de gabinete, as pessoas se inclinarão para ela como a esposa de um 
ministro de gabinete, mesmo se ela não se graduou da escola elementar. Esposo e esposa 
devem seguir o mesmo caminho. Em um casal, o amor da esposa é o amor do esposo, e o 
amor do esposo é o amor da esposa. 
 
A risada de um esposo e uma esposa que estão intoxicados em amor é relativa. O homem abre 
seus olhos e a mulher gentilmente fecha seus olhos quando riem. Quando os olhos do esposo 
ficam grandes e os olhos da esposa ficam menores, eles se tornam mais intoxicados em amor.
Um casal não deve desejar unilateralmente que o rosto de seu cônjuge permaneça de uma 
forma fixa. Se eles permanecem fixos, cada um se tornará realmente cansado de olhar para o 
outro. Quando vocês olham para seu cônjuge com um coração de alegria, ele ou ela parecerá 
alegre; e quando vocês olham para seu cônjuge com um coração belo, ele ou ela parecerá 
belo. Sintam o rosto de seu cônjuge renovado com cada novo estímulo. 
 
Um esposo e uma esposa são felizes quando dão e recebem amor um com o outro. Se um 
homem atinge uma mulher com seu punho usando poder físico, esse casal não pode ser feliz 
de jeito nenhum. Quando um homem abraça energicamente e ama uma mulher, a mulher 
sentirá verdadeira felicidade. Este amor não pode ser realizado somente por energia; nem 
pode ser cumprido somente pelo coração. Quando um homem confirma seu coração amoroso 
com poder físico, uma mulher sente completa felicidade, e quando a mulher retorna amor 
tanto fisicamente quanto espiritualmente para o homem, eles podem se tornar um casal 
realmente feliz. 
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Seres humanos sempre precisam de estímulo. Felicidade não pode ser estabelecida sem 
estímulo. Sempre que estamos com fome, o arroz parece ser tão bom. Podemos comer a 
mesma refeição todos os dias com o mesmo prazer. Da mesma forma, amor sempre deve ser 
fresco e renovado. O esposo e a esposa devem sentir a falta um do outro cada vez mais, dia a 
dia. A fim de sentir dessa forma, devemos pesquisar a nós mesmos e a Deus. 
 
Qual é nossa coisa favorita para fazer? É comer? Nos sentimos bem quando comemos, mas 
isto é temporário. Se estamos cheios, não podemos comer mais, embora sejam oferecidos os 
pratos mais deliciosos. Mas nunca estamos saciados com nosso amante. Quanto mais vemos o 
amante, mais sentimos falta dele ou dela. Desta forma, amantes criam um círculo de amor. 
Unificação ocorre exatamente neste ponto. 
 
Antes do casamento, uma garota não sente a necessidade de um homem. Mas uma vez que ela 
é capturada pelo amor na vida de casada, ela não pode suportar ficar sem ele. Devido ao amor, 
ela compreende que seu esposo é muito mais precioso do que ela mesma. 
 
A verdadeira felicidade pode ser gerada em uma família somente se eles centram seu amor em 
Deus e podem ver a alegria de Deus. Originalmente, fazer amor não era algo do qual ficar 
envergonhado. Isto estava destinado a ser a coisa mais nobre, sagrada e bela. Porque os 
antepassados humanos cometeram um pecado de amor, a história de amor tem florescido em 
uma direção vergonhosa. 
 
Quem poderia ver Adão e Eva dançando nus no Jardim do Éden? Deveríamos nos preocupar 
se um casal dança nu em seu quarto privado? A sociedade com justiça os acusará se eles 
fazem isso na frente dos outros. Mas quem se importa se um esposo e uma esposa dançam nus 
ou fazem o que eles querem? Portanto, o casal abençoado pode dançar nu em seu quarto. 
Ninguém pode acusar o que acontece entre um esposo e uma esposa. 
 
Embora possam existir muitos homens e mulheres no mundo, vocês devem ser capazes de 
pensar que existe somente você e seu cônjuge. É o princípio que vocês se investem totalmente 
apenas em seu cônjuge. 
 
O valor do amor repousa em esperar. Seu cônjuge ficará feliz em derramar seu amor para 
vocês somente se pedirem por amor abrindo suas bocas e olhos tanto quanto possam – em 
outras palavras, somente se vocês iniciam ativamente o amor. Do contrário, seu cônjuge 
fugirá. Quão ruim vocês se sentiriam se seu cônjuge fosse passivo e sem seriedade no amor? 
Vocês querem estar mais perto de seu amante ou bem longe de seu amante? Sempre queremos 
estar juntos com nosso amante porque sentimos bem quando estamos juntos. Sentimos bem 
quando estamos juntos porque tudo funciona simultaneamente. 
 
Ao expressar amor para um parceiro, seria melhor fazer isto silenciosamente do que fazê-lo 
gritando alto, “Eu amo você.” Amor profundo mantido silenciosamente no coração é muito 
precioso. Amor ocidental é ativo enquanto amor oriental é interno. As ondas são altas na água 
rasa e suaves na água profunda. As ondas de amor também ficam mais calmas na 
profundidade. Neste sentido, amor invisível é mais precioso do que amor visível. Se há um 
Deus visível caminhando, o que acontecerá? Todas as nações brigarão umas com as outras 
para possuir este Deus limitado em suas fronteiras. Mas felizmente, aquilo que é precioso é 
invisível e aquilo que é invisível é precioso. Deus é precioso porque Ele habita em nossa 
mente invisível. Porque Ele está dentro de nossa mente, ninguém pode roubar Deus de nós. 
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O amor invisível é o maior entre todos os tipos de amor. Não seria divertido se o amor fosse 
visível. Sendo que amor é invisível, ele pode ser o mais elevado, mais amplo e mais profundo.
Alguns dizem que amor é como as Montanhas Rochosas ou como as Cataratas do Niágara. 
Essas são comparações corretas. O Deus invisível é precioso porque amor invisível é 
precioso. É verdade que devemos entrar no estado de completa ausência de ego a fim de 
encontrar Deus. Deus vive profunda e silenciosamente no mundo invisível ao invés de viver 
no mundo visível onde vivemos. 
 
Amor americano parece muito quente, mas na verdade é morno. Os casais americanos beijam 
um ao outro toda manhã; isto é como uma mosca tocando um pouco na pele e voando para 
longe. Olhem para casais orientais. O esposo e a esposa se encaram antes de se beijarem e 
ambos deixam a cabeça cair ligeiramente devido à timidez. Esta é uma cena realmente linda, 
comparável a uma das grandes obras-primas. É também uma cena doce e misteriosa quando 
uma esposa carrega a mala de seu esposo com coração amoroso a fim de vê-lo enquanto ele 
sai para uma viagem de trabalho. Mas a maioria das mulheres americanas nem mesmo viram 
suas cabeças ou saem do quarto para ver seus esposos saindo. Portanto, orientais que estão 
cientes do estilo de vida ocidental não querem se casar com mulheres americanas. 
 
A conversa de um casal amoroso é muito mais bela do que qualquer poema ou qualquer 
pintura do mundo. Quão belas são as palavras, tais como “entre amantes,” “entre nós,” ou 
“você e eu”! 
 
Quando Deus abençoa os seres humanos, Ele cria o ambiente para o casal ser feliz. Os casais 
que entram na porta dessa bênção brigam um com o outro. Após entrarem na porta do amor, 
eles ficam ocupados trocando sussurros como, “Eu estive esperando por muito tempo para 
encontrar você. Minha vida desabrochará com as flores de valor através de você. Eu nasci 
para amar você e esperei para amar você até agora.” Não há nada mais doce do que a conversa 
confidencial de amor. 
 
Os sussurros de amor de um casal é o refrigerante mais efetivo para resfriar toda a fadiga e o 
ódio do mundo. Um casal não deve demandar amor forçosamente um do outro. Amor é 
natural, assim, a conversa confidencial de amor é suave e bela. 
 
A esposa depois de conhecer o amor é estimulada a tirar um cochilo no peito de seu esposo. 
Isso é porque ela fica viciada com esta felicidade e não pode controlar seu coração. Antes do 
casamento, o homem parece áspero e assustador, mas o coração da mulher muda rapidamente 
depois do casamento. Ela fará qualquer coisa para estar com seu esposo tanto quanto ela 
possa. Por exemplo, ela puxa seu esposo para vir para casa para almoçar. 
 
Da mesma forma, um homem depois de conhecer o amor quer dormir no colo de sua esposa 
sempre que ele encontra um tempo de repouso, por isso ele corre para casa no intervalo do 
café ou na hora do almoço. Depois do casamento, ele pode fazer qualquer coisa que a esposa 
queira sem um momento de hesitação – mesmo coisas que ele considerava pertencer 
totalmente às mulheres. Esta é a mudança típica que ocorre em um casal casado. 
 
Quando um homem e uma mulher se encontram através de Deus como seu mediador, como 
eles expressam seu amor? Olhando para o processo de desenvolvimento do amor, o amor é 
expresso primeiro pela boca, segundo pelo peito, e terceiro pelo órgão sexual. Antes de fazer 
amor, uma mulher esconde sua boca devido à timidez porque amor começa a partir do beijo. 
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Enquanto o amor amadurece, filhos e filhas nascem como o fruto do amor. Para a mulher, seu 
órgão sexual é o lugar santíssimo de amor e somente o esposo tem a chave para a porta do 
amor. Se o esposo tem duas chaves para abrir o lugar santíssimo de amor, ele é Satanás. O 
lugar santíssimo da mulher deve ser aberto somente pela chave de seu esposo. Se ele pode ser 
aberto por qualquer outra chave, a mulher é Satanás. 
 
Quando o esposo abre o lugar sagrado da esposa com sua chave de amor, os filhos mais 
preciosos e valiosos nascerão. Os filhos são os cristais de amor. Através de dar nascimento a 
um filho, os seres humanos podem experimentar o coração de Deus de ter criado Adão e Eva. 
 
Porque o bebê é a encarnação dos pais, sendo composto de sangue, carne e amor dos pais, ele 
parece amoroso e bonito o tempo todo. Não importa se o filho tem o nariz escorrendo ou está 
urinando ou defecando. Amor está encharcado com essas ações. Se o relacionamento do casal 
é criado por uma força de amor extremamente poderosa, não importa o que o cônjuge faça, 
toda ação parece alegre e amorosa. 
 
Se uma mulher reclama sobre o cheiro do corpo de seu esposo ou se um homem não gosta dos 
gestos de sua esposa, podemos dizer que não há nenhum amor perfeito estabelecido entre o 
casal. Esses casais se relacionam centrando em sua própria vantagem. 

 
6) O Destino de um Casal 
 
O que é casamento? É para estabelecer o olhar de uma pessoa sobre o destino comum como 
um casal. É para perseguir o destino dual, superando o destino individual. Uma vez que um 
homem e uma mulher estão ligados a um destino comum através do casamento, eles não 
podem mudar livremente por sua própria vontade. 
 
Um homem está ligado ao destino de um homem porque ele nasce como um homem; uma 
mulher está ligada como o destino de uma mulher porque ela nasce como uma mulher. 
Ninguém pode se desviar disto; não há nada que possamos fazer sobre este destino. Portanto, 
é sábio seguirmos a órbita dada de destino. 
 
Uma vez que vocês se casam, não podem fazer qualquer coisa que queiram. Vocês devem 
seguir o destino de suas famílias ao risco de suas vidas. 
 
Quando estendemos a trajetória da estrada do coração que um homem e uma mulher devem 
seguir, ela converge em unidade, focada na estrada do princípio de Deus. Esse é o ponto ideal 
do estabelecimento do amor familiar, gerado pela unidade de homem e mulher. No início, um 
homem e uma mulher individualmente devem encontrar o ponto focal no qual podem se 
estabelecer no coração de Deus; então eles como um casal devem encontrar o ponto de 
estabelecimento do amor familiar estendendo o foco individual. 
 
Começando com o mesmo momento do amor, vocês são um, e não mais dois. Vocês não 
podem se comportar individualmente, mas devem coletivamente assumir responsabilidade por 
todas as coisas. 
 
Um esposo e uma esposa são um par. A fortuna de cada pessoa é tão diferente como o rosto 
de cada pessoa é diferente. O destino de cada curso de vida é diferente.  
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Embora a fortuna de um esposo seja ruim, isto pode ser mudado para o bem se a fortuna da 
esposa é boa. A má fortuna da esposa também pode ser melhorada pela boa fortuna de seu 
esposo. Portanto, o destino de um casal é como nivelar a terra, elevando os vales e rebaixando 
as montanhas. Nesse solo fértil, o casal pode plantar árvores ou arar os campos com seu ideal 
comum. Eles podem avançar todas as variedades de planos na terra deles. Pensando desta 
maneira, vocês não devem se unir centrando na aparência externa de seu cônjuge. O que está 
em jogo no casamento é algo muito temerário. 
 
Quando um casamento não é bem arranjado ou realizado, ou o homem morre ou a mulher 
morre, ou ambos morrem ao mesmo tempo. Muitas vezes podemos ver esse fenômeno. Este 
princípio funciona mesmo no lugar sobre o qual vocês não estão cientes. A prosperidade de 
sua geração não garante a prosperidade de suas futuras gerações. Um mínimo de três a sete 
gerações deve ser estabelecido centrando em Deus. Seu cônjuge pode parecer inadequado 
para você em seus olhos humanos, mas vocês compreenderão a verdade depois de fazer 
esforços para viverem juntos por mais de três anos. O Pai está ensinando sobre história a 
partir do aspecto da tradição, por isso vocês, casais, devem se esforçar para se tornar unidos. 
 
Vocês estão na mesma posição como Jesus e o Espírito Santo. Quando vocês se tornam 
unidos centrados em Deus e tentam salvar as vidas dos outros em lágrimas, multiplicação 
seguramente ocorrerá. Pesquisem se isto é verdade ou não. Se isto não funciona desta 
maneira, minhas palavras são uma mentira. Vocês devem estar completamente unidos ao risco 
de suas vidas para o benefício da glória da vontade de Deus e de seus descendentes, e vocês 
devem estabelecer o fundamento sobre o qual podem ter dar e receber com Deus. Quando 
vocês se envolvem completamente nesta ação dar e receber, procriação ocorre. Este é o 
Princípio. Pratiquem esta vida do princípio em seu lar substancial. Porque isto não tem sido 
praticado em nossas vidas cotidianas, estivemos estagnados. 
 
A menos que cumpram o amor relacional primeiro, vocês não podem alcançar o amor 
absoluto do sujeito. Este destino foi dado aos seres humanos na criação original, por isso, 
quando não podem cumprir o propósito do amor, vocês estão destinados a ter uma ruptura. 
 
A mente e o corpo do esposo não devem mudar. Uma vez que promete algo, ele deve manter 
sua promessa para sempre. Do contrário, ele será julgado no mundo espiritual não por Deus, 
mas por sua esposa. O mesmo se aplica à esposa. A pessoa perfeita é aquela que realiza 
unidade de mente e corpo, unidade com Deus, e unidade com seu cônjuge. 
 
Há somente um amor. Há somente um padrão de coração para um casal estabelecer. 
 
A mente e o corpo do casal devem estar unidos para sempre. 
 
Amor é eterno. Ele não é dois, mas um. Uma vez que um homem e uma mulher estejam 
ligados em amor, eles devem viver cem anos na terra e eternamente no mundo espiritual. 
Quando os dois corpos físicos separados se tornam unidos centrando em Deus e estabelecem a 
base de quatro posições de amor, o mundo ideal será formado. Amor falso não pode invadir
este lugar, e somente amor verdadeiro pode residir ali. 
 
Alguns casais abençoados podem reclamar sobre seus cônjuges. Eles são aqueles que não 
conhecem o triste caminho de Deus, que tem conduzido na direção do estabelecimento do 
Reino do Céu no futuro. Deus conhece a diferença no padrão entre você e seu cônjuge. 
 



136 

 

Quando vocês mantêm seu coração grato a Deus, embora seu cônjuge não esteja satisfeito 
com vocês, Ele abençoará vocês abundantemente no futuro próximo. O coração de gratidão é 
a condição absoluta para receber bênção de Deus. Devemos ser aqueles com esse coração. 
 
Durante os primeiros três anos de casamento, vocês têm um tempo difícil se enxertando ao 
seu cônjuge porque seu fundamento familiar, hábitos e regras de comportamento são 
totalmente diferentes do seu cônjuge. Eles não se ajustam um ao outro, mas vocês devem 
fazer um esforço deliberado para ajustá-los. 
 
A esposa deve ser obediente e apoiadora para seu esposo. Naturalmente, é a responsabilidade 
do esposo aumentar a disposição de sua esposa para fazer isso. O esposo deve ensinar a 
esposa como o Princípio funciona. Esse é o motivo pelo qual o Pai pensa que os primeiros três 
anos de vida de casado seja o período para disciplinar o casal a estar unido com a vontade de 
Deus. Exige ao menos três anos para um casal estar unido centrando em Deus. 
 
Deem nascimento a um filho depois de serem pais sem qualquer traço de vergonha, de acordo 
com a vontade e o Princípio de Deus. Essa vida familiar é a forma do princípio. Não é fácil
desempenhar o papel de pais; nem é fácil desempenhar o papel de um esposo ou uma esposa. 
Vocês devem herdar a tradição da Igreja de Unificação. 
 
Tudo que uma mulher tem pertence a outros. Portanto, uma mulher tem a responsabilidade de 
manter bem os pertences dos outros. Pensem sobre os seios, quadris e órgãos sexuais das 
mulheres! Nenhum deles são para o benefício da mulher. 
 
Uma mulher está na posição de uma convidada, uma garota errante e uma serva. Ela entra na 
casa de outros como uma serva, segue através do curso de uma garota errante para seu esposo 
e seus sogros, e finalmente se torna uma rainha – a convidada mais preciosa. Originalmente, a 
voz de uma mulher deveria soar mais suave do que a voz de um homem comum. Sua voz 
deveria ser como os sussurros de amor. 
 
Em uma família oriental, o esposo até mesmo bate em sua esposa para corrigir seus maus 
hábitos. Uma mulher americana se divorcia imediatamente se receber um soco de seu esposo, 
não é? Que tipo de amor é esse, que pode ser abandonado por causa de um golpe? Se ela é 
sacudida por seu esposo, uma mulher com amor verdadeiro chora, segurando as mãos de seu 
esposo. O que vocês podem fazer com o amor tão superficial que foge por causa de uma 
bofetada? Amor verdadeiro faz você arriscar sua vida. Uma mulher de amor verdadeiro não 
abandona seu esposo embora ele faça isso. Eu quero fazer de vocês esse tipo de mulher. Mas 
vocês sabem que realmente não é bom para um esposo bater em sua esposa. 
 
Que tipo de mulher vocês querem ser? Vocês querem ser o tipo de mulher que se divorcia 
depois de ser esbofeteada por seu esposo? Todas vocês não querem ser as mulheres de amor 
verdadeiro, que podem amar sacrificando suas vidas a despeito do mau comportamento de seu 
esposo? Levantem suas mãos se vocês querem ser essa mulher. Todos os homens americanos 
querem se casar com vocês, se vocês são esse tipo de mulher. 
 
Que tipo de ligação temos? Temos a ligação que recupera o amor perdido de Deus. 
 
A fim de criar uma ligação de vida, um homem e uma mulher devem marchar em frente na 
direção da paz mundial. Paz não pode ser alcançada somente por um homem ou somente por 
uma mulher. Ela deve ser realizada pelo poder unificado de um homem e uma mulher.  
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A forma para alcançar unidade e paz é correr na direção do centro. A força diretiva para correr 
para o centro é o poder do amor. Quando seu objeto aparece, sua mente automaticamente deve 
ser estimulada para o amor. 
 
Quando estão em agonia sufocante, ninguém pode ajudar vocês a saírem desse estado. Nem 
mesmo Deus pode fazer qualquer coisa por vocês. Mas quão precioso é ter um parceiro 
horizontal que pode entender seu coração! As deficiências do parceiro podem ser as condições 
para vocês serem gratos a Deus e diminuírem o fardo de Deus. Quando seu parceiro parece 
ser limitado em cada área da vida, isto pode ser uma boa condição para vocês se apresentarem 
diante de Deus. 
 
Destruição individual é aceitável, mas a família não deve ser destruída. A esposa é a pessoa 
mais necessária no mundo para seu esposo, e o esposo é a pessoa mais necessária no mundo 
para sua esposa. Vocês devem ser a bengala um para o outro, aconselhando-se mutuamente. 
 
Se seu parceiro é bom ou ruim, ele ou ela é seu parceiro. Quando um esposo enfrenta o 
destino da morte, assim também faz sua esposa. A esposa que amaldiçoa seu esposo quando 
ele está à beira da morte seguramente perecerá. O mesmo se aplica ao esposo. 
 
O sujeito ou objeto que vive para o benefício de seu parceiro nunca perecerá. Quando há um 
sujeito perfeito que vive para o benefício dos outros, um objeto perfeito está destinado a 
aparecer. Quando há um objeto perfeito que pratica a vida para o benefício dos outros, um 
sujeito perfeito definitivamente aparecerá. Embora o parceiro não apareça imediatamente, se 
vocês não desistem até o fim, ele ou ela definitivamente virá. Vocês devem conhecer este 
ponto muito claramente. Vocês não devem desistir das coisas tão facilmente depois de tentar 
apenas vários dias. Uma vez que vocês começam algo, sua mente deve se determinar a 
persistir até a morte. Se vocês não podem obter o resultado direto em seu tempo de vida, sua 
mente deve acreditar que isto seguramente virá nas gerações seguintes. Esperar geração após
geração não é ruim, se é o resultado do plano de Deus dar a vocês a bênção em âmbito 
mundial. Deus pensará, “Vocês são uma tribo muito paciente, assim, esperem por mais dez ou 
vinte gerações. Eu derramarei a bênção mundial histórica sobre seus descendentes.” 
 
Devido à queda, os seres humanos perderam o amor de Deus. Sem o amor de Deus, estivemos 
criando relacionamentos humanos. Esse é o motivo pelo qual, embora a mente original esteja 
esperando por amor verdadeiro, não há nenhum amor verdadeiro. O amor falso gerado sem a 
intervenção de Deus é temporário, cobrindo somente a vida física. O casal feliz na terra pode 
se separar quando eles entram no mundo espiritual. Eles seguramente estarão separados se o 
amor deles não se originou em Deus. Os casais que começaram seu relacionamento de amor e 
sua vida familiar centrando no amor de Deus nunca serão separados. 

 
7) Por que Ficamos Tristes Quando Nosso Amado Morre? 
 
Por que ficamos tristes quando nosso amado morre? Quando nosso amado morre, sentimos 
isto instantaneamente por causa da forma que o poder que preenche o universo funciona. 
Quanto mais amor entra em nós, mais sentimos este poder universal centrando em nosso 
relacionamento vertical com Deus. Mas quando nosso amado morre, este poder nos deixa e 
sentimos a ausência do poder imediatamente. 
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Isto é amargo. Devemos ser perfeitamente boas entidades consideradas aceitáveis, mas nos 
tornamos incompletos devido à ausência de nosso ente amado. Nossa vida persegue a 
perfeição. Mas quando carregamos fatores imperfeitos, o poder do universo nos expulsa. Isso 
resulta em dor. Vocês devem saber isto claramente. 
 
É agonizante e doloroso desaparecer da terra. Sentir-se de alguma forma melhor sem um 
esposo viola o Princípio – a lei universal. Esse é o motivo pelo qual uma esposa quer morrer 
quando seu esposo morre. Quando nos ajustamos em harmonia com todas as posições 
relativas, felicidade aparece. 
 
Quando seu esposo ou sua esposa morre, você se sente triste. O princípio do universo deve 
formar uma base de quatro posições centrando em Deus, concluindo os três estágios de pais, 
esposo e esposa, e filhos. Quando somos banidos do Princípio, nos sentimos tristes. A fórmula 
é criar o mundo vertical e horizontal centrando nos três estágios de Deus, Adão e Eva. O 
mundo horizontal é formado através da substancialização de Adão, Eva, e seus filhos. O 
mundo horizontal deve aparecer e se expandir naturalmente através da extensão da família de 
Adão e Eva. O padrão horizontal do corpo é os filhos, e o padrão horizontal da mente é o 
mundo espiritual. Os dois devem estar unidos. Deus pode habitar neste ponto, em ambos o 
mundo espiritual e o mundo físico. Isto leva ao estabelecimento do Reino do Céu na terra. 
 
Por que o esposo derrama lágrimas quando sua esposa morre? Porque a forma para dar 
nascimento a filhos, cumprir o terceiro propósito, é quebrada. Portanto, ele se sente triste. 
Sem cumprir o terceiro propósito, ele não pode sobreviver. Há eletricidade positiva (+) e
eletricidade negativa (-). Se uma delas desaparece, a que permanece não pode funcionar bem. 
O mesmo se aplica à vida humana. 
 
Podemos realmente ser felizes sozinhos? Quando metade de um casal morre, o parceiro chora 
amargamente. Um homem pode preparar sozinho o caminho da vida? Por que nos tornamos 
miseráveis sem um parceiro? É porque não podemos cumprir a lei do universo. Os motivos e 
componentes que criam felicidade são determinados pela lei do universo – o sistema de pares. 
Sentir-se triste significa que estamos nos desviando da lei. A lei do universo não corresponde 
com tristeza. O que o sentimento de felicidade ou alegria significa? Significa que o universo 
nos aceita. Sentir-se triste é o resultado de ser banido do mundo, por isso alegria e tristeza são 
distintas dessa maneira. 
 
Quando o esposo de um casal recém-casado vivendo em completa unidade de repente morre, 
a esposa sozinha pode encontrar o amor perdido? Ela pode sozinha recuperar o amor de seu 
esposo? A única forma para restaurar o amor perdido é através da ressurreição do esposo. 
 
Quando uma mulher vive sozinha sem um esposo, qualquer um está apto a tentá-la, mesmo se 
ela vive em uma boa vizinhança. Esse é o motivo pelo qual uma mulher precisa de seu esposo, 
embora ele não ganhe dinheiro suficiente para fazer a vida. 
 
O filho de piedade filial sente indescritível tristeza quando seus pais morrem; assim fazem os 
pais que perdem seus filhos. O mesmo se aplica no caso de perder nossos cônjuges. Nossos 
descendentes sentem a mesma quantia de tristeza quando morremos. Este princípio é 
imutável. 
 
Por que uma mulher chora quando ela perde seu esposo? Não é apenas devido à razão geral 
que ela sente falta dele.  
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Amor precisa quatro direções, e ele deve se relacionar com “frente e atrás” e “esquerda e 
direita” para formar uma esfera. O esposo deve cumprir as quatro direções de amor em um 
relacionamento de “esquerda e direita” com a esposa. Quando este par horizontal desaparece, 
o universo não pode protegê-la, e este estado de existência conduz à dor. 
 
Por que sentimos dor quando estamos doentes? O bloqueio da forma de dar e receber é 
manifestado como dor. É assim como ficamos doentes. 

 
8) A Cooperação de Verdadeiros Esposo e Esposa 
 
Uma esposa não deve pensar que ela cumpre sua responsabilidade apenas preparando uma 
refeição quando seu esposo chega em casa do trabalho. A coisa mais importante é 
compartilhar um tempo de conversa confidencial de amor na mesa do jantar. Se ela conforta 
seu esposo depois de um dia difícil de trabalho com uma voz de sussurro que ela tinha no 
primeiro encontro, toda a fadiga dele irá embora e seu amor conjugal se tornará mais 
profundo. 
 
Quando o Pai, beirando os setenta anos de idade, quer sair para o oceano, a Mãe prepara todo 
seu equipamento com todo o seu coração. Ela até mesmo prepara os suprimentos necessários 
no caso dele ficar fora a noite inteira e ora pela realização da vontade do Pai. Que bela 
ajudante e apoiadora ela é! 
 
O Pai muitas vezes sente tristeza pela Mãe e sua missão. Como uma mulher no auge de sua 
vida, ela deve desejar fazer muitas coisas. Quando a Mãe dorme em fadiga, eu ofereço uma 
grande inclinação para ela em lágrimas. Esse coração é necessário. O quarto que está cheio 
com flores em pleno desabrochar e fragrância é um quarto feliz. Deus habita nessa fragrância 
de flores. Quando seu esposo vai para a cama logo depois do trabalho, roncando ruidosamente 
sem comer o jantar e sem dizer nada, uma esposa deve ser capaz de ouvir, acima do barulho 
do seu ronco, o som de lágrimas a partir de seu coração de sofrimento. O desejo do Pai é ver 
esse tipo de família. Se eu não posso ver essa família, meu sofrimento será em vão. Todos 
vocês devem saber isto. 
 
As pessoas devem viver juntas. Para quê? Para determinado propósito. A fim de sentir amor 
ao viver, devemos viver juntos. Toda existência, independente de ser homem ou mulher, têm 
o mesmo propósito. Homem e mulher não devem se mover de acordo com propósitos 
diferentes. Eles devem se tornar unidos. Quando um esposo trabalha fora, sua esposa deve 
trabalhar em casa. Embora seus corpos sejam diferentes, suas mentes devem ser uma só. 
 
Quando o esposo sai para cuidar de sua área designada, a esposa não deve agir como, “Vejo 
você mais tarde. Eu vou dormir agora. Estou tão cansada.” Até que seu esposo volte de sua 
viagem, seu coração deve fazer o mesmo esforço que ele está fazendo. Filhos também devem 
esperar até que seu pai volte da área de missão e devem orar pelo bem-estar de seus pais. 
Alguma coisa absolutamente inseparável deve existir entre eles. Essa é a fortuna de céu e 
terra, a forma fundamental centrando no amor universal. Se isto é rompido, não haverá nada 
além de desespero. 
 
Mulheres na Igreja de Unificação devem saber claramente que o homem é sujeito e a mulher é 
objeto. No fundamento de sua unidade, eles, como uma união, podem servir seu novo sujeito. 
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Em outras palavras, a união deles se torna o objeto a fim de criar um relacionamento de amor 
com Deus. Amor não surge a menos que exista o relacionamento sujeito-objeto. Homem é 
positivo ou negativo? (Positivo.) E quanto à mulher? Mulher é positiva ou negativa? 
(Positiva.) Vocês responderam que ambos os lados são positivos; esse é o motivo pelo qual 
vocês querem apenas receber amor ao invés de dar. Quando homem quer dar para a mulher e 
a mulher quer dar para o homem em um relacionamento de positivo e negativo, seu amor 
circulará tranquilamente. A doença das mulheres americanas é devido ao desejo egoísta 
apenas de receber amor a partir do esposo. O mestre da família americana é a mulher. 
Homens são dominados por mulheres na família. O homem veste a mulher ao invés da mulher 
vestir o homem. Isto é uma inversão total. Quando o esposo chega em casa do trabalho, a 
esposa que passou o tempo ocioso em casa comanda o homem para fazer coisas. Se a esposa 
cumprimenta seu esposo como um coração alegre e acolhedor e o convida para comer 
imediatamente, felicidade habita com a família. 
 
A esposa deve tornar seu esposo bem sucedido; isso quer dizer que ela deve ser sua grande 
apoiadora. Seja o homem perfeito em substância, coração e vida. O lugar onde o amor de 
Deus desabrocha é a família. 
 
A fim de que um homem seja bem sucedido, sua esposa deve ser excelente. Agora é o tempo 
para as mulheres estarem abertas para a fortuna de Deus. Este é o tempo para as mulheres 
miseráveis serem felizes. Porque o Pai esclarece as coisas com o Princípio, mulheres são 
felizes. Enquanto vocês nascem como uma mulher neste tempo precioso, vocês devem ser a 
esposa do soldado ousado que representa a história. 
 
Mulheres devem seguir o caminho da mulher em resposta à lei celeste. Vocês devem ser 
capazes de morrer se seu esposo pedir para vocês morrerem com ele. Vocês viverão juntos no 
mundo espiritual embora vocês morram aqui. Haverá um caminho para liberação enquanto 
vocês são absolutamente obedientes às ordens de seu esposo. No mundo decaído, o caminho 
de liberação sempre permanecerá para aqueles que observam a lei de obediência absoluta com 
a moralidade do princípio. 
 
Embora vocês sejam extremamente belas e capazes de levar uma vida confortável por vocês 
mesmas, vocês devem seguir seu esposo independente de qualquer sofrimento enquanto ele 
está centrado em Deus. Não importa quanto sejam perseguidas, se vocês podem gerar um 
filho que pode amar Deus e o universo, e podem controlar o mundo, vocês devem ser capazes 
de suportar até o fim do mundo. Embora vocês tenham o homem mais feio do mundo, se Deus 
habita em sua família e você e seu esposo são devotados totalmente a Ele, um santo aparecerá 
através de sua linhagem de sangue. Se vocês oferecem o sacrifício de três gerações com a 
sinceridade definitiva a Deus, um santo seguramente aparecerá em sua família. Vocês devem 
pensar que seu esposo representa todos os esposos do mundo. Quando vocês dão nascimento a 
um filho de acordo com este princípio, ele ou ela será uma grande figura. 
 
Quando vocês tratam seu esposo como um santo e o reconhecem como o representante do 
Senhor, vocês serão capazes de sacrificar suas vidas para o benefício dele. Nessa base, uma 
grande figura que pode restaurar a nação e o mundo nascerá. 
 
Deus deve amar a mulher mais do que o homem. Homem é como o corpo de Deus e a mulher 
está na posição de seu objeto. Mulher, que foi criada no último momento como a obra-prima 
definitiva, está na posição para receber mais amor de Deus, e certamente ela deve ser uma 
mãe. Filhos em geral também preferem suas mães. 
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O Pai pensa sobre algo que está distante e a Mãe pensa sobre coisas próximas. Mulher é 
realista. Educar filhos é um grande trabalho. Quando uma mulher está gravida, ela perde o 
paladar para a comida, e sofre. Porque ela sofre, Deus a reconhece. Por que Deus faz uma 
mulher grávida perder seu apetite? Se sua esposa não perde seu paladar pela comida, o 
homem será indiferente, embora ela esteja grávida. Uma mulher também atrai mais a atenção 
de Deus quando ela está grávida. 
 
Porque mulheres devem seguir através de tantas dificuldades, como o período de gravidez e 
parto, Deus dá amor mais profundo a elas. Por que Deus tornou isto tão difícil? Se o processo 
de gerar um filho fosse fácil, ela não entenderia o amor. Quando dá nascimento em 
sofrimento, ela estimará seu bebê e será capaz de sentir o coração de Deus. A este respeito, 
mulher é criada como objeto de amor de Deus. Ao gerar um filho, uma mulher passa a 
conhecer o amor paternal, o amor do esposo e o amor do filho. Mulher é tão preciosa porque 
ela, mais do que o homem, está conectada com amor. O Pai não pode competir com a Mãe ao 
amar um filho. Porque a Mãe derrama mais poder e sofre mais do que qualquer outra pessoa 
ao gerar um filho, ela ama o filho mais do que qualquer outra pessoa. 
 
A este respeito, mulher ocupa a posição principal e preciosa na realidade de emoção. Não 
importa quanto o pai ame seu bebê, ele não conhece o amor tanto quanto a mãe. Portanto, 
mulheres irão para o Reino do Céu do coração. Entendendo isto, não é ruim nascer como uma 
mulher. Deus é justo. 
 
Mulher deve espalhar a fragrância de amor para longe como uma flor glória da manhã. 
 
Embora um esposo diga para sua esposa não intervir em seus negócios, ela não deve intervir? 
Uma esposa pode se colocar como igual na posição com seu esposo. Se o esposo está ausente, 
sua esposa deve ser capaz de substitui-lo. Uma esposa não deve estar em débito com o esposo. 
  
Ao estabelecer uma família, o papel da mulher é vital. Ela deve fazer um excelente trabalho. 
 
Uma esposa deve ter a atitude para aceitar 100% a opinião do seu esposo. Ela deve criar um 
laço interno tão forte com seu esposo que ela aceita também 100% suas ações. Ela deve ir 
para leste quando o esposo a ordena para ir. Se uma mulher não segue aonde seu esposo vai, 
ela não é uma esposa. 
 
Vocês devem pensar cuidadosamente o que dizer para seu noivo no primeiro momento que 
vocês oferecem sua vida para ele. Uma irmã que está determinada a ser completamente 
obediente ao seu esposo com esse coração sério seguramente receberá seu amor. Vocês já 
pensaram sobre isto? A esposa deve ser a pessoa que pode ser responsiva para o benefício de 
seu esposo. Essa qualidade é necessária. 
 
Seus ouvidos devem ser capazes de seguir além das montanhas acidentadas. Como vocês 
farão se forem combinadas com um homem que amaldiçoa vocês todos os dias? Vocês devem 
ser capazes de dizer para o esposo que está amaldiçoando logo depois do café da manhã, “Por 
favor, espere e me amaldiçoe depois do almoço,” e na hora do almoço, “Me amaldiçoe 
somente depois de terminar o jantar.” Se ele continua depois do jantar, vocês devem ser 
capazes de dizer, “Por favor, durma primeiro e me amaldiçoe mais tarde.” Então Satanás irá 
embora em quarenta dias porque não há nenhuma diversão no que ele está fazendo. Vocês não 
estão destinados a esperar somente coisas boas. Vocês podem se banhar no sol durante 24 
horas? Não. Vocês precisam da noite, não é? É Princípio que o alto é seguido pelo baixo. 
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Uma esposa não deve ficar triste porque não pode vestir roupas boas ou porque sua casa é 
pobre. Seu esposo já conhece seu coração. Amor profundo e tesouros inestimáveis estão 
escondidos em seu coração de sentir pena de vocês. 
 
Eu quero aconselhar as esposas a despertarem seus esposos, acusando-os, “Por que você 
sempre dorme?” 
 
Esposas querem a felicidade de seus esposos mais do que a sua própria, porque isto determina 
seu relacionamento mútuo. Mulher nasce para recepcionar o homem e homem nasce para 
recepcionar a mulher. 
 
Vocês devem sentir o padrão familiar com intensidade. Homem é sujeito e deve se colocar no 
centro. O sujeito deve se colocar na posição de sujeito, não de objeto. O centro deve ser 
protegido, e não deve estar em um ângulo ímpar. Ele está na posição de representar Deus. 
 
Motivo e causa começam a partir do sujeito. Felicidade e alegria se originam a partir do 
sujeito. O homem é responsável se há discórdia familiar. A responsabilidade pela queda é 
atribuída primeiro a Deus, segundo a Jesus, e terceiro ao Espírito Santo. 
 
Quando o mundo ideal é estabelecido, homem e mulher devem se tornar iguais. Então quem 
deve ser o sujeito? Igualdade é possível quando assumimos eternamente absoluta 
responsabilidade. O sujeito não pressiona o objeto a assumir responsabilidade. Depois de 
cumprir sua responsabilidade como um sujeito, ele pode levar em conta o objeto. Deus não 
leva em conta os seres humanos até que eles se tornem perfeitos. Em outras palavras, Ele é 
tolerante até a perfeição dos seres humanos. 
 
A esse respeito, se homem é sujeito, ele deve ser responsável por tudo. O representante que 
pode herdar todas as responsabilidades e que podem cumprir o compromisso público se torna 
o sujeito. 
 
Homem tem uma natureza ativa e conquistadora. Homem tem que trabalhar. Que tipo de 
trabalho? Ele deve desbravar algo. Seres humanos são chamados de Senhores da criação. A 
palavra “Senhor” soa como se referisse a um homem, não é? Como vocês se sentiriam se uma 
pequena mulher sem barba com punho pequeno e rosto delgado se levantasse gritando, “Eu 
sou o Senhor de toda criação?” Pensem sobre isto. Não importa quantas vezes ela gritasse, sua 
voz soaria feminina. E se um homem com uma voz um tanto grossa, gritasse, “Eu sou o 
Senhor de toda criação.” Como vocês sentiriam? Até mesmo todas as mulheres concordariam 
com sua reivindicação depois de ouvir essa voz. 
 
Quando homens estão brigando, se uma mulher tenta intervir, dizendo, “Vá embora,” como 
vocês sentem? Mas quando um homem com os punhos firmemente fechados, diz, “Ei! Venha; 
ou saia daqui,” ao menos isto soa autêntico. 
 
Nesta visão, é melhor que o homem assuma a primeira posição como o “Senhor.” O Senhor 
está destinado a ser diferente dos outros; ele está destinado a carregar ao menos mais um item 
do que as outras criaturas. Homem carrega um item a mais do que a mulher: seu bigode. O 
bigode torna o homem qualificado como o “Senhor.” O Pai Celeste é realmente matemático. 
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2. Família Ideal 
 
1) A Família Ideal 
 
A família ideal é o lugar do amor eterno dos pais, o amor eterno de esposo e esposa, e o amor 
eterno de filhos centrando em Deus. 
 
Embora uma pessoa com muitas propriedades e fortuna cante canções de felicidade, estes 
pertences externos não podem ser a causa de sua felicidade. Embora eles possam vir 
juntamente com a felicidade, eles não podem ser a própria felicidade. Então o que decide a 
felicidade? Deve haver pais amorosos, um casal, e filhos. Ninguém pode negar isto. Em 
proporção a qualquer parte faltante entre essas coisas, haverá uma tristeza e insatisfação 
proporcional no coração de uma pessoa. 
 
Deve haver pais, esposo, esposa e filhos em uma família – essa família pode ser o local de 
felicidade. O propósito de Deus de procurar a humanidade deve ser também de buscar por 
felicidade, porque sem os seres humanos o próprio Deus não pode estabelecer um local de 
felicidade. A menos que Deus tenha o relacionamento adequado com seres humanos, Ele não 
pode cumprir Seu ideal de felicidade. Quando o mundo de emoção é preenchido por uma 
família, sentimos felicidade; da mesma forma, Deus se sente feliz nessa atmosfera. 
 
Onde a infelicidade começa? Quando o ninho de amor desaparece, a infelicidade começa. 
Uma família feliz é a família servindo os pais como a parede protetora da casa. A família 
serve verticalmente os pais representando céu, e a família é representada por um esposo e uma 
esposa em amor, que eram estranhos antes, mas que estão criando a lei moral e conduzindo a 
linhagem. 
 
A partir de onde começa a felicidade? Ela vem a partir de uma família. Se existe um problema
emocional, felicidade não pode ser estabelecida; nem ela pode ser estabelecida onde coração e 
amor estão ausentes. 
 
Uma fórmula não é algo especial. Se há um conteúdo subjetivo que pode ser aplicado em 
qualquer lugar a fim de manter um tipo específico de relacionamento, isto se torna uma 
fórmula. Quando podemos chegar a uma conclusão utilizando um termo específico 
representando o mesmo fenômeno em qualquer lugar, isto se torna uma fórmula. Esse é o 
Princípio. A fórmula significa o centro. O centro é um padrão vertical; portanto, o padrão 
vertical não é dois, mas um só. 
 
Quem é o centro de uma família? O mais velho é o centro. Se um avô está vivo, ele é o centro. 
No tempo próximo de sua morte, se os membros da família negligenciam o avô, isto será o 
mesmo como negligenciar o mundo vertical. Embora ele esteja senil, o centro da família é o 
avô. Na hora das refeições, devemos servi-lo primeiro. Mesmo se o pai é o presidente da 
nação, os membros da família devem servir o avô primeiro porque o filho está na posição 
horizontal. 
 
De quem vocês gostam mais em sua família? Seus pais, certo? Por que vocês gostam mais 
deles? Porque eles estão na posição mais perto com a qual vocês podem sustentar um 
relacionamento de amor através de sua vida inteira. 
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A seguir a pessoa que vocês mais amam é seu esposo ou esposa. O amor incondicional entre 
um esposo e uma esposa é o favorito para trazer felicidade e harmonia, embora este amor não 
esteja intimamente mais perto do amor absoluto e imutável de Deus. 
 
Finalmente, há o amor dos filhos pelos pais. Se os filhos podem se sacrificar e amar seus pais 
de uma maneira positiva, enquanto esperam por um ambiente ideal no qual a esperança pelo 
futuro possa desabrochar, seu amor será uma contribuição pura e sincera para a felicidade da 
família. 
 
A família com amor verdadeiro dos pais, amor verdadeiro do casal e amor verdadeiro dos 
filhos deve ser a família mais ideal do mundo. 
 
O favorito em uma família não é decidido por vocês. Então quem é a pessoa de maior valor? 
São os pais. Tomem a si mesmos como um exemplo. Autoridade, conhecimento, fama e 
dinheiro são preciosos para vocês, mas nenhum deles é mais valioso do que seus pais. A 
seguir, em valor seria seu cônjuge, e finalmente seus filhos. De fato há alguma coisa mais 
valiosa do que seus pais, cônjuge ou filhos? Não, não há tal coisa. 
 
Então por que gostamos dos pais, cônjuge e filhos? Isto é por causa do amor. Amor paternal é 
absolutamente necessário para os filhos. Amor conjugal é absolutamente necessário para 
esposo e esposa. O amor fraternal entre irmãos e irmãs, e piedade filial em relação aos pais, 
também são absolutamente necessários. 
 
Se um dos pais está doente, o que um filho fará? O filho fará qualquer coisa que seja 
necessária para curar a doença, até a extensão de vender todas as propriedades da família. Por 
quê? Por causa dos laços de amor. 
 
O esforço disposto a fazer qualquer coisa que seja necessária para salvar os pais está 
enraizado na força do amor. É a mesma coisa entre esposo e esposa. Se alguém do casal 
contrai uma doença séria, amor conjugal nos compele a curar a doença por quaisquer meios 
necessários. É a mesma coisa entre pais e filhos. Esta é a verdade universal que ninguém pode 
negar. 
 
O que é amor verdadeiro? É amor paternal, amor conjugal e amor de filhos. Sem uma tradição 
de sacrifício para o outro, amor é rompido facilmente. Isso não é verdade? Porque os pais se 
sacrificam pelos filhos, o laço de amor paternal nunca se rompe. E se filhos crescem no 
verdadeiro amor paternal, eles nunca podem desobedecer a seus pais. Quando o grau de 
sacrifício e esforço sincero para o outro está estendido além deles mesmos, bênção vem para 
um casal; essa família é a terra abençoada que Deus visita. 
 
Amor ideal é cumprido em uma família, mas Deus não teve verdadeiros filhos e filhas, 
verdadeiros irmãos e irmãs, e verdadeiros esposos e esposas, e Ele não pôde se tornar os 
verdadeiros pais. Cumprir tudo isso é a vontade de Deus. Amor reside nesse lugar. Pessoas 
virão para esse lugar, abandonando tudo que pertence ao mundo. 
 
Embora um pai possa ter um cabelo grosso e parecer feio para os outros, se ele tem muito 
amor em sua mente, seus filhos o amarão. Embora os outros não possam nem mesmo olhar 
para seu rosto feio, quanto mais os filhos olham para o rosto de seu pai, mais felizes eles 
ficarão. Tendo amor, Deus pode possuir autoridade e pode ser um pai. 
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Uma mulher pode desempenhar o papel de noiva ao ter amor. Sem amor, um homem não 
pode funcionar como um noivo. Uma mulher que quer desempenhar o papel de noiva sem 
amor não é uma mulher; e um homem que quer desempenhar o papel de noivo sem amor não 
é um homem. Com amor, um homem pode funcionar como um noivo e uma mulher pode 
funcionar como uma noiva. 
 
Um filho pode desempenhar o papel de um filho perfeito sem amor? Uma filha pode
desempenhar o papel de uma filha perfeita sem amor? Eles não podem. 
 
Como filhos devem amar uns aos outros? Qual deveria ser o padrão de amor? Eles devem 
amar uns aos outros da mesma forma como seu pai ama sua mãe. Pessoas aprendem a partir 
de seus pais. Filhos devem ser capazes de dizer, “Nossos pais são os melhores pais do mundo; 
eles existem no lugar de Deus.” Quando filhos, depois de observarem a mente imutável e 
amor de seus pais, dizem coisas como, “Vamos nos tornar unidos com nossos pais,” uma 
família ideal passa a existir. 
 
Quando filhos alcançam a adolescência, eles devem procurar pelo objeto que pode estar unido 
em coração com eles. Isto pode ser cumprido através do casamento. Um homem e uma 
mulher devem sinceramente respeitar um ao outro, e devem se esforçar para estabelecer um 
padrão de coração, para que finalmente uma família onde pais e filhos estejam unidos com 
Deus em coração e amor possa ser estabelecida. 
 
Um irmão mais velho deve se sacrificar representando seus pais ao amar seus irmãos mais 
jovens. Esta é a ordem e tradição do amor. Um irmão mais velho tem a responsabilidade de 
sofrer mais do que os outros irmãos. Pais estão na mesma situação: eles devem sofrer ao invés 
de seus filhos. Se os pais não abandonam seus filhos mesmo na encruzilhada de lágrimas e 
dificuldades, seus filhos em retorno seguirão seus pais em lágrimas onde quer que eles forem. 
 
Quando nos tornamos unidos centrados em Deus, devemos girar ao redor Dele em todas as 
variedades de formas e figuras. O irmão mais velho deve amar os irmãos mais jovens 
seguindo o exemplo de amor paternal. Quando pais e filhos se tornam unidos nesse 
relacionamento de amor, o amor da família desabrochará e isto se torna o amor da sociedade, 
da nação e do mundo. Mas esse amor é difícil de encontrar atualmente. 
 
Por que vocês recebem amor paternal? Porque vocês fornecem a motivação para seu pai e sua 
mãe se apoiarem e se amarem. Vocês entendem? Portanto, o amor de irmãos e irmãs 
enraizado nesta motivação paternal nunca mudará. Quando consideramos nossos vizinhos 
como nosso corpo e agimos adequadamente centrando nesta motivação, um ambiente social 
desejável será estabelecido. A família é o estágio de formação, a sociedade é o estágio de 
crescimento e a nação é o estágio de aperfeiçoamento. Devemos seguramente seguir através 
desse processo. 
 
Devemos harmonizar todas as famílias em unidade; amor surge nesse ambiente. Então elas 
devem se tornar unidas no nível nacional. Neste ponto a sociedade deve se dividir em várias 
classes sociais. O presidente existe como um representante em uma empresa. Quantos 
representantes temos agora em uma nação? Temos um, não é: o presidente nacional. Deve 
haver uma única pessoa responsável. Dessa forma, a forma ou estrutura permanece unificada 
enquanto a forma fica maior. O princípio da base de quatro posições torna unidas as entidades 
divididas. 
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Todas as coisas existem para os seres humanos. Toda a história se conclui em todas as coisas, 
filhos e pais; em outras palavras, ela se conclui em uma família. Este é o fato fundamental do 
universo. Sem pais, filhos não podem existir. Filhos, nascidos dos pais, devem dominar todas 
as coisas centrando nos pais. Adão e Eva deviam dominar todas as coisas. Tudo isto se aplica 
simultaneamente. 
 
Que tipo de embalagem é uma embalagem de amor? Quando abrimos a embalagem de amor 
em nosso lar original, um esposo ideal e uma esposa ideal surgirão. E esta também é uma 
embalagem de bênção a partir da qual uma família ideal surgirá. Qualquer coisa que saia desta 
embalagem de amor deve ser restaurada em primeiro lugar, por isso um indivíduo, uma 
família, uma tribo, uma nação e o mundo estão todos em primeiro lugar. Quando tudo está em 
primeiro lugar, não há nenhuma classificação de alto e baixo. Esse é o motivo pelo qual 
irmãos e irmãs e a família também devem ser restaurados. A fim de fazer esse fundamento 
unificado, uma embalagem de amor – um jarro de tesouro – é necessária. 
 
Depois de conhecer o sabor deste amor, nada importa. A reclamação de esposo ou esposa, 
oposição de familiares e perseguição dos mestres não importam. Um problema na escola não 
é nada. Automaticamente uma bola de fogo sai de nossa mente. Quando podemos fazer um 
vulcão do coração explodir em uma vida viva, o que surgirá? Pessoas não sabem que quando 
Deus está ardendo com este amor, Ele provoca um impulso explosivo. 
 
A família é a origem imutável e o ponto central. Pais, irmãos, e qualquer sistema nacional não 
podem mudá-la; ela não pode ser mudada internacionalmente; céu e terra, e até mesmo Deus 
não pode mudá-la. Portanto, o substantivo “revolução” não é necessário no contexto da 
família porque este é um lugar de amor. 
 
Homem amando a mulher e mulher amando o homem é a mesma coisa, independente da 
época histórica. Não há nenhuma diferença entre o amor conjugal do avô e aquele dos jovens 
homens e mulheres. O sentimento que todas as pessoas em qualquer lugar e em todos os 
tempos têm na adolescência é o mesmo. Mas o ponto central da família atualmente está 
mudando de várias formas. A mente amorosa é a mesma, mas a estrutura familiar está 
mudando. Esta mudança deve finalmente cessar. 
 
Se uma família é estabelecida no firme ponto central em relação ao qual qualquer mudança 
revolucionária é impossível, a família não será absorvida por qualquer tipo de ideologia ou 
“ismo.” Ao invés ela superará qualquer ideologia ou “ismo” e as controlará. Se uma família é 
estabelecida nessa base, ela nunca mudará e sempre sustentará a forma para uma nação. 
 
Sem amor um pai e uma mãe não podem se tornar unidos. Por que gostamos do “amor”? É 
porque somos criados para não sobrevivermos sem ele. Quanto mais forte é o poder do amor 
paternal sobre o poder do amor individual, mais ideal será sua situação. Esta é a corda do 
amor com a qual vocês podem ligar seu pai e sua mãe em completa unidade. A corda feita de 
metal enferruja enquanto o tempo passa, mas a corda feita de amor é eterna. E dinheiro ou 
alimento não podem ligar pais e filhos; somente amor pode ligá-los. 
 
Quando uma mãe ama seu filho, e um filho ama sua mãe, o pai não diria, “Não ame o filho a 
quem eu amo.” Quando sua esposa ama o filho mais do que ela ama seu esposo, o esposo fica 
feliz. Quando um filho ama sua mãe mais do que seu pai, o pai não diria, “Ame a mim mais 
do que você ama sua mãe.” Esse método educacional não existe. 
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Onde podemos ter essa situação na qual as pessoas amam ver seu cônjuge amando outras 
pessoas além delas mesmas? É na família. Nunca podemos criar essa situação, exceto na 
família. 
 
A verdadeira família é o lugar onde um esposo ama sua esposa como sua mãe, e onde uma 
esposa se sacrifica por seu esposo e o ama como seu irmão mais velho. E o Reino do Céu é o 
mundo onde um esposo ama sua esposa como Deus, e uma esposa ama e respeita seu esposo 
como Deus. Essa tradição deve ser estabelecida nesta terra. 
 
O esposo em uma família feliz consulta sua esposa referente a tudo que aconteceu lá fora, e 
tenta encontrar o fator primário para criar progresso. A família na qual um casal estuda junto 
para uma vida melhor é uma família feliz. Quando os pais são assim, os filhos cooperam com 
disposição para criar uma família harmoniosa. 
 
A família celeste não é estabelecida pela força, mas é automaticamente estabelecida pela 
alegria. Amor ideal é cumprido através de adequada ação dar e receber, assim, não tentem 
apenas receber. 
 
Quando mãe e pai se unem, a família começará a se desenvolver, quando filhos e pais se 
tornam unidos, a família continuará a se desenvolver para uma entidade dimensional mais 
elevada. Então o que acontecerá quando familiares e uma família se tornam unidos? Um
espírito nacional de justiça irá surgir. Quando o espírito nacional de justiça segue em frente 
para uma dimensão mais elevada, eles permanecerão como a tribo de súditos leais. 
 
Quando não há nenhum filho se colocando com os pais, felicidade é impossível para os pais; 
da mesma forma, sem pais, filhos não podem ser felizes. Não há nenhuma alegria para um 
homem sem uma mulher como sua parceira, e o mesmo se aplica a uma mulher. 
 
O desejo de um casal é sustentar seu amor em uma dimensão mais elevada centrando no 
relacionamento sujeito e objeto; e para este propósito filhos devem existir se colocando com o 
casal. Uma família é composta de pais no lado superior, filhos no lado inferior, e o casal. 
 
Uma família deve se tornar unidade de forma horizontal e vertical. Então centrando em quem 
uma família deve estar unida? É impossível criar completa unidade somente com seres 
humanos. Porque seres humanos por eles mesmos não podem perseguir valor dimensional 
elevado, eles precisam de um sujeito absoluto de amor. Os pais devem se tornar unidos 
centrando neste sujeito. O mesmo lugar no qual pais e filhos se tornam unidos em amor 
centrando no sujeito é o lugar de felicidade e esperança. 
 
Devemos congelar tudo em unidade e generalizar e expandir isto em uma dimensão mais 
valiosa e estimulante, mas não podemos cumprir isto somente com amor humano; isto será 
somente possível através do relacionamento com uma entidade absoluta. 
 
Devemos nos colocar em um padrão absoluto a fim de estabelecer uma família ideal. Devido 
à queda, duas entidades não podem naturalmente se tornar unidas. A menos que um homem e 
uma mulher se coloquem em um padrão absoluto, eles não podem se unir. Se Adão e Eva não 
tivessem caído, eles teriam se tornado unidos e estabelecido uma família. Mas eles não 
puderam ter o relacionamento horizontal adequado, denominado “relacionamento esquerda-
direita,” por causa da queda de Eva. 
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O mundo e “céu e terra” não podem destruir uma família que esteja completamente unida com 
Deus. A nova história começará com essa família. 
 
Primeiramente, devemos ser indivíduos perfeitos pela completa unidade de mente e corpo, e 
então devemos estabelecer famílias perfeitas pela completa unidade de esposo e esposa. 

 
2) Na Família Três Períodos de Tempo estão Conectados 
 
A família é a entidade que pode abraçar a história, a época presente e o futuro. Quando é o 
ponto de culminação para o qual Deus esteve buscando por todos os 6.000 anos de história? É 
a família – a família na qual tudo está conectado e ligado em amor. Cada entidade existente 
estará sob o controle desta família. Criar essa família era a missão original de Adão e Eva. 
 
Deus não queria finalizar a obra de criação com apenas um indivíduo masculino, Adão, e um 
indivíduo feminino, Eva. Ele sonhou sobre uma nova união dos dois como uma família. Esta 
era a primeira motivação para criar homem e mulher. Portanto, a menos que sua vida familiar
seja preenchida com amor de Deus na terra, vocês não podem entrar no Reino do Céu. Somos 
capazes de superar o mundo criando essa família. Um movimento que enfatiza a família 
aparece na nova era histórica. A Igreja de Unificação veio a estar presente nesse movimento. 
Vocês devem estar completamente unidos com Deus atendendo-o em sua família. E na 
posição de sujeito, vocês devem estar unidos com seu ambiente horizontal. As famílias 
abençoadas devem fazer isto. 
 
A fim de formar um domínio familiar de amor, vocês devem ser absolutos. Pais podem 
representar a história, um esposo e uma espoa podem representar a época presente, e filhos 
podem representar o futuro. Pais, esposo e esposa, e filhos, em unidade, representando o 
cosmos, devem ser capazes de dizer para seus descendentes, “Sigam nosso exemplo de amor.” 
Se vocês podem estabelecer um lar original da mente através do qual amor celeste pode fluir, 
esse lugar será lembrado por céu e terra. Quando um sujeito perfeito é determinado, um objeto 
perfeito naturalmente passará a existir. 
 
Tornar-se unido com os pais é o encontro da história e realidade presente. Vocês são capazes 
de amar o passado através de amar seus pais, amar o presente através de amar seu cônjuge, e 
amar o futuro através de amar seus filhos. Portanto, vocês podem experimentar o amor de três 
períodos de tempo. O corpo concentrado destes três tipos de amor é a família. 
 
Amar seus pais e conectar a história passada com o presente e pavimentar a estrada na qual 
Deus pode chegar. Esse é o motivo pelo qual vocês devem amar seus pais. A fim de conectar 
as figuras históricas com vocês, e a fim de criar unidade do passado e presente, vocês devem 
amar seus pais. Amar os filhos e conectar o presente com o futuro. Unificacionismo é o 
pensamento que faz as pessoas louvarem eternamente esse amor. Esse é o caminho da Igreja 
de Unificação, e ninguém pode nos bloquear. 
 
Qual é o padrão mínimo pelo qual o passado, o presente e o futuro podem estar conectados? É 
a família. A família é a forma abreviada do mundo. Ali, o passado, o presente e o futuro estão 
conectados. Em outras palavras, avô, pai e filho existem em unidade na família. Quando seu 
pai é elevado para a posição de avô, é porque você deve assumir a posição de pai e ter filhos.
Avô, pai e você mesmo – as três gerações – devem estar unidos.  
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Isso quer dizer que o passado, o presente e o futuro devem estar unidos. Essa família será 
capaz de manter um local de felicidade mesmo no meio do maior terremoto do mundo. 
Quando o pai está alegre, toda a família está alegre. Quando a esposa está alegre, toda a 
família está alegre. Quando um filho está alegre, toda a família está alegre. Uma família é o 
lugar onde todo o universo pode ser feliz simultaneamente. 
 
Virá uma era na qual vocês terão que levantar o farol da revolução, por isso devemos preparar 
o fundamento que pode exceder a idade presente. Como devemos preparar isto? Devemos 
preparar centrando no amor ideal da família. Assumimos isto como o absoluto. A família não 
pode ser revolucionada por qualquer sistema social em qualquer era histórica. 
 
A família ideal que reivindicamos, centrando em Deus, será a família que pode representar a 
história, a época presente e o futuro. 

 
3) A Família é a Escola de Disciplina para o Amor Verdadeiro 
 
Em uma família, pais devem herdar completamente o eixo vertical e se alinharem a ele. A 
seguir, pais devem se relacionar horizontalmente em um ângulo de 90 graus a este eixo. O 
eixo de amor existe em somente um lugar. Esse é o motivo pelo qual centrando neste eixo, a 
família se estende para a tribo, nação e mundo. A fim de criar unidade mundial, o Pai está 
corrigindo este eixo neste momento. Portanto, o Pai deve conquistar a posição de “príncipe do 
pensamento,” a fim de estabelecer e indicar a direção. Ele conquistará esta posição não pelo 
exercício da força, mas digerindo com amor. 
 
A família é criada para ser o manual para a vida no Reino do Céu. Se vocês amam cada 
pessoa que está na idade de seu avô como seu próprio avô, vocês seguramente irão para o 
Reino do Céu; se vocês amam uma pessoa que está na idade de seus pais como seus próprios 
pais, não haverá nenhuma fronteira para vocês no mundo espiritual. Se vocês podem 
considerar todos os jovens do mundo como seus próprios filhos e filhas, vocês serão capazes 
de visitar qualquer lugar no Reino do Céu. Embora existam doze portões perolados e a 
direção já esteja estabelecida no mundo espiritual, vocês serão capazes de passar através de 
qualquer lugar. A família é o material de ensinamento, isto é, um manual através do qual 
vocês podem se relacionar com todo o Reino do Céu. Se vocês aplicam o eixo à nação, vocês 
se tornarão um patriota, e se aplicam ao mundo, vocês se tornarão um santo. Esse é o valor 
dos seres humanos. 
 
Onde é a sala de disciplina do amor verdadeiro? Isso é “Deus e Nossa família,” que é o tema 
do sermão de hoje. Jeová é o Deus vertical e Adão é o Deus horizontal. 
 
A família é seminário através de exemplificação para educação no amor da humanidade. Este 
é o ambiente representativo para estabelecer o centro de coração. Se vocês confiam uns nos 
outros e conduzem uma vida conjugal feliz em sua família, vocês se colocarão como o centro 
de todo o universo e serão abençoados com felicidade. Esse é o ponto de início do domínio 
ideal. Seres sem amor não têm nenhum significado para sua existência. 
 
Onde é o centro do universo? É a família. Onde é a base para amor verdadeiro se estabelecer? 
É a família na qual vocês vivem agora. Portanto, a família do ideal original deve compreender 
o amor do universo e experimentar a proteção do universo. 
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Além disso, essa família deve se estender ao nível nacional a fim de trilhar o caminho de 
patriotismo, e deve alcançar o nível mundial. A pessoa que ama uma família é chamada de 
filho ou filha de piedade filial, a pessoa que ama uma nação é chamada de patriota, e a pessoa 
que ama o mundo é chamada de santo. 
 
Irmãos e irmãs! Por que vocês têm afeição por sua família? Porque ela é a base para livre ação 
centrando no amor paternal. Deus também deve agir livremente ali. Quando a sociedade é 
composta dos indivíduos internos com um núcleo de amor, independente de sua aparência 
pobre, Deus se torna livre. Vocês não pensam assim? Quando um convidado visita sua casa, 
vocês se sentem desconfortáveis, não é? Por que é assim? Porque não há nenhum laço de 
amor com o convidado. Vocês se sentem estranhos porque o laço de amor não está 
estabelecido em todas as quatro direções. Portanto, nosso caminho é nos tornarmos homens e 
mulheres de caráter. 
 
Por que vocês têm afeição por sua família? Porque na família há um fundamento no qual 
vocês podem livremente dar e receber amor, o que vocês podem desfrutar. Esse é o motivo 
pelo qual pessoas esperam pela terra natal onde os pais e irmãos e irmãs vivem juntos. 
 
Uma família verdadeira é o lugar onde um esposo ama sua esposa como sua mãe, e uma 
esposa ama seu esposo como seu irmão. A seguir, o mundo onde um esposo ama sua esposa 
como Deus e uma esposa ama e respeita seu esposo como Deus é o Reino do Céu da família 
ideal. 
 
Essa tradição deve ser estabelecida na terra. Vocês não podem abandonar sua mãe ou seus 
irmãos. Vocês não podem abandonar ninguém em sua família. Portanto, a palavra “divórcio” 
não pode existir. Um esposo representa o pai e um irmão mais velho, por isso uma esposa não 
pode abandonar seu esposo mais do que ela pode abandonar seu pai e irmão mais velho. 
Vocês devem amar o mundo com esse amor. Quando vocês enxergam uma pessoa que está na 
mesma idade como seu pai, vocês devem amá-la como seu pai, e quando encontram uma 
pessoa com a mesma idade de sua mãe, vocês devem amá-la como sua mãe. 
 
Onde quer que vocês forem, vocês não devem pensar que as pessoas são estranhas. Ao invés, 
vocês devem considerá-las como os membros de sua própria família. 
 
Quando encontram pessoas idosas, vocês devem considerá-las como seus pais e devem ser 
capazes de chorar juntamente com elas se estiverem em uma situação triste. Vocês devem
sempre ter esse coração. 
 
A família composta de pais, um casal, e filhos é a forma abreviada do mundo. O caminho para 
a humanidade viver é expandir amor pela família para amor pelo mundo. Vocês devem 
considerar e amar as pessoas idosas como seus avôs, pessoas de meia idade como seus pais, 
pessoas que parecem mais velhas do que vocês como seus irmãos e irmãs mais velhos, e 
pessoas que parecem mais jovens do que vocês como seus irmãos e irmãs mais jovens. 
 
Por isso, a pessoa verdadeira é aquela que considera todos como sua família, e cujo coração 
pode amar toda a humanidade transcendendo as paredes e barreiras das nações. Então vocês 
estão realmente qualificados para amarem seu pai e sua mãe. “Eu nasci como uma pessoa 
branca, mas servirei e atenderei um avô negro e uma tia negra,” ou “Eu atenderei como meus 
pais a qualquer pessoa que sofre em ambiente difícil.” Estas são as condições para um 
ambiente ideal. 
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Vida junto com avôs, pais e filhos é uma vida familiar sólida. Se uma geração está carecendo 
de uma família, a família está paralisada. Quando uma família ideal é estabelecida, essa 
família deve servir como os tijolos para edificar o Reino do Céu. 
 
Temos a missão de estabelecer famílias ideais na terra. Quando pessoas que experimentam o 
profundo amor de seus avôs em sua família alcançam a sociedade – por exemplo, as ruas de 
Nova York, elas sentirão muito íntimas em relação a pessoas idosas, e as pessoas idosas as 
tratarão como seus netos. Utilizando qualquer método, elas se comunicarão umas com as 
outras, se sentindo próximas umas das outras. Jovens que tenham servido seus avôs tentarão 
ajudar pessoas idosas imediatamente quando elas precisarem de ajuda. 
 
Quando filhos que tenham recebido amor de seus pais saem e encontram pessoas na idade de 
seus pais, eles sentirão muito próximos e tentarão conversar com elas e ajudá-las. Quando 
pessoas que têm um belo relacionamento com seus irmãos e irmãs em sua família saem para a 
sociedade, elas facilmente se juntarão com as pessoas e terão relacionamentos próximos com 
seus vizinhos, e se sentirão natural mesmo no relacionamento com o sexo oposto. Elas passam 
a sentir o sexo oposto como seus irmãos e irmãs sem qualquer desejo sexual ou ideias 
infundadas. O Reino do Céu é a família onde vocês são capazes de experimentar esses 
relacionamentos de amor centrando em Deus. 
 
Levantem suas mãos se vocês gostam de avôs e avós idosos. E quanto àqueles que não gostam 
deles? Se vocês recebem avôs com 500 anos de idade, o que vocês farão? Vocês ainda 
gostarão deles? Gostar de pessoas mais velhas é gostar de Deus, porque Deus é o ser mais 
velho do mundo. Se vocês amam Deus, vocês devem amar todos independente da idade. Isso 
é o mesmo que dizer, vocês devem amar a família de Deus, que é composta de pessoas de 
muitas idades. Pessoas com todas as nacionalidades – japonesa, coreana, americana, etc. –
pertencem à família de Deus. A pessoa com preconceito racial não é alguém que ama a 
família de Deus. O mundo ideal pode ser estabelecido quando não há nenhum preconceito. 
Isso não é verdade? 
 
O que é o mundo ideal? Ser colorido é mais ideal do que ser de uma única cor, assim, neste 
sentido, o que é mais ideal, cinco raças em unidade vivendo juntas ou cinco raças vivendo 
separadamente? Viver junto é mais ideal. Portanto, devemos reparar o mundo, que não está 
edificado de uma forma ideal. Vocês acham que Deus gosta do Reverendo Moon reparando 
este mundo paralisado? Deus quer apoiar essa pessoa. A partir deste ano, vocês devem se 
concentrar em como magnificar o laço de coração da família celeste que herda a tradição 
celeste e ama a humanidade. Devemos nos tornar pais, esposos e esposas, e irmãos e irmãs 
centrando na família que Deus deseja. 
 
Nos Estados Unidos, onde as pessoas vão quando elas alcançam a idade de sessenta anos? 
Elas não vão para a casa de seus filhos, mas para o asilo para idosos. É ideal que pessoas 
idosas visitem seus netos e netas. O que uma avó prefere: ir para a casa do neto ou ir para uma 
casa para idosos? 
 
Famílias abençoadas na Igreja de Unificação devem ser capazes de atender e servir os avôs e 
pais de cada raça. Vocês querem se casar na casa onde sogros e avôs vivem juntos? Vocês 
querem um lar com muitos irmãos e irmãs mais jovens? Ou vocês querem uma casa onde 
somente seu casal pode viver? É a lei universal que vocês se casam e vivem juntos com seus 
sogros e avôs. 
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Avôs vivem por eles mesmos na América. Pessoas idosas vivem por elas mesmas. Quando 
elas são questionadas, “Você é feliz?” Elas respondem, “Eu quero ir para a casa do meu 
filho.” Isso significa que elas não podem ir para a casa de seus filhos. E quando perguntamos 
se elas sentem falta de seus netos, ninguém diz, “Não.” Elas são pessoas infelizes. 
 
O que tem a autoridade absoluta para julgar o mundo? É a família verdadeira, não um 
indivíduo. Satanás golpeia a família. Desunião de uma família conduz à ruptura do 
relacionamento pai-filho, o relacionamento esposo-esposa, e toda a família. A ferida das 
pessoas que experimentaram a ruptura de suas famílias nunca será curada. Não adianta tentar 
consolar essas pessoas. 
 
A fim de ser filho de Deus, vocês devem se assemelhar ao coração de Deus. O coração de 
Deus está plantado no mundo. Portanto, vocês devem amar o mundo. Se vocês não podem 
amar o mundo devido à grande distância entre si mesmos e o mundo, vocês devem amar sua 
nação, tribo, família e pais, porque os pais representam Deus, um casal representa Adão e 
Eva, e os filhos representam toda a humanidade. 
 
Devemos colocar valor não no mundo ideal, mas ao invés na pessoa ideal. Esse é o motivo 
pelo qual vocês devem amar as pessoas a fim de amar o mundo. O método de amar é o 
mesmo como aquele de homem amando mulher ou mulher amando homem. 
 
Qual é o centro e onde vocês começam se querem amar a nação e o mundo? Vocês começam 
amando um indivíduo. Como fazemos isso? O amor entre homem e homem, ou entre mulher e 
mulher, é centrado em algum propósito particular; isto não é amor emocional. Mas o amor 
entre homem e mulher é centrado nas próprias entidades, não em um propósito externo 
específico.  
 
Portanto, isto é o amor motivador. 
 
Nesta perspectiva, devemos amar sinceramente nosso cônjuge a fim de amarmos o mundo. 
Isso é o mesmo que dizer que o homem deve realmente amar a mulher e, da mesma forma, a 
mulher deve realmente amar o homem. Com essa mentalidade amorosa em relação ao seu 
esposo ou esposa, vocês devem amar todos os homens e mulheres do mundo. Além disso, 
vocês devem compreender que são os seres de valor que são capazes de receber amor a partir 
de seu sujeito ou objeto. 
 
Quando o homem ama o mundo, ele deve amar o mundo como o representante de sua esposa,
e deve valorizar o mundo por ser tão precioso como sua esposa. A formação de uma família 
deve ser o padrão para a formação de uma nação. Não importa quão grande possa ser o 
mundo que vocês possam estabelecer, este mundo será em vão se a formação da família é 
ilegítima. 
 
Esse é o motivo pelo qual a Igreja de Unificação está gritando pelo “Cosmos-ismo,” ou seja, 
pelo “Familismo Celeste.” Este “Familismo” é a fruição do amor verdadeiro. 
 
Uma família é o fundamento ético da sociedade e é a organização exemplar, fundamental e 
primária. Nessa família, o amor se torna o padrão (critério) de valor. 
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4) A Família é o Padrão Definitivo 
 
Deus criou o homem à Sua imagem, e o homem está tentando desenvolver o mundo à sua 
imagem. Por que as pessoas querem ser bem sucedidas na vida? Isto é porque o mundo se 
assemelha a uma pessoa. É uma regra de aço do Princípio que o homem na posição de sujeito 
lida com o mundo na posição de objeto. Esse é o motivo pelo qual todos querem ser bem 
sucedidos na sociedade, e têm a motivação que conclui com a nação e o mundo. 
 
Tudo é dividido a partir de uma única massa e deve ser combinado novamente em uma única 
enorme massa. Esta é a lei de desenvolvimento. Um é dividido em partes, e as partes devem 
ser unidas, e então a união deve ser dividida de novo em partes, e elas devem formar uma 
massa maior. Tudo deve entrar em um mundo maior do que si mesmo. 
 
Centrando na família, devemos realizar o “Cosmos-ismo.” O cosmos é a totalidade de céu e 
terra. Céu e terra são como mente e corpo em um homem. Mente e corpo devem se tornar 
unidos. Um objeto é necessário para um sujeito; da mesma forma, uma mulher é necessária 
para um homem. A união de um homem e uma mulher é uma família. 
 
Há terra quando há céu; quando há céu e terra, deve haver algo simbolizando-os, 
denominados homem e mulher. O padrão de coração para aqueles que devem ser 
esfericamente unidos é a família. A família é o padrão absoluto para o mundo de propósito e 
pode passar através de qualquer processo. Ali, o fundamento para a nova história, o novo 
mundo e o novo cosmos deve ser estabelecido. 
 
“Cosmos-ismo” é uma ideologia para criar unidade mente-corpo, para estabelecer a família 
como a essência de amor, e conectar esta ideia com o mundo espiritual e o mundo físico. O
caracter chinês para ju em chun-ju (coreano: cosmos) significa casa. Esse é o motivo pelo 
qual o Pai está utilizando o termo Chun-ju jui que significa “Cosmos-ismo” em coreano. 
Cosmos é a combinação do mundo invisível e o mundo visível. Como isto se relaciona 
conosco? Precisamos de uma família. Se vocês não podem se tornar unidos no nível familiar, 
“Cosmos-ismo” não terá nada a ver com vocês. A família é o padrão definitivo para concluir o 
ideal sobre o qual o Cosmos-ismo ensina. Se vocês não podem ser felizes em uma família, 
vocês serão infelizes no mundo espiritual como também no mundo físico. 
 
A família é o fundamento horizontal da forma abreviada do mundo. A nação e o mundo 
começam a partir de uma família. O que é a família? A família é a forma abreviada 
horizontalmente do mundo e é o centro relativo diante do centro absoluto. Então o que “eu” 
sou? “Eu” sou a pedra fundamental para o centro absoluto. 
 
O mundo tem sempre se assemelhado a uma família, não importa que tipo de mundo este tem 
sido. O mundo ideal deve ser estabelecido centrando na base de quatro posições de uma 
família. Então qual é o propósito de criação? É cumprir a base de quatro posições centrada em 
Deus. Acima de tudo, os seres humanos devem estabelecer a base de quatro posições; esse é o 
motivo pelo qual todos têm uma família. 
 
O homem deve se assemelhar a Deus; a sociedade centrando no homem se assemelha ao 
homem centrando em Deus. Ao estabelecer a Igreja de Unificação no mundo, o Pai esteve 
criando esse ambiente. As pessoas do mundo conhecem este princípio, mas elas não o 
realizam. Realizar esse princípio seguramente mudará o mundo para o ideal.  
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Quando o mundo inteiro se assemelha completamente a um ser humano, ele se tornará o 
mundo ideal. Nele, nós transcendemos nacionalidade. 
 
Quais são os momentos mais importantes na vida humana? O momento do nascimento, o 
momento do casamento e o momento da morte são os momentos mais importantes da vida de 
uma pessoa. Como estamos destinados a nascer? Estamos destinados a nascer centrando na 
afinidade de coração. A seguir, nos casamos, a fim de estabelecer a base de quatro posições. 
Quando estabelecemos isto como um padrão natural na terra, a vontade de Deus e o desejo 
humano serão cumpridos. Uma família deve ser estabelecida a fim de equipar o mundo com o 
conteúdo e forma que as leis universais direcionam. 
 
Uma família é uma pequena nação, mundo e cosmos no solo da sociedade. Portanto, se 
deixamos o lar, não podemos fazer nada. A Igreja de Unificação é grande porque ela acredita 
e ensina sobre essa família. 
 
Onde o reino do Céu começa? Ele começa a partir da família. Então qual doutrina apoiamos? 
Apoiamos o “Familismo.” O “Cosmos-ismo” que advogamos significa “Familismo Celeste.” 
Agora o significado do cosmos se torna claro. 
 
Os sessenta e seis livros da Bíblia estão apenas falando sobre o desejo pela família ideal. O 
que todos os homens desejam? Eles desejam receber esposas ideais. Homens que não 
concordam com isto não são homens. E o desejo comum de todas as mulheres é encontrar 
esposos ideais. 
 
Uma mulher com uma graduação de bacharel ou doutorado também precisa de um esposo 
ideal. A raiz da felicidade para uma mulher é encontrar um esposo ideal para amar, e então 
dar nascimento a filhos. 
 
Unificacionismo é implantado na família, por isso ninguém pode arrancar esta raiz. A família 
é o ideal da Igreja de Unificação. Isto começa com uma família e também é concluído com 
uma família. Porque felicidade reside na família, o Unificacionismo tem sistematizado e 
demonstrado seu valor cósmico ilimitado. Esse é o motivo pelo qual o Unificacionismo é 
reconhecido. Quando todos se inclinam e adoram esta ideologia, o mundo se tornará unido 
automaticamente. 
 
A fim de mostrar a lei moral do universo e deixar o conteúdo central para estabelecer a 
tradição através de suas famílias, vocês devem começar com uma grande inauguração. 
 
Vocês devem amar um ao outro e devem estar preparados para ser um casal feliz na posição 
de irmão e irmã, para que Deus possa restaurar o princípio do amor das três gerações – amor 
como irmãos, como um casal e como filhos. Quando as três gerações se tornam 
completamente unidas em sua família, vocês serão capazes de dar e receber amor de Deus. 
“Cosmos-ismo,” sobre o qual a Igreja de Unificação está falando, é um esforço para realizar o 
ideal de criação de Deus centrando nas famílias. 
 
Estabelecer uma família onde o amor de Deus pode desabrochar centrando nas três gerações 
de amor humano é o desejo longamente esperado do mundo, da humanidade e do futuro. Este 
é o precioso e belo amor conjugal que aparece como uma nova flor espalhando sua fragrância 
através da história alinhado com a lei universal. 
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Este mundo é composto de um homem e uma mulher. A coisa que pode ligar os dois é amor. 
Um esposo e uma esposa não vieram a existir de forma natural. Eles estão conectados pela 
tradição com seus pais. A família pode fazer os seres humanos herdarem o padrão tradicional 
para a unidade de homem e mulher. Tudo deve ser ligado com o pai e a mãe em uma família.
Este mundo deve ser reunido no domínio relativo de homem e mulher. Uma família é o lugar 
onde toda a humanidade se reúne. Portanto, tornar-se unido com nossos pais é estar em 
relacionamento com o sujeito original. A pessoa que quer amar e obedecer completamente 
seus pais está conectada com Deus. 
 
Então o que são pais? Eles são os seres existentes mais próximos a vocês; eles são os seres 
resultantes do Absoluto, que estão relacionados com o domínio de amor e o ideal absoluto, e 
eles são os seres que podem criar um relacionamento definitivo com vocês. Então o que “eu” 
sou? “Eu” sou o ser substancial resultante que pode reunir toda a humanidade diante dos 
“meus” pais. A família é o ponto de início para realizar o ideal de Deus e realizar a felicidade 
humana. Ela é o lugar no qual vocês fizeram o trabalho humano e no qual Deus vê a 
conclusão da criação. 
 
A causa dominante de infelicidade e ressentimento é expandida para a nação e o mundo 
centrando em sua casa. O desejo de Deus começa a partir da família e termina com a família, 
mas nós não estabelecemos uma família que seja agradável a Deus. Quanto mais tentamos 
estar mais próximos ao propósito, mais nossa atual situação familiar nos leva à infelicidade e 
destruição. 

 
5) Por que Devemos Dar Nascimento a Filhos? 
 
O amor de seu pai e sua mãe precede sua existência. Deve haver um relacionamento relativo 
anterior ao seu nascimento. Vida deve estar conectada com o ambiente de amor. Isto acontece 
no lugar de maior desejo, não em um lugar de ódio. A posição de verdadeiros esposo e esposa 
é estabelecida quando eles se tornam unidos através do amor. Por isso o amor, a vida e o ideal 
do esposo são da esposa, e o amor, a vida e o ideal da esposa são do esposo. Um filho deve 
ser concebido nesse lugar unificado. 
 
Filhos e filhas são o corpo realizado, o corpo no qual o amor paternal é investido. Eles são o 
corpo estendido da vida de seus pais e o corpo atualizado do ideal de seus pais. 
 
Pais consideram os filhos como sendo a substância de seu amor, o corpo estendido de sua 
vida, o corpo realizado de seu ideal e suas segundas existências. Quanto mais os pais olham 
para seus filhos, mais louváveis eles se tornam, e vibrantes com a vida, e mais eles parecem 
ser objetos ideais. 
 
A realização da criatividade de um casal através do amor conjugal é o filho.  
 
Qual é o propósito do amor entre homem e mulher? Onde o desejo de amor deles dá fruto? 
Amor seguramente quer determinado resultado que possa estar conectado com o todo; isso é o 
filho. Um casal não quer terminar seu amor neles mesmos. A realização do propósito de amor 
é o filho. Por isso, a menos que o propósito de amor seja cumprido, seu desejo definitivo não 
é cumprido, não importa quanto eles amem um ao outro. Um filho é o representante universal 
dos pais. 
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Um bebê é o próprio amor de um esposo e uma esposa. O ser humano chamado “eu” é um 
participante do amor dos pais e a substância – o fruto – que é a maturação do amor dos pais. 
 
Um filho, como o corpo substancial para certificar o amor invisível dos pais, é uma 
interligação para acelerar e amadurecer o amor conjugal dos pais. Pais devem fortalecer seu 
amor conjugal ilimitado através dos filhos. Este relacionamento de amor dinâmico é estendido 
para o amor pela nação, o mundo e o universo como também o amor por um indivíduo, 
família e tribo, e finalmente deve estar conectado com Deus. 
 
Quando um casal se torna cada vez mais próximo um do outro através de seu amor horizontal, 
eles passam a se mover verticalmente. Portanto, quando um esposo e uma esposa estão em 
amor completamente puro, Deus definitivamente vem até eles. Em outras palavras, quando 
um esposo e uma esposa estão horizontalmente em amor, o amor vertical de Deus os encontra 
no ponto de contato de noventa graus. E no lado oposto do amor de Deus, os filhos como 
outro tipo de amor aparecem. 
 
Portanto, o ser chamado “eu” é o participante no amor de seus pais. “Eu” sou o participante 
no amor puro dos meus pais. Por que eu participei? A fim de participar no amor vertical de 
Deus – a essência do amor. Vida nasce exatamente neste ponto. 
 
A nova manhã mais gloriosa para Deus é o momento quando Ele pode se colocar na carne; e a 
seguir é o momento quando Ele pode ter as pessoas (um esposo e uma esposa) para amar; e a 
seguir é o momento quando Ele pode amar netos e netas mais do que Seus filhos e filhas. 
 
Como Deus ensinou Adão o sentimento alegre que Ele teve quando o criou? Deus teve que 
ensinar esta alegria para Adão deixando Adão e Eva darem nascimento a seus filhos e filhas. 
Vocês entendem? Nosso Hyo Jin ainda não conhece amor paternal; mas quando ele tiver um 
bebê, ele entenderá o amor de pais. Ele passará a entender quanto seus pais o amaram quando 
eles o criavam. Esse é o motivo pelo qual o dia no qual seus filhos e filhas se casam é o dia 
glorioso, e então o dia no qual seus filhos dão nascimento aos filhos deles é o dia glorioso. 
 
No processo de criação, onde ocorre a conclusão? A criação alcança conclusão nos filhos e 
filhas de Adão, não em Adão. A conclusão do propósito de criação se origina quando Adão 
cumpre sua base de quatro posições. 
 
É o ideal do princípio de criação que filhos e filhas de Deus devem seguir através dos padrões 
de domínio de formação, crescimento e aperfeiçoamento. A idade de conclusão finalmente se 
abre quando os filhos casados de Deus dão nascimento aos seus filhos. 
 
Por que precisamos de filhos? A fim de conhecer o amor de Deus, precisamos de filhos. 
Vocês devem conhecer o amor paternal e como atender e servir seus pais. Vocês devem 
conhecer o amor de seu cônjuge e como atendê-lo e servi-lo. Vocês devem conhecer também 
o amor dos filhos e como servir seus filhos. Vocês não devem apenas dar ordens para seus 
filhos, mas devem ser capazes de servi-los e entendê-los. Então vocês podem entender o amor 
de Deus. Sem filhos, vocês são incompletos e não podem entender o amor de Deus. Sem 
filhos, vocês não sabem quanto Deus ama os seres humanos, que são Seus filhos. 
 
Além disso, sem ser um esposo, vocês não sabem o que é uma esposa; e sem ser uma esposa, 
vocês não sabem o que é um esposo. Filhos não conhecem amor paternal até que se tornem 
pais. Portanto, sem ter filhos, vocês não podem ser verdadeiros pais. 
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Vocês estão bem sem filhos? Sem um filho, vocês estão destinados a perecer. Nada 
permanecerá. Um filho é uma encarnação e sucessor de seus pais. Portanto, as pessoas querem 
filhos depois do casamento. 
 
Pais querem ter filhos porque querem entregar todo o seu amor para seus filhos. A substância 
dos pais permanece em seus descendentes. Esse é o motivo pelo qual precisamos de 
descendentes. 
 
O Amor é eterno. Porque amor é o desejo definitivo dos seres humanos, queremos herdá-lo 
não importando nada. Deixando seu amor na terra, vocês são capazes de se colocar diante de 
Deus com dignidade no mundo espiritual. A família é o lugar fornecido para concluir esse 
amor. Seguir para o Reino do Céu através da família significa estabelecer o domínio de 
unidade em amor. 
 
Seres humanos devem seguir o princípio do universo. Na primavera vocês devem semear as 
sementes – no verão elas florescerão, no outono elas darão frutos, e no inverno vocês devem 
arranjar tudo e plantar de novo a origem da vida em seu coração. Quando a primavera retorna, 
a semente interna plantada será semeada novamente. Isto significa que vocês devem dar 
nascimento a filhos. Vocês entendem? Vocês devem criar seus filhos para serem da forma 
como vocês são. 
 
Por que vocês se sentem tristes quando não têm filhos? É porque vocês não podem formar um 
círculo. Passamos a conhecer o amor definitivo observando um pássaro alimentando seus 
bebês; da mesma forma, quando vocês dão nascimento a filhos e têm a experiência de criá-
los, vocês são capazes de confirmar o amor. No oriente, as pessoas gostam de crianças mais 
do que gostam de adultos. Elas respeitam polidamente os adultos e derramam seu amor 
definitivo para as crianças. Educando filhos e filhas, vocês passam a compreender quanto seus 
pais amaram vocês. 
 
Os seres humanos devem ter a experiência de gerar filhos. Então eles podem possuir amor 
paternal e amor de filhos. Os ocidentais não parecem fazer isso; eles estão evitando gerar e 
criar filhos. Porque eles pensam que filhos podem ser problemáticos na hora do divórcio, eles 
estão hesitantes em ter filhos. 
 
Mas quando um ser humano não estabelece a base de quatro posições, ele ou ela não pode 
entender o coração de Deus e, portanto, não pode ir para o Reino do Céu. Muitos americanos 
pensam que não precisam de filhos. Mas se eles aprofundassem seu amor conjugal criando 
filhos, haveria menos divórcios. Eles vivem no amor falso ao invés de amor verdadeiro tendo 
filhos, e se divorciam repetidamente. A ética da sociedade americana está declinando devido à 
esta má tendência. 
 
Jesus é a noivo e nós somos a noiva. Então o que o noivo e a noiva querem fazer? 
Naturalmente, eles querem se casar. Então o que eles farão no casamento? Eles querem 
estabelecer uma família e gerar filhos. Se eles não têm filhos, eles não podem ser 
considerados como uma família. Sem dar nascimento a filhos, eles começam a se dividir. 
Depois de ter filhos, uma família deve certamente estar estabelecida. Embora um noivo odeie 
sua noiva tanto que queira se divorciar, se ela dá nascimento a um filho, o noivo não pode 
fazer nada. Sem saída, ele tem que viver com a noiva. Portanto, filhos são absolutamente 
necessários para estabelecer uma família. 
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Eu falei sobre controle de natalidade em Barrytown. O que vocês pensam sobre controle de 
natalidade? Se o povo da época de Jacó tivesse praticado controle de natalidade, José não teria 
existido. Se Deus preparasse um homem que tivesse a capacidade científica para permitir as 
pessoas verem Deus através da televisão, mas devido ao controle de natalidade ele não tivesse 
nascido, essa geração não teria desculpas diante do mundo espiritual e da humanidade. Filhos 
e filhas celestes devem viver mais felizes do que qualquer outra pessoa, e devem gerar mais 
filhos do que as pessoas na realidade satânica. Talvez doze filhos seria a média para vocês. 
Continuamente gerem filhos. Membros da Igreja de Unificação não podem praticar controle 
de natalidade. Vocês devem gerar mais de dez filhos. Eu alimentarei todos eles. 
 
Vocês querem dar nascimento a um filho primeiro ou uma filha primeiro? (Primeiro o filho é 
melhor.) Como vocês aprenderam isso? Sem ser ensinado por ninguém, sabemos isso. 
Quando uma esposa dá nascimento a um filho primeiro, o esposo fica tão feliz que fica 
babando. Não é um problema demandar que o casal que apenas teve um filho primeiro nos 
ofereça uma ótima refeição. O costume coreano é muito bom nesta área. Além do desejo 
básico de dar nascimento a um filho, homem e mulher preferem que o primeiro seja um filho. 
 
Homem e mulher devem estabelecer a base de quatro posições com amor. A fim de 
estabelecer a base de quatro posições, vocês devem ser um bom esposo e uma boa esposa. 
Então vocês serão capazes de dar nascimento a um bebê a quem Deus e o universo apreciam. 
Bons filhos e filhas derramam poder no centro do amor, e o universo aprecia isso. Homens e 
mulheres da Igreja de Unificação devem dar nascimento a esses filhos. Isso é o que Deus 
espera e o que o Pai deseja. Ele espera que demos nascimento a filhos e filhas que amam a 
Deus, a natureza e a humanidade. Esses filhos devem ser capazes de ir para qualquer lugar, 
centrando no amor. 
 
Problemas não devem ser vagos e obscuros. Quanto vocês têm amado seu esposo? Vocês 
devem pensar que seu esposo representa o mundo. Se vocês dão nascimento para um filho 
dentro deste princípio, seu filho também será grande. Por isso ao examinar os filhos, podemos 
estimar a fé dos pais. A Igreja de Unificação manifesta a fortuna de cada pessoa de acordo 
com a verdade. A qualidade de filhos é determinada por quanto vocês trabalham pela vontade 
de Deus. É melhor que um filho seja concebido no ponto da unidade de coração dos pais e da 
unidade biológica. 
 
Um bebê cujos pais são conhecedores nascem com conhecimento? Ou ele nasce se 
assemelhando à estrutura óssea de seus pais? Com o que os bebês se assemelham? Se os pais 
têm bons antepassados, embora eles sejam muito ignorantes, eles darão nascimento a bons 
filhos e filhas. Mas maus filhos nascerão de pais maus, apesar da inteligência destes pais. 
 
De quem nascerão filhos grandes entre as famílias abençoadas? Quando os pais em unidade 
com a tradição do Princípio cruzam as barreiras nacionais buscando amor nobre, e se 
determinando a deixar o laço de verdadeiro amor sacrifical, nascerá um filho com sabedoria 
celeste e a capacidade de herdar a autoridade da grande Vontade. Embora os pais envolvam 
este bebê em roupas pobres devido à pobreza do lar, o filho será aquele que pode controlar a 
economia ou se tornar o presidente que une o mundo com a correta autoridade. 
 
Vocês serão capazes de dar nascimento a grandes filhos se possuem a convicção, “Se eu não 
posso fazer o suficiente, gerarei um filho que possa trabalhar mais do que eu para o Pai. Como 
uma pessoa que está comemorando o Dia de Deus, eu devo dar nascimento a esse filho.” 
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6) O Valor de Filhos Abençoados Supera Seus Pais 
 
Através de Caim matar Abel, a história seguiu o caminho errado, por isso toda a humanidade 
se tornou filhos de Satanás – os filhos de um servo. Os seres humanos estavam destinados a 
serem príncipes e princesas, mas eles se tornaram os filhos de um servo. Quanto Deus ficou 
sufocado? Jesus, o Messias, no lugar do Adão original, veio como uma luminária, unido com 
Deus e no amor de Deus em espírito e corpo. Portanto, todos os homens e mulheres na 
realidade satânica podem ser atraídos para o Senhor, aguardando o dia de Sua vinda. Esse é o 
motivo pelo qual a história é o curso de indenização. Nenhuma outra explicação é necessária. 
 
Sem seguir através do curso de indenização, vocês não podem ir diante de Deus, mas os filhos 
abençoados podem ir em frente sem qualquer condição. A qualidade deles é totalmente 
diferente da sua. Vocês nasceram centrados na raiz do mundo decaído e foram enxertados 
para serem o fruto colhido. Sua raiz ainda permanece no mundo decaído. Mas seus filhos são 
o novo fruto centrado em Deus. Gerar filhos enraizados em Deus e nos Verdadeiros Pais é 
mais exaltado do que Maria gerando o Messias. Os filhos abençoados que nascem de vocês 
são melhores do que Jesus, por quem Deus preparou por 4.000 anos. A mãe e o pai de Jesus
receberam a Bênção e o geraram? Seus filhos nascem da Bênção dos Verdadeiros Pais. 
 
Filhos abençoados nascem sob a fortuna celeste, por isso eles superarão vocês em qualidade. 
Porque eles têm a fortuna celeste, vocês não devem falar de forma não polida com eles, 
embora eles sejam mais jovens do que vocês. 
 
Os filhos da Igreja de Unificação nascem com fortuna de céu e terra. Filhos abençoados são 
os seres preciosos que podem brilhar mais do que vocês, por isso não batam neles. Mesmo se 
vocês e seus cônjuges estejam brigando, sorriam diante de seus filhos. 

 
7) O Reino do Céu da Família 
 
O ponto de início do Reino do Céu não é um indivíduo ou nação, mas uma família. Por isso
Jesus veio para encontrar o relacionamento de um noivo e uma noiva na terra. O ponto de 
início do Reino do Céu é um indivíduo? Não; é uma família. 
 
A família é a unidade básica para o Reino do Céu. Uma vez que vocês visitam o Reino do 
Céu, vocês nunca irão querer retornar, porque “aquele” com quem vocês nunca se cansarão de 
estar habita lá. Se toda a humanidade em comum quisesse visitar esse lugar, e quisesse 
encontrar e viver lá, o mundo seria unificado imediatamente. A Igreja de Unificação é o grupo 
que está seguindo para esse lugar. Mas isso não acontece de uma vez. Primeiro de tudo, um 
fundamento individual deve ser estabelecido, e então ele deve ser estendido para os níveis 
familiar, nacional e mundial. 
 
Sua família está na posição de representar a soberania do Céu. Os pais representam a 
soberania, os filhos representam a nação e seus bens representam a terra, assim, ser dedicado 
em relação aos pais significa ser leal com a nação e praticar o princípio dos santos. A família 
decaída se tornou a origem do comportamento vergonhoso, mas Deus espera que a família 
seja o local sagrado. Portanto, nossa missão é guiar todas as famílias corruptas no mundo 
decaído. Embora as famílias na terra estejam sendo rompidas, não temos o direito de nos 
afastar delas. 
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Seres humanos devem ter uma família. Há pais, filhos e coisas materiais em uma família.
Estes três são os representantes para o desenvolvimento horizontal da história vertical da 
Idade do Velho Testamento, da Idade do Novo Testamento e da Idade do Completo 
Testamento. Estes três – pais, filhos e pertences – são componentes necessários definindo a 
fronteira de uma família.  
 
O que um esposo deve fazer? Ele deve se relacionar com a igreja, e sua esposa deve se 
relacionar com o material. Esse é o aspecto ambiental. Então o que um membro da família 
deve fazer! Pai, mãe e filhos devem estar completamente unidos. O Reino do Céu no nível 
familiar começa nesse ponto unificado. Portanto, a fim de estabelecer o Reino do Céu 
centrando nas pessoas, eles devem estabelecer a base de quatro posições. 
 
O Reino do Céu de esposo e esposa é estabelecido somente se um casal se torna unido 
centrando no amor de Deus. Ninguém pode dissolver essa união, e ela nunca se dividirá em 
dois. 
 
Que tipo de amor vocês encontraram? Se vocês encontraram o amor de Deus, sua mente e 
corpo devem estar completamente unidos para que o amor de Deus possa habitar em vocês.
Quando um pai e uma mãe estão completamente unidos em amor e os filhos têm seus objetos 
de amor, o Reino do Céu de uma família deve ser realizado. Quando os pais se tornam 
positivos e os filhos se tornam negativos, o Reino do Céu de uma família vem a existir. 
 
Como o Pai fez quando começou a Igreja de Unificação, vocês devem tomar cuidado sincero 
de seus amigos quando eles visitam sua casa. Vocês devem fazê-los dizer, “Sua casa é melhor 
do que a minha. Esta refeição é mais deliciosa do que na minha casa. Eu posso ficar aqui mais 
uma noite?” Quando vocês fazem de sua casa um lugar onde cada convidado o amigo quer vir 
e viver, mesmo abandonado suas próprias famílias, vocês têm o Reino do Céu de uma família. 
 
Há uma razão pela qual não construo igrejas agora. É porque não precisamos de tantas 
pessoas na igreja. O Reino do Céu começa não a partir da igreja, mas a partir de uma família –
especificamente, a partir de um noivo e uma noiva. Uma mulher nasce para ver um homem, e 
um homem nasce para ver uma mulher. O primeiro som que um bebê faz logo depois de 
acordar de manhã é “mamãe.” Um esposo deve chamar sua esposa mais do que um bebê 
chama “mamãe.” 
 
Aqueles homens que não têm chamado suas esposas da mesma forma que bebês chamam suas 
mães são miseráveis. Uma esposa também deve chamar seu esposo dessa maneira mais do 
que o esposo a chama. Um casal deve tratar um ao outro dessa forma. Se eles vivem com essa 
atitude, mesmo quando se tornam muito velhos, eles não invejarão os jovens. Quando casais 
abençoados alcançam oitenta anos de idade, o Pai os deixará ter uma viagem ao redor do 
mundo. 
 
No futuro, o culto da Igreja de Unificação deverá ser na forma de dar relatórios, não sermões. 
O conteúdo do relatório deve ser algo do qual cada família tenha orgulho. Portanto, toda 
família deve participar no serviço dominical. Enquanto fazemos isso, devemos aprender a 
partir da família exemplar e tentar orientar a família que esteja em uma situação ruim. Dessa 
forma, vamos estabelecer o Reino do Céu da família. Devemos saber claramente que o Reino 
do Céu na terra não pode ser estabelecido sem o Reino do Céu da família. O Reino do Céu 
deve ser estabelecido centrando em uma família. Vocês não devem esquecer a dignidade que 
devem ter como um membro da família. 
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Onde a vida do Reino do Céu começa? Ela começa a partir de uma família. Ela não começa 
em qualquer outro lugar. O Reino do Céu é a forma esfericamente estendida de uma família; 
ele não é algo fora do domínio de uma família. Portanto, vocês devem pensar que estão 
abraçando seu cônjuge para que os homens e mulheres do mundo possam se tornar unidos. A 
família é o lugar onde vocês podem estabelecer a condição para amar toda a humanidade. 
 
“O dia do encontro” vem após passar através da idade das “palavras” e a idade da 
“substância”; e depois de passar através do dia do encontro, vocês podem conduzir uma vida 
no Reino do Céu. Vocês devem alcançar a posição onde podem sentir a mente, coração, 
aparência e sofrimento de Deus como sua mente, coração, aparência e sofrimento. Com esta 
posição, a família do Reino do Céu deve ser estabelecida. Ela deve ser concluída na terra. 
 
Agora o Pai Celeste sente que deve ensinar a norma para a vida no Reino do Céu. As pessoas 
no curso de restauração devem aprender a partir daqueles que são especialistas no Princípio. 
O Pai não pode ser diretamente responsável por esses problemas. Essa idade já passou. A 
organização da Igreja de Unificação é a organização de uma família. A Igreja de Unificação 
está centrada em uma família, não em um indivíduo, que tem sido o centro até agora. 
 
Onde é o Reino do Céu? Ele não cai simplesmente do céu. Ele é o lugar onde estabelecemos 
um estágio vivo de dar e receber entre pai, mãe e filhos, e onde sentimos 100% de alegria ao 
utilizar todas as coisas para a vida e para a condição ideal. 
 
O que é o mundo do ideal de criação de Deus? É no lugar onde o Reino do Céu na terra e o 
Reino do Céu no céu são estabelecidos centrando na soberania dos Verdadeiros Pais. O Reino 
do Céu é estabelecido somente através do fundamento de amor. Ninguém recebeu o amor de 
verdadeiros pais no mundo decaído; não há nenhum traço disto. O mesmo é verdadeiro com o 
mundo espiritual, porque não houve uma única pessoa que recebeu o amor de verdadeiros pais 
na terra que tenha ido para o mundo espiritual. 
 
Amor de homem, amor de mulher, amor de filho, amor de filha, amor de pais e amor de Deus 
estão incluídos no fundamento original em nível familiar. Qualquer pessoa que ama os pais, o 
cônjuge e os filhos nesse lugar harmonizado conduz uma vida do Reino do Céu. 
 
Nossa família e o Reino do Céu são os mesmos na forma. Há pais, esposo e esposa, filhos, e 
irmãos e irmãs em uma família. Podemos criar um lar unificado de amor. Unificação pode ser 
estabelecida, vida pode ser conectada, e o ideal pode ser realizado em uma família. Portanto, 
vocês se tornam qualificados para irem para o Reino do Céu quando respeitam o amor 
conjugal e o amor paternal. Avôs transmitiram amor para os pais, os pais transmitiram amor 
para um esposo e uma esposa, e o casal transmitiu amor para os filhos. Se vocês negam 
qualquer um destes, o Reino do Céu não pode ser estabelecido. Vocês devem amar seus pais 
mais do que seu esposo ou esposa, e vocês devem amar seus avôs mais do que seus pais. Este 
lema é o núcleo e o ideal do Reino do Céu. 
 
O mundo teme a Igreja de Unificação devido às famílias abençoadas mais do que ao 
Princípio. A família abençoada é uma ligação de amor de três gerações. O Messias e as 
famílias abençoadas se tornam unidos em amor centrando no amor de Deus. O Messias, os 
casais abençoados, e os filhos abençoados: estas três gerações estão conectadas em amor na 
terra. A seguir, os casais abençoados, filhos abençoados e netos abençoados devem estar 
conectados em unidade em amor. A Igreja de Unificação é o lugar onde três gerações podem 
estar ligadas. 
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A base de quatro posições sobre a qual o Princípio de Unificação fala é o domínio de amor de 
três gerações. Quando três gerações vivem juntas em felicidade, o ideal de criação é realizado. 
Naturalmente, esposo e esposa devem amar um ao outro. Além disso, eles devem orar por 
seus filhos com amor e assumir sincero cuidado sobre eles a fim de criar uma família feliz e 
harmoniosa. Quando isto é cumprido verticalmente e conectado horizontalmente, amor 
perfeito é estabelecido. Até mesmo o primo e o segundo primo devem se tornar unidos em 
amor para criar a forma perfeita do amor. 
 
A Igreja de Unificação considera o Reino do Céu como começando a partir do domínio da 
tribo. Quando pais, irmãos, primos e segundos primos se tornam unidos centrando no avô, as 
três gerações perfeitas são estabelecidas. Quando este domínio tribal de amor se torna unido 
com Deus na terra, o mundo inteiro será o mundo de amor – o Reino do Céu. Quando uma 
mulher se casa em uma família, ela deve ter seus avôs e sogros no lugar de Deus e seu esposo. 
Ela também deve estar harmonizada com as cunhadas e cunhados. Se esses relacionamentos 
de amor são estendidos para a sociedade, nação e mundo, este mundo será preenchido com 
paz e amor, ao invés de crime e guerra; isso é o Reino do Céu, o mundo ideal de Deus. 
 
O Reino do Céu de uma família é estabelecido quando um homem e uma mulher estão 
completamente unidos; O Reino do Céu individual é estabelecido quando a mente e o corpo 
estão completamente unidos. Esposo, esposa e filhas devem estar unidos centrando na 
vontade de Deus no Reino do Céu da família. O propósito da Vontade é para o benefício da 
humanidade, e o centro da Vontade é Deus. Portanto, o Reino do Céu da família deve estar 
ligado com o lugar onde uma família existe para a humanidade, centrando em Deus. 
 
Devemos trabalhar pela humanidade – não somente por Deus. Deus quer encontrar uma 
família com este padrão. A menos que essa família seja estabelecida, Deus não pode salvar 
toda a humanidade, todas as nações e todas as famílias. A fim de criar essa família, o Pai criou 
famílias abençoadas. O centro da família é Deus, e este mundo deve ser a nação de Deus. As 
famílias abençoadas devem se esforçar para conduzir uma vida que esteja conectada com a 
nação de Deus. A tribo, a nação e o mundo devem ser estabelecidos a partir do ponto que 
existimos e trabalhamos pelos outros, por isso uma família deve ser responsável para 
organizar o mundo centrado em Deus. 
 
Quanto vocês têm influenciado sua tribo, nação e mundo se torna o padrão para receber a 
Bênção. O conteúdo da Bênção difere em valor interno e resultados externos. 
 
A Igreja de Unificação centrada no Pai é como uma tribo e uma nação. O propósito da Igreja 
de Unificação é formar uma nação composta de cinco raças em unidade que podem trabalhar 
para o benefício do mundo. Este é o propósito do Pai e é o propósito que Deus quer realizar 
através do Pai. 

 
8) A Chave para Entrar no Reino do Céu 
 
A chave para entrar no Reino do Céu não é o lugar para o qual vocês podem ir sozinhos, mas 
o lugar para o qual vocês devem ir com seus pais, irmãos e irmãs. 
 
Qual é a chave para ir para o Reino do Céu? O reino do Céu não é um lugar para vocês irem 
individualmente; vocês devem ir conduzindo sua tribo como também sua família.  
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Ter um grande clã se colocando diante de Deus na terra é bênção. Uma família com muitos 
filhos e muita fortuna é considerada abençoada, não é? Vocês devem entrar no Reino do Céu 
com essa família, não sozinhos. Vocês nunca podem ir para o Céu individualmente. O Pai 
descobriu que o Reino do Céu não é um lugar de fantasias selvagens como os cristãos 
acreditam. Originalmente, devemos entrar no Reino do Céu como uma unidade familiar. O 
mundo ideal é o lugar onde pais e filhos podem viver juntos centrando em Deus. Desta forma, 
se seu pai vai para o inferno, sua mãe vai para o Reino do Céu, sua irmã mais velha vai para o 
inferno, e seu irmão mais jovem vai para o Reino do Céu, vocês se sentirão bem embora 
possam ir para o Reino do Céu? O Reino do Céu é o lugar para ir como uma unidade familiar. 
 
Os seres humanos devem estar casados no seio do amor de Deus e ter filhos a quem Deus ama 
e netos a quem Deus sente alegria de estar junto. O Reino do Céu é um lugar onde sua família 
vai em conjunto. Ir para algum lugar sozinho, onde seu filho não pode ir com vocês, é 
realmente ir para o Reino do Céu? Paraíso é o lugar para o qual pessoas seguem 
separadamente, descartando a intimidade de “esposo e esposa” ou “pai e filho.” Paraíso não 
tem nada a ver com a família. Esse lugar é o Reino do Céu? O mundo onde todos os membros 
da família podem dar e receber centrados em Deus é o Reino do Céu. Enquanto um filho está 
flutuando no inferno, seus pais podem estar felizes no Céu? Esse lugar é o Reino do Céu? 
 
O Reino do Céu sobre o qual a Igreja de Unificação está falando é o lugar onde todos os 
membros da família devem ir juntos, não o lugar para o qual vamos sozinhos. Na visão do 
ideal de criação de Deus, o Reino do Céu é um lugar para o qual homem e mulher podem ir 
separadamente? Não, ele é o lugar para duas pessoas irem juntas; pai e mãe estão destinados a 
irem juntos. A este respeito, nossa Igreja de unificação é a religião fazendo história. 
 
Originalmente, Deus não criou um mundo no qual um esposo poderia ir para o Reino do Céu 
e sua esposa para o inferno. Os personagens principais do ideal de criação de Deus, 
especificamente pai, mãe, filho e filha, estão destinados a formar uma tribo e uma nação. Isto 
não faz sentido? Devido à queda, o inferno veio a existir. 
 
Que tipo de lugar é o Reino do Céu? Ele é o lugar para uma família – homem e mulher em 
união – entrar. Porque Jesus não pôde encontrar uma noiva e gerar filhos e filhas na terra, ele 
teve que deixar o Espírito Santo trabalhando na terra enquanto ele mesmo esteve orando no 
Paraíso por 2.000 anos. 
 
Porque uma mulher caiu primeiro, um espírito feminino – o Espírito Santo – como o corpo 
substancial de uma mãe deve limpar o pecado e tornar o mundo limpo. Então Jesus como um 
noivo com a nova semente deve retornar. O propósito de Deus é criar um novo mundo 
centrando em Deus, com a família de Verdadeiros Pais em um novo céu e nova terra. Quando 
esse mundo é realizado, podemos dizer que o plano de Deus está cumprido de acordo com 
Sua Vontade. Não precisamos acreditar em um Deus que esteve trabalhando por 6.000 anos 
sem um propósito claro. 
 
A base de quatro posições é a pedra fundamental do Reino do Céu na terra e do Reino do Céu 
no céu. O Reino do Céu não pode ser estabelecido por um indivíduo sozinho; Jesus sozinho 
não pôde edificá-lo. Esse é o motivo pelo qual o Espírito Santo deve descer. Porque Jesus não 
pôde estabelecer uma família, ele está no paraíso agora, não no Reino do Céu. Paraíso é a sala
de espera para entrar no Reino do Céu. Inferno foi criado por causa da queda humana. Deus 
não criou originalmente o inferno. 
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Nunca iremos para o Reino do Céu sozinhos. Duas pessoas, Adão e Eva, abriram a porta do 
Inferno devido às suas ações decaídas, por isso não podemos ir para o Reino do Céu sozinhos. 
Esse é o motivo pelo qual Jesus está no Paraíso, não no Reino do Céu. Ele deve ir para o 
Reino do Céu com sua noiva. Atualmente, os cristãos querem seguir Jesus sem ter qualquer 
ideia deste fato. A menos que estabeleçamos o padrão de restaurar uma família, não podemos 
ir para o Reino do Céu. Esse é o motivo pelo qual a Igreja de Unificação dá a Bênção. 
 
De acordo com o princípio de criação, o Reino do Céu é o lugar para entrar centrando na 
família. Felicidade deve ser sentida quando pais, filhos e todos os familiares podem entrar no 
Reino do Céu juntos. Se filhos vão para o Reino do Céu enquanto seus pais vão para o 
inferno, este é de fato o Reino do Céu? Portanto, a Igreja de Unificação deve estabelecer o 
fundamento em nível familiar ao pavimentar o caminho para o Reino do Céu. Sem fazer isso, 
vocês não podem entrar no Reino do Céu. Centrando na família, vocês devem estar livres do 
padrão histórico e providencial que Satanás pode acusar. 
 
Vocês não podem ir para o Reino do Céu sozinhos. A Bênção nos ajuda a atravessar 
rapidamente a porta do Reino do Céu. Este é o lugar para ir no nível familiar, exaltando o laço 
de três gerações. Os setenta membros da família de Jacó eram a união de três gerações; eles 
entraram no Egito como esse grupo. 
 
O desejo do Pai é ver famílias exemplares chamadas pelo Céu a partir do mundo inimigo, por 
isso devemos saber que não podemos entrar no Reino do Céu sem seguir através da família.
Quem restaura o Reino do Céu? A porta do Reino do Céu se abre por meio de um casal 
absoluto com fé absoluta, prática absoluta e coração absoluto, que está disposto a carregar a 
cruz com gratidão. 
 
Como conceituamos o Reino do Céu? Em uma palavra, o Reino do Céu é o ambiente vivo 
para uma pessoa perfeita. Se esta é uma pessoa perfeita com amor verdadeiro, então qual é a 
natureza de uma pessoa com amor verdadeiro? A humanidade é composta de homem e 
mulher. Sem um homem e uma mulher, a conclusão do ideal de amor de Deus não pode ser 
estabelecida na terra. O Amor de Deus não pode ser aperfeiçoado sem um homem e uma 
mulher que possuem juntos à subjetividade de amor perfeito. 
 
Uma pessoa solteira nunca pode entrar no Reino do Céu. Para uma pessoa solteira, o Reino do 
Céu é a terra do desespero. Uma terra de solidão ainda apresenta esperança, mas uma terra de 
desespero tem a posição de estar sem esperança. Quando famílias abençoadas da Igreja de 
Unificação realizam amor vertical no fundamento de amor horizontal entre esposo e esposa, 
eles entram no Reino do Céu. Aqui está a recente prova espiritual para isso. (Coronel Pak
explica isto:) O antigo presidente da Igreja de Unificação da Coreia, o Rev. Hyo Won Eu, que 
está no mundo espiritual agora, uma vez falou por meio de uma médium feminina. “Como o 
primeiro discípulo do Pai, eu trabalhei por um longo tempo na posição de presidente, e escrevi 
o Wolli Kang-ron (Discurso sobre o Princípio) que se tornou a escritura em âmbito mundial, 
por isso eu pensei que estaria na posição do topo no mundo espiritual. Mas quando o Pai 
organizou a trindade do mundo espiritual com a ordem de Ki Suk Lee, Hyo Won Eu e Chung 
Goo Park, eu fiquei desapontado e reclamei. O Pai disse, “O mundo espiritual é o mundo do 
amor, onde existe a competição de amor, não a competição de intelecto. Ki Suk Lee teve mais 
amor, esse é o motivo pelo qual ele se tornou o primeiro irmão na trindade.” Eu pude entender 
depois de ouvir a explicação do Pai. Eu não entrei ainda no Reino do Céu; Eu estou no 
caminho para lá. Até agora, meu trabalho se inclinou para o intelecto, mas vou trabalhar duro 
de coração com minha esposa na terra.”  
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Heung Jin Nim está no Reino do Céu. Ele não pôde entrar no Reino do Céu até que foi 
abençoado. Após estabelecer a base de quatro posições, ele entrou no Reino do Céu. O mundo 
espiritual é o mundo de amor. 
 
Que tipo de pessoa pode ir para o Reino do Céu? O tipo de pessoa que ama seu filho, esposa 
ou a si mesmo mais do que ele ama a Deus não pode ir para o Reino do Céu. 
 
Quando vocês podem respeitar o amor paternal e o amor conjugal, vocês estão qualificados 
para irem para o Reino do Céu. Vocês devem amar seus pais mais do que vocês amam seu 
cônjuge, e vocês devem amar seus avôs mais do que vocês amam seus pais. Este é o núcleo 
do Reino do Céu e o lema encapsulando o ideal. 
 
Sua mente e sua vida devem transbordar com o amor de Deus e devem deixar o amor fluir 
continuamente. Quando o amor flui, há esperança, mas quando o amor seca, você e sua 
família perecerão. Pessoas de coração seco serão afastadas do mundo de amor. Essas pessoas 
estão destinadas a serem excluídas do mundo da tradição de amor. 
 
Se não podem experimentar o amor celeste na terra, vocês não podem ir para o Reino do Céu. 
Vocês já amaram sinceramente uma pessoa tipo Caim? A fim de ir para o Reino do Céu, seu 
amor deve superar o amor paternal e o amor conjugal do mundo satânico. Pais até mesmo 
morrem para o benefício de seus filhos no mundo decaído; mas ainda, nosso amor deve 
superar o amor paternal do mundo decaído. 
 
Vocês não podem ir para o Reino do Céu sozinho. Um homem e uma mulher devem estar 
unidos. A fim de atravessar este processo, uma pessoa do casal deve seguramente se tornar 
unida com Caim. Um ambiente adequado é necessário. Antes de receber pais ou cônjuge, 
vocês devem estabelecer um padrão de unidade entre irmãos e irmãs. Este é o pensamento de 
Unificação. 
 
O que é a queda humana? O que são filhos decaídos? Filhos decaídos não podem sentir Deus 
inteiramente como seu Pai. A mente deles não tem o conceito de Deus. Vocês devem ter a 
seguinte experiência e realização. Primeiro, vocês devem sentir substancialmente, “Eu nasci 
novamente e recebi nova vida, e sou filho ou filha de Deus que conduz uma vida nova através 
do amor dos Verdadeiros Pais.” Segundo, “Eu sou um cidadão qualificado da terra de Deus.” 
Terceiro, quando vocês olham para a nação e o mundo, vocês devem sentir a misericórdia de 
Deus e pensar, “Deus concedeu este mundo para mim, por isso eu, como filho de Deus, tenho 
um direito para possuir este mundo.” 
 
O despertar deste sentimento real é a tarefa mais importante para nós em 1977. Vocês devem 
compreender primeiramente que vocês são filhos diretos de Deus; segundo, que vocês são 
cidadãos do Reino do Céu; terceiro, que este mundo é seu legado a partir de Deus. Deus 
abençoou Seus filhos com três dons. Um indivíduo que realiza este sentimento está se 
movendo na direção da perfeição e é dotado com a qualificação e direito para ser o centro ou 
um membro do Reino do Céu da família. 
 
Quando Deus se estabelece na terra com alegria, então todas as coisas podem ter um Sabbath. 
O lugar substancial para todas as coisas não pode ser estabelecido a menos que Deus se 
estabeleça na terra. A menos que as mentes dos pais estejam confortáveis em uma família, 
vocês não podem estabelecer uma família feliz centrando em seus pais.  
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Da mesma forma, uma nova ordem não pode ser estabelecida neste mundo a menos que sua 
mente e seu corpo possam natural e espontaneamente cantar uma canção de felicidade 
centrando em Deus, o sujeito do cosmos, e a menos que vocês recebam autoridade 
independente em um ambiente livre. 
 
Embora vocês tenham estabelecido o Reino do Céu individual, se não podem aplicar isso para 
a família, vocês não terão um lugar seguro para vocês mesmos como um indivíduo receber o 
Sabbath. Sem estabelecer o fundamento vitorioso em nível tribal, vocês não podem 
estabelecer um fundamento seguro para o Reino do Céu da família. A fim de que uma tribo 
seja estabelecida seguramente, o fundamento nacional deve ser determinado; a fim de que 
uma nação estabeleça o fundamento para ter o Sabbath, um fundamento em âmbito nacional 
deve ser organizado. Vocês estão neste processo de desenvolvimento. 
 
Quando dizemos Pai Celeste, estamos dizendo que Deus é um pai. Se Adão e Eva não 
tivessem caído, eles teriam se tornado o Rei e a Rainha da nação, como também os pais. Eles 
teriam sido o Rei e a Rainha do Reino do Céu e o Rei e a Rainha do universo. Esse é o motivo 
pelo qual há um ditado que um súdito leal amoroso e um filho de piedade filial pode ir para o 
Reino do Céu. Quando uma mulher serve seu esposo como Deus, Senhor ou Rei e conduz 
uma vida de amor verdadeiro, ela pode ir para o Reino do Céu. A lógica que vocês não podem 
ir para o Reino do Céu a menos que amem seus pais, nação e mundo faz sentido neste ponto. 
 
Uma família pertence a uma nação, uma nação pertence ao mundo e o mundo pertence ao 
universo, por isso se vocês amam Deus, vocês alcançarão a condição que amaram tudo no 
universo, embora tenham abandonado sua família e nação. Esse é o motivo pelo qual vocês 
são orientados a viverem para o benefício do mundo e de Deus. Se vocês podem amar o 
mundo e a humanidade tanto quanto me amam, vocês podem ir para o Reino do Céu. 
 
Uma pessoa que está ligada por sua família e que está acorrentada por formas convencionais e 
hábitos do passado não pode entrar no Reino do Céu. Essa pessoa precisa de um dom celeste 
para revolucionar sua mente a um grau explosivo. Onde é o lugar para dispensar este dom 
celeste e nos estimular a conduzir essa revolução? É a Igreja de Unificação. A motivação e a 
fonte de revolução se originam a partir da Igreja de Unificação. Isto se aplica a todos. 
 
O Pai diz para os membros da Igreja de Unificação que devemos estabelecer o Reino do Céu 
na terra, mas isto não é realizado por nós mesmos. Vocês são instruídos que para estabelecer o 
Reino do Céu, vocês devem se tornar o neto mais velho da família principal. A fim de ser o 
neto mais velho da família principal, vocês devem se casar na família principal e cumprir as 
obrigações morais ali. Vocês devem ser bons exemplos na vida pública. Em outras palavras, 
vocês devem minuciosos na vida da igreja e em nossas atividades oficiais. Estas duas áreas 
são críticas. 
 
Vocês pertencem a determinada região. O grau que se esforçam para absorver toda a sua 
região na Vontade de Deus influenciará de forma vital na educação de seus filhos. A mudança 
em suas vidas depois que vocês começaram a viver centrando na vontade de Deus, em outras 
palavras, quanto vocês conduzem uma vida exemplar na sua vila e quanto vocês criam 
relacionamentos exemplares com os outros, será o objeto de potencial críticas de seus filhos. 
Portanto, sua vida pública deve ser sólida. A seguir, sua vida privada (pessoal) é o problema. 
Há qualquer diferença qualitativa em sua vida antes da Bênção e depois da Bênção, quando 
vocês estão tentando conduzir uma vida de fé como uma família?  
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Se, quando um esposo se torna arrogante, sua esposa continua reclamando e irritada com ele 
mais do que antes, eles não são um bom exemplo para seus filhos. 
 
Depois de receber a Bênção, eles devem mudar totalmente. É muito importante criar uma 
situação na qual seus filhos os respeitem, pois eles devem ser bons exemplos para seus filhos 
em sua vida pessoal. 
 
Desejo público pode ser aceito em qualquer lugar; nunca tenham desejos autocentrados. 
Vocês devem ter a atitude que farão isso e aquilo a fim de salvar a nação, ao invés de agir 
com a motivação para se tornarem populares na nação. Uma nação se move de acordo com 
sua mente? Se esse é o caso, vocês podem pensar que Deus se moveria seguindo sua mente. 
Esses pensamentos são todos autocentrados. Vocês sempre devem conduzir uma vida pública. 
Em todas as suas ações, ganhando dinheiro ou participando em determinadas atividades, 
vocês devem estar motivados para salvar a nação e o mundo. Vocês não devem pensar que 
farão alguma coisa boa mais tarde ganhando dinheiro agora. 
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3. A Vida da Família Abençoada 
 
1) A Família Abençoada Deve Ser um Bom Exemplo 
 
Famílias abençoadas devem sentir a missão para determinar o futuro do todo. Um casal e seus 
filhos são uma família. A família não deve se tornar uma escrava dos hábitos. A família é o 
ponto de início da base de quatro posições. Unidade de esposo e esposa é absolutamente 
necessária aqui. Vocês devem se unir com o padrão original que Deus deseja. 
 
No estabelecimento de um fundamento em nível familiar, quando uma esposa se ajusta ao 
esposo, e quando os filhos se tornam unidos, a família será abençoada. Agora é a época da 
salvação familiar. Devemos restaurar a família; não há nenhum testemunho melhor do que 
esse. Um casal deve orar em lágrimas segurando as mãos dos filhos no romper do dia, para 
que os filhos cantem canções de anseio por seus pais quando estão longe de casa. 
 
A partir de agora, devemos anatemizar as coisas dignas de serem cortadas com uma espada. 
Vocês não estão destinados a fazer isto por si mesmos. A Igreja de Unificação deve 
estabelecer o Reino do Céu; esse é o motivo pelo qual devemos procurar pela família, não um 
indivíduo. Vocês entendem? O departamento da família será a parte mais importante em 
nossa igreja. Uma pessoa que não pode ser um bom exemplo na vida familiar receberá 
acusação mundial e cósmica. 
 
A Bênção é preciosa depois de cumprir a condição de responsabilidade. Homens não devem 
criar lutas com os punhos e as mulheres devem ser cuidadosas com suas bocas. Elas não 
devem utilizar a linguagem abusiva do mundo secular. Elas devem ser diferentes de alguma 
forma. A família é a micro-igreja; ela deve ser a agência do céu. Ela deve ser a família que 
Deus queira visitar. Ao menos três famílias devem administrar uma casa. Primeiro, uma 
família deve ser o lugar onde muitas pessoas podem vir e ir; a harmonia entre homens é mais 
importante. Em segundo lugar, as famílias celestes devem estar unidas. Ao menos uma 
trindade de famílias deve estar completamente unida. 
 
Centramos na família, não no indivíduo. Isto não significa que tudo deve ser cortado 
centrando em uma família; ao invés, o todo deve ser ligado centrando em uma família. O 
esforço para cultivar uma vida moral solitária não é suficiente. Vocês devem se determinar a 
fazer várias vezes mais esforços do que antes. 
 
Somos aptos a ficar cansados e recuarmos da vida de desafiar o mal. Após terem uma família, 
vocês devem fazer várias vezes mais esforços do que faziam quando eram solteiros. 
 
A família é o eixo para fixar o foco. Não podemos fugir desta realidade. Os relacionamentos
de “frente e atrás.” “direita e esquerda, e acima e abaixo” devem ser estabelecidos em uma 
família. 
 
A forma da fé que vocês tinham no passado não é suficiente, nem sua antiga atitude unilateral 
de fé é suficiente. A oração individual funcionava quando vocês eram solteiros; mas se há 
mesmo que uma única pessoa se opondo em uma família, a família deve penetrar no problema 
em conjunto, assumindo a cruz de desunião até que o padrão original seja encontrado. Um 
indivíduo é como um vagão do trem, e uma família é como uma locomotiva. É simples 
restaurar um erro individual, mas o erro de uma família leva diretamente para a ruptura. 
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A família é importante. Se um parceiro fracassa, nenhum relacionamento pode ser criado. 
Quando uma virgem e um solteiro estão apaixonados, eles geralmente esquecem todos os seus 
ideais. O ponto de início de tudo para nós é a família. Quando vocês brigam insistindo em 
suas próprias opiniões, a nação e Céu e terra perecerão. A família é o buraco através do qual 
podemos respirar. 
 
Fé individual pode crescer bem quando uma pessoa encontra um bom líder, mas em uma 
família, todos devem ser o líder uns para os outros. Para quem e por que uma família existe é
o problema. O ninho do Sabbath para os filhos é o amor e orgulho que eles têm por seus pais. 
 
Precisamos de um fundamento de completa unidade entre pais e filhos em uma família. Mas o 
que vale isto se não há nenhuma nação, embora vocês tenham muitos filhos? Nada será útil se 
não há nenhuma nação. 
 
Quando os súditos leais há muito tempo atrás recebiam algum ouro, eles o ofereciam primeiro 
ao rei da nação. Esse era a regra da vida de lealdade na Coreia. 
 
Nessa perspectiva, a cortesia coreana tem conteúdos celestes que não são encontrados em 
qualquer outra nação. Os Confucionistas seguem o Confucionismo, e há muitas maneiras nos 
ensinamentos confucionistas que são semelhantes à lei celeste. 
 
Vocês devem fazer seus descendentes executarem um ritual de sacrifício para vocês. Até 
agora, as regulações da vida e os procedimentos para a realização de um funeral não tinham 
sido estabelecidos centrando no Princípio; mas a partir do momento que o padrão é 
estabelecido, vocês não devem se comportar como desejam. Vocês devem desenvolver e 
manter a vitalidade da vida para sobreviverem e crescerem, não importando que tipo de 
tempestades venha, superando seu ambiente e arraigando profundamente centrando na 
mentalidade que Deus está sempre conosco em todas as situações. Se vocês se tornam assim, 
a lei celeste não será um grande problema; mas se vocês não se tornam assim, problemas 
surgirão. 
 
Não tratem seus antepassados como antepassados reais. Houve bons ancestrais entre os 
antepassados nascidos após Adão, mas de qualquer forma eles foram infiéis a Deus – esse é o 
motivo pelo qual vocês não devem tratá-los como seus antepassados. Então quem é nosso 
antepassado? Nossos antepassados decaídos não podem ser considerados como tal. Mas entre 
eles, houve antepassados proeminentes. Temos concentrado em Adão, Noé, Abraão, Moisés e 
Jesus na Bíblia a fim de honrar seu trabalho por Deus. Por isso, centrando nesses antepassados 
fiéis, devemos nos unir. Vamos servir e atender o Pai a quem eles estavam chamando, a quem 
eles estiveram atendendo e por quem eles estiveram vivendo, como nosso Pai. 

 
2) A Vida Familiar de Famílias Abençoadas 
 
Juramento das Famílias: 
 
Nós, famílias, o centro do cosmos, irmãos e irmãs verticalmente conectados, carne e sangue 
dos Verdadeiros Pais diante do novo céu, juramos e prometemos diante dos Verdadeiros Pais 
nos tornarmos dignos de possuir a glória da vitória, mantendo nossas posições em atividades 
responsáveis e observando as leis e tradições familiares decretadas pelo céu. Isto eu juro. 
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Porque os seres humanos originais nasceram através do laço representado pelo conteúdo do 
“Juramento das Famílias,” eles devem viver e morrer dentro deste Juramento. Devemos ser 
capazes de ler este Juramento sem qualquer culpa. 
 
Estivemos vivendo e falando de forma descuidada, mas agora devemos estabelecer 
regulamentos em nossas famílias. Pais não devem bater em seus filhos devido à raiva, ou falar 
palavras seculares de condenação para eles. Agora, todos devem estar unidos. Palavras, 
atitudes e formas de vida devem estar unidas, centrando em Deus. 
 
A Bênção não tem qualquer significado em uma única geração. Ela não é mais do que um 
homem e uma mulher vivendo juntos. Então, qual é o conteúdo providencial da Bênção de um 
indivíduo? Não é suficiente para as famílias abençoadas viverem de acordo com suas mentes 
originais, mas elas devem estabelecer uma base de quatro posições centrando em Deus. 
Porque a história humana começou a partir da queda centrando em Satanás, ela deve ser 
restaurada centrando em Deus. Isto é inevitável para o homem decaído. 
 
A fim de que a família principal cresça, os membros da família devem aceitar e 
conscientemente praticar as regras e etiquetas da família. Mas pessoas com uma atitude como, 
“Essas regras não têm nada a ver comigo,” não podem ser descendentes da família principal. 
Essa pessoa não pode ser herdeira da família principal mesmo se ela nascer como seu filho 
mais velho. 
 
Como manter a linhagem de sangue pura vinda de Deus é o desafio. É significante manter a 
linhagem de sangue pura em uma condição imutável, não como sangue que tem a 
possibilidade de cair. Devemos cuidar sinceramente sobre isso. É muito difícil se tornar puro 
neste mundo decaído; os primeiros seres humanos caíram, embora estivessem no Jardim do 
Éden não manchado. Vários problemas estão envolvidos neste ponto. Os pais abençoados que 
nasceram no mundo decaído, a despeito de seus sofrimentos, devem criar um ambiente 
imaculado para seus filhos abençoados. É o pensamento do Pai, preparar esse ambiente tão 
rapidamente quanto possível para a segunda geração, não importando quais sacrifícios 
estejam envolvidos. Devemos nos apressar. 
 
A fim de que vocês, americanos, sejam liberados do mundo pecaminoso, vocês não devem ter 
o conceito que são cidadãos americanos. Ao invés de pensar que são americanos ou coreanos, 
vocês devem ter o conceito que “eu sou uma pessoa de Deus, o objeto do Céu.” Vocês devem 
dedicar suas vidas como se estivessem afiando uma adaga para cortar cruelmente a natureza 
pecaminosa que permeia os costumes e hábitos do mundo decaído, incluindo a linguagem, 
roupas, sapatos e cosméticos das mulheres. Esta vida dedicada pode libera o mundo 
pecaminoso. Não há nenhuma forma para subjugar o mundo pecaminoso a menos que 
obtenhamos vitória sobre a história secular, os hábitos e maus costumes que permeiam o 
ambiente. Vocês deverão ser liberados dessas condições ambientais ruins se querem se tornar 
pessoas verdadeiras, restaurar uma nação verdadeira e irem para o Reino do Céu. 
 
Suas famílias não devem se tornar secularizadas e escravas dos hábitos. Vocês não devem 
pensar, “As coisas serão melhores no futuro, embora sejam terríveis agora.” Vocês devem ser 
perfeitos agora; o presente é o problema. Quando o passado e o presente são perfeitos, o 
futuro será perfeito. Não ter um dia perfeito no Jardim do Éden é a evidência que corrobora a 
queda. O lugar onde o passado, o presente e o futuro podem estar unidos em unidade é o ideal. 
Vocês devem ser capazes de oferecer “o Presente.” O desejo de Deus é estabelecer a pedra 
fundamental eterna na terra. Este é o ponto sintetizado histórico. 
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Se vocês seguem um ano com o padrão de sinceridade que sentiram no Dia de Deus, suas
vidas diárias serão influenciadas. E se vocês conduzem a tradição familiar com esse coração 
sincero, sua descendência nunca diminuirá. 
 
A razão para a destruição dos Israelitas depois que entraram em Canaã é que eles se tornaram 
presos na rotina e seu foco mental se estabeleceu na vida de comer e luxúria. Os Israelitas que 
se tornaram ricos até mesmo se casaram com Gentios. Eles estavam atrás de poder e gostavam 
de conhecimento. Eles pereceram porque assimilaram a cultura canaanita e venderam o 
espírito de escolhidos para os Gentios. 
 
Não se tornem escravos de maus hábitos. Hábitos são as piores doenças. Se vocês conduzem 
uma vida habitual depois do casamento enquanto criam seus filhos, os hábitos se tornam parte 
de seu corpo. Vocês não encontrarão mais tempo para oração ou ofertas de coração nesse 
ambiente. Não há tempo para orar quando os filhos fazem barulho ao seu lado. 

 
3) A Vida de Esposo e Esposa em uma Família Abençoada 
 
Famílias abençoadas devem renunciar ao conceito de vida convencional. O casal ideal que 
Deus originalmente desejava devia retornar glória a Deus, mas ao invés, o casal decaído 
retornou tristeza para Deus. Há a deslealdade do arcanjo como também a irresponsabilidade 
de Adão e Eva. O arcanjo estava destinado a estabelecer a condição de lealdade e piedade 
filial em relação a Deus, mas ele falhou em fazer isso. Portanto, a providência de restauração 
deve estabelecer condições de lealdade, piedade filial e amor virtuoso. 
 
Embora nós, como pessoas decaídas, tentamos estabelecer essas condições de amor, não 
podemos alcançar o padrão original porque o inimigo interfere com nossa lealdade, piedade 
filial e virtude. É fácil falarmos e pensarmos sobre nos tornarmos leais à nação, dedicados aos 
nossos pais e fiéis aos nossos cônjuges, mas a lealdade, a piedade filial e o amor virtuoso 
originais são diferentes do que imaginamos. Esse é o motivo pelo qual precisamos do ponto 
central. 
 
Porque Deus esteve estabelecendo o centro de coração de lealdade, piedade filial e virtude no 
amor, toda religião e moralidade deve seguir este padrão. Todas as pessoas religiosas e Jesus 
estiveram tentando estabelecer a família para o propósito de estabelecer a condição de 
lealdade, piedade filial e virtude no amor. Deus estabeleceu a nação de Israel a fim de 
procurar por essa família. Jesus poderia ter feito Satanás se render se ele tivesse primeiro
estabelecido a moralidade de lealdade, piedade filial e virtude no amor, e então ele teria se 
tornado o sacerdote para expandir essas condições. Quando filhos amadurecem, eles devem 
substituir a doutrina de Deus com Sua substância. 
 
Famílias abençoadas não devem se afastar de ninguém ao estabelecer lealdade, piedade filial e 
virtude no amor. Lealdade, piedade e virtude no amor começam a partir da família. Ser 
abençoado é herdar os desejos do Pai. Na história houve famílias de lealdade e piedade filial 
diante de Deus, mas não houve nenhuma família de virtude no amor. Não podemos 
estabelecer a condição de virtude no amor até que o Dia de Deus venha e a acusação de 
Satanás seja superada.  
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Homens reunidos aqui devem amar suas esposas mais do que qualquer outro esposo no 
mundo. As mulheres também devem amar seus esposos mais do que qualquer outra esposa no 
mundo. Essa é a moralidade de amor que os pais das famílias abençoadas devem manter. 
 
Casais abençoados devem entrar no Reino do Céu quando cumprem amor horizontal 
centrando no fundamento de amor vertical. 
 
Quando um esposo ou uma esposa ama seu objeto como o representante do Céu, terra e toda a 
humanidade, essa família pode representar todas as famílias abençoadas. 
 
O pensamento principal da Igreja de Unificação é, “Nossa família não existe para o benefício 
de nossa família.” É a sabedoria convencional que as mulheres devem seguir seus esposos, 
mas isso não funciona na Igreja de Unificação. O caminho de mulheres virtuosas é viver para 
a nação, abandonando esposo e membros da família, se eles estão centrados somente na 
família. 
 
Estabeleçam a tradição familiar. Sigam o caminho centrando naquele que se coloca direto 
diante de Deus. 
 
Que tipo de família é a família exemplar? Quando uma família não cumpre sua missão, toda a 
família será capturada e os antepassados no mundo espiritual não serão capazes de cooperar. 
 
Quando uma família estabelece a tradição como a substância de Jesus e do Espírito Santo, a 
tradição nacional e mundial pode ser estabelecida. 
 
Não devemos ficar tristes quando alguém de um casal que trabalhou pela providência morrer 
muito cedo.  
 
Os casais abençoados não devem lamentar, mesmo se seu esposo ou esposa morre
precocemente. Eles não devem casar de novo; do contrário, eles serão capturados pela lei 
celeste no mundo espiritual. Eles devem relatar diante de Deus e seguir o que Deus os 
direciona a fazer. Mas atualmente há muitos que estão fazendo isso. Qual será o resultado? 
Ele não aparecerá na terra, mas vocês saberão quando forem para o mundo espiritual. Essa 
pessoa se colocará em uma posição pior do que Satanás. 
 
O Pai conhece todas as suas experiências passadas. Se vocês me perguntam, eu posso dizer 
imediatamente o que aconteceu em seu passado. O noivo e a noiva deveriam perguntar um 
para o outro sobre seu passado? Ou vocês deveriam esquecer seu passado? Porque o Pai 
decide esquecer seu passado, vocês também devem esquecer seu passado. 
 
Homens abençoados devem estar completamente unidos com o Pai. Então não haverá 
nenhuma conexão com o pecado. Vocês, como encarnações do Pai, devem começar suas 
vidas na posição objetiva; e o objeto, sua esposa, deve estar unido com o sujeito e 
absolutamente obediente. 
 
Quando vocês, casais abençoados começam uma família, o esposo deve conduzir uma vida 
pública (vida de serviço) e a esposa deve estar encarregada da vida familiar (a vida 
doméstica). Vocês serão representantes e famílias exemplares? “Moonies” são reflexivos, e
“Sunnies” são luminosos, e “Kingies” são compreensivos. Portanto, vocês devem ser Kingies,
a família compreensiva. O ideal deve ser realizado através de Deus e dos seres humanos. 
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Uma pessoa que está em débito não pode florescer. Um membro da família que gosta de estar 
em débito com os outros na família ficará isolado. É o princípio da vida humana que se os 
membros da família estão em débito com alguém mais na família, mais do que com os pais, os 
pais darão toda a autoridade e poder para essa outra pessoa. Esposas não devem estar em 
débito com seus esposos; nem os esposos com suas esposas. O mundo pacífico eterno vem a 
partir da família na qual ninguém quer estar em débito com os outros. 
 
Quando vocês trabalham em uma comunidade agrícola, vocês não trabalham sozinhos. Um 
esposo e uma esposa juntos devem relatar a agenda do dia para Deus antes de saírem para 
trabalhar, e devem relatar para Deus depois do trabalho, e então jantarem. Vocês devem saber 
quão rígido é o padrão de vida centrado em Deus. 
 
Há regras da vida familiar para mulheres e para homens respectivamente. Famílias 
abençoadas devem sistematizar suas vidas com essas grandes regras celestes; do contrário, 
elas estarão em problemas. 
 
Dar para o benefício da família, nação e mundo; este é o princípio de três objetos. Ao 
caminhar, homens devem dar o primeiro passo com o pé direito e mulheres devem dar o 
primeiro passo com o pé esquerdo. Homens estão destinados a sentar no leste e mulheres no 
oeste. Há sempre uma ordem determinada para fazer algo – a ordem de colocar a mesa ou a 
ordem de pendurar as roupas. 
 
Homem deve olhar para a mulher a partir de cima, e a mulher deve olhar para o homem a 
partir de baixo. A mulher não deve olhar a água fluindo rio acima, mas deve olhar rio abaixo. 
Uma mulher olhando rio acima é o tipo que será uma pessoa boa ao brincar com amor. 
 
A mulher deve preparar o lugar para o homem sentar. Quando utilizam um guarda-roupa, o 
homem deve utilizar o lado direito ou superior e a mulher deve utilizar o lado esquerdo ou 
inferior. A mulher não deve colocar sua saia ou roupas de baixo sobre as roupas do homem. 
As roupas da mulher não devem estar sobre as roupas do homem. 
 
A esposa de um líder não deve importunar seu esposo quando ele está para sair para o 
trabalho de manhã. O efeito da ondulação perturbadora de seu coração a partir da irritação de 
sua esposa perturbará o mundo e o tornará impuro. A mulher deve reclamar à noite, e então 
todos os problemas devem ser resolvidos durante a noite. Um homem deve lançar seu plano 
de batalha a cada manhã; a esposa desse esposo deve despertar bem cedo e servi-lo bem. 
 
Mulheres sempre devem ser belas, mesmo se isto exigir utilizar maquiagem e perfume. Uma 
esposa não deve estar em débito com seu esposo na vida emocional, e ela deve sempre se 
preocupar com o corpo e as roupas de seu esposo. Quando um esposo parece cansado depois 
do trabalho, ela deve preparar água para lavar seu rosto, e a escova e o creme dental para 
escovar seus dentes, e ela deve ser capaz de lavar seus pés e arrumar seu cabelo. 
 
O sorriso de uma mulher é a flor da família. A fim de estabelecer uma família harmoniosa, a 
mulher deve ser uma atriz de primeira classe em comédia e tragédia. Ela deve derreter 
completamente seu esposo todo o tempo, quer ele esteja alegre ou triste. 
 
A mulher deve mudar suas roupas e lavar seu cabelo ao menos uma vez a cada três dias. E 
sempre sorrir. Um sorriso é uma flor mental. Sempre mantenham suas flores desabrochadas e 
manifestem um doce sorriso! 
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A mulher deve testar a resposta do objeto para seu estilo do cabelo e maquiagem. Pensem 
sobre isto como um passatempo para alterar sua aparência externa, se vocês não podem fazer 
seu objeto alegre ou atrai-lo para vocês. Mobilizem todos os sentidos artísticos como uma 
sinfonia. Vocês podem pesquisar a fisiologia da mulher olhando para revistas ou explicar para 
ele sobre literatura após ler vários livros. Façam seu esposo viver dentro da largura de sua saia 
como um bebê. 
 
Uma vez que um homem e uma mulher se encontram, eles devem estar juntos segurando a 
mão um do outro, independente de seguirem o caminho de morte ou vida. Enquanto vocês 
devem seguir juntos, sejam espertos e elegantes. 
 
Depois de estarem casados, vocês não podem agir de qualquer forma como querem. Onde 
vocês devem ir depois do casamento? Vocês devem se encarregar do amor de Deus. Os seres 
humanos nascem separadamente como homem e mulher por causa do amor. Amor é ser 
frutífero por meio de um esposo e uma esposa se tornando unidos. 
 
Vocês são os corpos substanciais divididos vindos a partir das características duais de Deus. A 
fim de que os seres divididos se tornem uma união harmonizada, eles devem buscar o amor de 
Deus. A fim de encontrar o amor de Deus, homem e mulher devem estar unidos em amor. A 
menos que homem e mulher se tornem unidos, não há nenhuma forma para encontrar o amor 
de Deus. Encontrar o amor de Deus nos compele a permanecermos na mesma posição como 
Deus. Ficar na mesma posição como Deus significa se colocar diante de Deus. 
 
Quando vocês se tornam unidos centrando no amor de Deus, no fundamento de completa
unidade em amor conjugal, vocês não devem apenas alcançar a posição de Deus, mas devem 
possuir todos os pertences de Deus. O poder do amor é essa força tão surpreendente. Vocês 
devem herdar o direito de possuir todas as propriedades de Deus, e ao mesmo tempo, Ele deve
permitir que vocês participem em Sua autoridade. 
 
Se vocês se concentrassem em amar um ao outro negligenciando a vontade de Deus, vocês 
deveriam sentir vergonha diante de Deus. Esta é a vida de famílias abençoadas. Se vocês 
conduzem suas famílias procurando sua própria felicidade, suas famílias nunca se 
desenvolverão. Por isso, se algo bom acontece em sua família, isto deve estar relacionado com 
a nação, o mundo e o Céu. A alegria da família deve se tornar o orgulho da nação, do mundo e 
do Céu. 
 
Quando eles abraçam e amam seus filhos, pais abençoados devem saber claramente o 
propósito pelo qual seus filhos nasceram. Eles nasceram por causa de Deus; eles nasceram 
através da afinidade de Deus. Embora vocês possam ter uma conversa secreta com seu 
precioso esposo ou esposa, vocês não encontraram seu cônjuge por sua própria decisão. Vocês 
estão na presença da lei celeste. Deus interviu para criar seu encontro. Por isso vocês devem 
entender que quanto mais se tornam miseráveis, mais Deus se torna miserável. 

 
4) A Vida Providencial de Famílias Abençoadas 
 
O casal deve saber que eles são os elementos necessários para cumprir a vontade do todo e a 
vontade de Deus. Se as famílias abençoadas vivem para o benefício e bem-estar delas 
mesmas, não pela vontade de Deus, seus filhos serão miseráveis. 
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Tentar seguir a vontade de Deus com o motivo de cumprir seu próprio desejo não faz vocês 
seguirem em frente, mas ao invés os faz recuarem. Há muitos exemplos disto. Vocês não 
podem misturar seus desejos individuais com a vontade de Deus. Se um esposo e uma esposa 
vivem para seu próprio benefício e desejo mesmo depois da Bênção, eles são simplesmente o 
reaparecimento de Adão e Eva decaídos. A queda começa a partir da ganância. Se a Bênção é 
estabelecida a fim de se render à sua subjetividade, a Bênção não é justa. 
 
Para o quê vocês vieram até este pico da montanha? Se vocês vieram aqui para serem terem
sucesso ao ouvirem as palavras, vocês perecerão. Mas se estão aqui para se tornarem um 
positivo para sua vila, nação, mundo e céu ouvindo as palavras, vocês vieram para o lugar 
certo. Embora o Pai aprecie vocês, se vocês estão aqui apenas para desfrutar vê-lo, isto 
acabará em breve. Assim, vocês devem estabelecer um padrão claro para fazer qualquer tipo 
de trabalho, se isto beneficia Deus. 
 
Se um esposo e uma esposa estabelecem o fundamento de unidade com todo o coração, 
herdando a ideologia de Deus, futuros descendentes elogiarão vocês eternamente. O padrão 
desse louvor não deve permanecer em uma nação, mas deve ser o ponto principal de coração 
que pode ser perseguido por todo o mundo. A fim de estabelecer esse padrão, sua família deve 
começar com a determinação para superar qualquer ambiente difícil. 
 
Qual estrada vocês trilharam? Se vocês estiveram ocupados cuidando de seus filhos e filhas, 
vocês não serão capazes de encontrar Deus no mundo espiritual. Deus perdeu todo o mundo 
criado ao perder os seres humanos. Portanto, embora vocês vivam com seus filhos e filhas, 
sua mente sempre deve viver para amar Deus e cumprir a vontade de Deus. Se seus pais 
morreram através de perseguição enquanto tentavam cumprir a vontade de Deus, os filhos e 
filhas terão orgulho da vida de seus pais. 
 
Vocês devem saber que quanto mais miserável é o lugar que vocês entram, mais perto Deus 
está de vocês. Às vezes quando eu abria meus olhos, uma luz estava brilhando no céu. 
Quando Deus está conosco, esse fenômeno ocorre. Que lindo panorama! Há muitos homens 
simpáticos e belas mulheres no mundo, mas eles são nada comparados com essa cena. Essa 
beleza pode ser vista somente no mundo dos sonhos. O lugar onde beleza pode ser expressa 
completamente é o mundo ideal – o Reino do Céu que todos desejamos. Se uma pessoa como 
o Sr. Park aqui visse esse fenômeno, ele esqueceria de expirar depois de inspirar, mantendo 
sua boca entreaberta em profunda perplexidade. 
 
Quando sacrificamos silenciosamente tudo para o benefício de Deus, Ele nos protegerá. Deus 
seguramente estará ao nosso lado. Sua família deve ser a família de amor, e vocês devem se 
tornar o esposo e esposa públicos ou pais centrando no amor de Deus. Não sejam o esposo e 
esposa pessoais, ou pais centrando em vocês mesmos. Geralmente não há nenhum esposo e 
esposa públicos, nem pais públicos, e nem filhos e filhas públicos na América. Eles não estão 
trilhando o caminho do amor público; ao invés eles estão trilhando o caminho do amor 
privado, no qual o amor de esposo e esposa, e pais e filhos está centrando neles mesmos. Esse 
amor destrói a nação e o mundo. 
 
Quando vocês se tornam o centro do mundo depois de amarem e se sacrificarem pelo 
benefício do mundo, automaticamente serão capazes de lançar seu amor individual. Então 
Deus amará vocês. Uma grande pessoa não gerencia somente o lar para sua própria família ou 
nação; ela é alguém que gerencia o lar para o mundo. E quem poderia ser uma pessoa maior 
do que essa? A maior é aquela que está disposta a gerenciar o lar de Deus. 
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A este respeito, santos não sonham centrando no lar humano; eles são os sonhadores cujo 
centro é o lar de Deus. Os fundadores das religiões, Jesus, Confúcio, Buda e Maomé, 
compreenderam Deus como a essência do lar de uma dimensão mais elevada e mais ideal do 
que a humana. Esse é o motivo pelo qual eles esperavam pelo ideal. 
 
Vocês foram chamados para a providência e receberam a Bênção. Isso é devido ao enorme 
amor de Deus; isso não está fundado em sua vontade. Vocês já ganharam vida de graça, 
devido ao amor incondicional de Deus. Portanto, todos vocês estão em débito de coração com 
Deus. Embora Deus não peça para vocês pagarem o débito de coração, vocês devem 
participar em Sua situação e seguir Sua vontade, se desejam ser considerados como Seus 
filhos. Interesses ou consequências não podem intervir no relacionamento pais e filho. 
Somente amor existe entre eles. Filhos não trabalham para pagar seu débito com seus pais; ao 
invés, eles participam no trabalho de seus pais porque os assuntos dos pais são os assuntos dos 
filhos. Devemos refletir sobre quanto nós, famílias abençoadas, temos participado nas 
preocupações do Pai Celeste. Se famílias abençoadas pensam que as preocupações do Pai não 
têm nada a ver com eles, quem herdará o trabalho do Pai? 
 
Se vocês encontraram o Pai Celeste ao se juntarem à Igreja de Unificação e encontrarem o 
Pai, vocês devem ser gratos. Não foi fácil estabelecer a Bênção no curso da providência. Ela 
não é praticada como determinadas cerimônias de celebração ou cerimônias anuais. Se vocês 
conhecem o valor da Bênção, vocês devem ser capazes de herdar as preocupações e o coração 
do Pai. Um filho que nasce de um grande pai é responsável em ter sucesso com as coisas do 
seu pai. 
 
Todos se colocam no mesmo ponto central, mas a expansão horizontal difere, desde o nível 
familiar até o tribal, nacional ou mundial. O Pai e vocês se colocam no mesmo ponto central. 
O centro não pode ser dois. Enquanto o Pai tem a missão mundial, vocês têm a missão 
individual, familiar, tribal ou nacional. Fazendo esforços vocês podem estender seu nível para 
a mais ampla dimensão. 
 
Qual é sua situação após receberem a Bênção? O mundo para o qual vocês devem ir é o 
mundo que o Pai deve ir. A nação para a qual o Pai deve ir é a nação que seu filho deve ir, não 
é? Da mesma forma, a glória que o Pai desfrutará é a glória que seu filho desfrutará. Então 
quanto vocês pesquisaram sobre o que o Pai está fazendo? Vocês já leram as revistas 
Unification News e Today's World à noite inteira para descobrir o que está acontecendo ao 
Pai e sua família? Quantas páginas vocês leram quando as receberam? Vocês já leram muitos 
livros indignos ligados a Satanás, e fizeram pesquisas indignas sobre assuntos satânicos, mas 
quanto vocês têm pesquisado sobre o Pai? Vocês não têm essa confiança.  
 
Vocês devem saber claramente se já viveram ou não pela vontade de Deus. Há pessoas 
observando como as famílias abençoadas serão comparadas com famílias não abençoadas. 
Quando um bebê chama, “Pai,” Deus não ouve isto como uma voz de bebê, mas Ele ouve 
como a voz de todos os bebês. 
 
Deus nos dá graça depois do desafio. Quando o Pai Celeste olha para meu cabelo branco, 
sinto tristeza ao compreender que não tenho feito o suficiente até o tempo de chegar nessa 
idade. Se o Pai derrama lágrimas dez vezes, vocês devem derramar lágrimas ao menos uma 
vez. O sangue, suor e lágrimas derramados no lugar onde encontramos o Pai são diferentes do 
sangue, suor e lágrimas derramados por qualquer outra pessoa na história. Vamos derramar 
lágrimas ao encontrar e abraçar o Pai na nação pela qual o Pai esteve procurando. 
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Vocês não devem ser o esposo e a esposa que eram quando não conheciam o Princípio. Se há 
uma forma para receber graça e herdar Deus, vocês devem ir em frente, interessados no valor 
maior do ideal, mesmo se perderem todos os seus ativos. Vocês serão punidos imediatamente 
se esconderem alguns de seus ativos em um canto. Isso é como roubar. Ladrões que roubam 
materiais dos outros devem ser punidos. Esta é uma coisa muito espantosa. Isto é um crime. 
 
Sua família não deve apenas existir para sua própria família, mas por três milhões de pessoas; 
e seu corpo não é seu, mas é para se elevar representando três milhões de pessoas. A fim de 
seguir este caminho, primeiro de tudo vocês devem abandonar tudo a ver com coisas materiais 
por Deus. Isso é o que o Pai fez. 
 
As coisas que eu possuo não são minhas, mas pertencem a Deus e ao universo. Todas as 
coisas do universo devem ser ressuscitadas, e vocês devem criar seus filhos não como seus 
próprios, mas com a visão que eles pertencem a Deus e o universo. Um esposo e uma esposa 
não estão limitados a serem posses privadas um do outro; eles representam céu e terra. 
 
Não façam apenas esforços por sua própria família, mas empreendam grandes esforços pela 
nação. Porque eu trato vocês como pessoas de caráter, vocês acham que eu sou o mestre da 
Igreja de Unificação somente; mas eu não estou ensinando somente uma igreja. Esperem dez 
anos; vocês verão o que quero dizer. 
 
Famílias abençoadas são preciosas. Vocês devem começar na mesma posição como Adão e 
Eva no Jardim do Éden. Vocês devem começar mesmo sem roupas, como Adão e Eva, mas 
vocês têm roupas. Adão e Eva vestiam roupas no Jardim do Éden? Eles se esconderam sem 
nada além de folhas. Eles não tinham uma casa. A este respeito, famílias abençoadas 
atualmente não podem dizer que estão sofrendo. Nossas famílias abençoadas têm casas e 
roupas. 
 
É uma grande bênção deixar descendentes que estão determinados e orgulhosos por obterem 
vitórias providenciais aos trilhões do que cantar alegres canções de bênção. Se vocês vieram 
para a Igreja de Unificação para seu bem-estar, peguem sua bagagem e partam agora mesmo. 
Essa motivação autocentrada destrói vocês. Se vocês estão preocupados sobre seus filhos e 
sua esposa, a providência de Deus não será cumprida. Ela perecerá. 
 
Vocês se juntaram à Igreja de Unificação para comerem três refeições por dia? Vocês não 
estão sofrendo por sua vida inteira nesta igreja apenas para o benefício de comer três refeições 
por dia. Se sua determinação inicial para salvar a nação e viver pela justiça não era uma 
mentira, vocês não devem hesitar em fazer qualquer coisa. Não esqueçam que vocês se 
transformarão em uma coluna de sal se hesitarem devido ao apego ao passado. 
 
Vocês acham que o Pai criou a Igreja de Unificação e suportou todas as perseguições e 
acusações apenas para que pudesse ter o suficiente para comer? Quando olho para toda a 
minha vida, não houve um único dia quando comi o suficiente e dormi confortavelmente. A 
fim de não esquecer a fome que outros estavam experimentando, eu intencionalmente sentia 
fome e sofria. Eu não podia permitir que meu estômago estivesse cheio e concordar em viver 
uma vida confortável. 
 
As pessoas que morreram enquanto tentavam encher seus próprios estômagos não podem ir 
para o Reino do Céu. Se eu como o suficiente e durmo bem, estarei endividado com todos os 
membros da Igreja de Unificação do mundo. Essa vida é um pecado. 
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O que acontecerá se vocês vivem para si mesmos? Vocês perderão o mundo, a nação e a tribo. 
As pessoas que vivem para elas mesmas podem ter uma família? Não, elas não podem ter uma 
família pública. Elas perecerão completamente porque não conseguiram ter a nação e a tribo. 
Onde é o lugar para essa multidão ir? É o inferno. Há muitos membros da Igreja de 
Unificação que irão para o inferno. Esse é o motivo pelo qual vocês não devem viver para si 
mesmos. Vocês devem orar sobre este assunto. Este não é o tempo para vocês viverem para 
seu indivíduo, mas viver para o todo. 
 
Quando vocês conduzem uma vida econômica embora tenham muito para comer, e trabalham
duro pelo mundo, embora possam sobreviver confortavelmente sem trabalhar, Deus sentirá 
simpatia e amor por vocês. Por exemplo, vamos dizer que uma esposa sofre grandemente por 
seu esposo. Quando eles finalmente alcançam o propósito do sofrimento e o esposo ocupa 
uma posição gloriosa, ele irá querer dar crédito para sua esposa por suas realizações. 
 
Quando um propósito desejável é cumprido por uma família através da cooperação de todos 
os membros da família, o pai irá querer elogiar seus filhos e dar a eles o crédito, e ele irá 
querer ficar nessa posição eternamente. Da mesma forma, quando há filhos e filhas centrando 
na vontade de Deus, Deus quer elogiá-los, dar a eles o crédito e ficar com eles eternamente. 
 
Alguns de vocês podem desejar me pedir para ajudar a pagar a mensalidade da escola de seus 
filhos, mas o Pai está pensando sobre os países do terceiro mundo onde as pessoas estão 
morrendo de fome. Esse é o motivo pelo qual eu prefiro não usar gravatas, ou cuecas longas 
no inverno. As pessoas que estão determinadas a liberarem seus irmãos e irmãs, e estão 
dispostas a serem as próximas a morrer a fim de fazer isso, não podem morrer mesmo se 
quiserem. 
 
Na idade do Velho Testamento, coisas materiais eram oferecidas, e na idade do Novo 
Testamento, o filho foi sacrificado. Na idade do Completo Testamento, os pais seguem o 
caminho de sacrifício. 
 
Sua responsabilidade é tão pesada. Vocês foram escolhidos antes dos outros e receberam 
amor e educação do Pai. Se vocês não podem cumprir sua responsabilidade, vocês serão 
acusados por toda a história. A fim de não serem acusados por seus descendentes, seria 
melhor cumprir sua responsabilidade. Não rejeitem o sofrimento; sigam em frente para 
estabelecer a tradição cumprindo sua responsabilidade. Vocês devem ser os antepassados a 
quem seus descendentes louvarão por toda a história, com suas cabeças inclinadas em vista de 
seus resultados celestes. Quandos os pais fazem esforço sério sem estarem separados da lei 
celeste, os filhos nunca serão desobedientes. 

 
5) Vida de Fé de Famílias Abençoadas 
 
Quantas famílias abençoadas chegam mais cedo do que o culto dominical e ajudam a prepará-
lo? Quando o sermão está para começar, depois de cantar todas as canções sagradas, elas 
entram na igreja. Como podemos chamar essas pessoas de seguidores da vontade de Deus? 
Não importa quão boas sejam suas desculpas, elas estão vivendo uma vida privada, não uma 
vida pública. Não esperamos nenhum conteúdo a partir dessas pessoas. Vocês devem fazer 
uma nova resolução para “toda a vida pública” e “vida privada exemplar” através deste 
encontro. 
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Portanto, todas as famílias abençoadas devem vir mais cedo para o culto do que o horário de 
início, e criar uma atmosfera cheia de graça para os muitos tipos de pessoas que participarão 
do culto. Isso cria o fundamento de coração para o Líder Regional ou ministro que dará o 
sermão, e o orador será estimulado pela atitude dos membros esperando para ouvir. O número 
desses membros ativos determina o desenvolvimento da igreja. 
 
E é tão precioso manter os aniversários públicos e Dias Sagrados da igreja. Se vocês não os 
consideram como sua própria vida, vocês perderão a Bênção. 
 
Vocês não devem esperar que seus filhos cresçam bem quando nem mesmo consideram o 
Serviço de Juramento de manhã e o Culto Dominical. Portanto, vocês devem estabelecer a 
base de quatro posições centrando no Pai. A fim de estabelecer descendentes, os pais devem 
fazer o correto. Vamos nos colocar alinhados com Deus mesmo no Serviço do Juramento. 
Esse momento é realmente sério. Vocês devem se arrepender se estão atrasados mesmo que 
um segundo. Preparem velas sagradas e as transmitam para os filhos. Domingo é o dia para 
dar aos membros o que vocês planejaram e o que economizaram durante a semana. É o dia 
para dar algo alegre para os membros. E nos domingos, vocês devem compartilhar comida 
especialmente preparada com outras famílias e elogiar seu cônjuge. 
 
Famílias abençoadas devem educar seus filhos a oferecerem o dia do Sábado a Deus 
mostrando a eles uma vida exemplar: por exemplo, preparando o Serviço Dominical desde o 
início do dia. Mas na realidade eles fazem o que querem fazer. Eles não oram, não fazem 
ofertas especiais, não estudam o Princípio e não testemunham no nome de uma vida de viver a 
fé. Se o Serviço Dominical começa às 10:30, eles devem sair para a igreja às 9:30 ou 10:00. 
Ao invés de fazer isso, eles saem de casa mais tarde e participam do serviço a partir do meio. 
Essa família será acusada. Não importa quanto eles educam seus filhos, isto não os 
influenciará em nada. 
 
Pais devem ser bons exemplos. Eles devem demonstrar para seus filhos a vida prática de fé –
vida de oração e serviço familiar em um nível mais sério do que membros de igrejas 
convencionais. E eles devem fazer os filhos compreenderem a importância do momento do 
Juramento. Realizar o Serviço de Juramento não é suficiente; eles devem educar seus filhos 
centrando na vontade de Deus. 
 
Às 5 horas da manhã no primeiro dia do mês, cada família abençoada deve inclinar e jurar 
com uma atmosfera alegre. Vocês devem inclinar e jurar às 5 horas da manhã nos domingos; 
nesse momento vocês devem relatar todos os conteúdos de sua vida durante a semana. Os 
domingos devem ser dias alegres que vocês esperam que cheguem rapidamente. 
 
A forma mais rápida para estabelecer a tradição familiar é fazer isto quando o Pai está vivo. 
Originalmente vocês estão destinados a tomar banho toda manhã, inclinar e jurar para o Pai. 
Sem estabelecer essa tradição, seus descendentes perecerão. 
 
Um homem abençoado idoso morreu e seu filho parecia sentir lamentação. O filho 
compreendeu que nunca comprou nem mesmo uma tigela de macarrão para seu pai quando 
ele estava vivo. O filho compreendeu isto imediatamente depois da morte do pai. É hábito do 
homem decaído ter grande arrependimento depois da morte de alguém. O Pai sentiu muita 
emoção depois de atender o funeral. Como vocês sentirão quando o Pai for para o mundo 
espiritual? 
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Quando olharem no espelho, vocês devem perguntar, “Quanto estes olhos derramaram
lágrimas de espera para ver os Verdadeiros Pais? Quanto esta boca gritou pela liberação dos 
Pais e a realização da Vontade? Quanto estas mãos derramaram sangue trabalhando duro pela 
nação dos Pais? Eu já trabalhei no fundamento que os Pais desejam até que meu corpo 
desabasse?” Quando vocês podem se arrepender, compreendendo que isto cria ressentimento 
se não for feito, e então se determinar a procurar esse caminho, vocês são felizes. Felicidade 
reside em tentar seguir este caminho e criar o vínculo de coração com Deus. Ninguém pode 
subjugar essa pessoa. Somente os pais podem mover, inspirar e tornar essa pessoa feliz. E não 
há ninguém, exceto o filho, que pode fazer os pais felizes. A esperança dos pais não reside 
neles mesmos, mas em seu filho. 
 
Na agricultura, é a moralidade de céu e terra pensar, “Eu oferecerei o produto aos meus pais.” 
No amor, tudo se torna alegre e harmonizado; e sem amor tudo se torna infeliz e um deserto 
selvagem. Isso não é verdade? O problema repousa aqui. Vocês precisam ter um coração 
ardente para conhecer qualquer coisa referente aos Verdadeiros Pais e a igreja, de tal forma 
que vocês chegam mais cedo sempre que o líder da igreja dá relatórios. 
 
Vocês obterão uma pontuação perfeita se podem demonstrar todo seu coração para o Pai 
Celeste e os Verdadeiros Pais mesmo quando comem, bebem, sentam, levantam ou fazem 
qualquer dessas coisas mundanas. Conhecimento ou realizações escolares não garantem a 
vocês uma pontuação perfeita. Talvez graduações como um Ph.D. ou Mestrado sejam 
necessárias para a luta, mas vocês não vivem por elas. Vocês podem justificar suas vidas 
dizendo para Deus, “Eu tenho um doutorado”? Isto não é necessário. Como podemos puxar o 
amor de Deus? A única forma para mover Deus é se dedicar com absoluta seriedade. Vocês 
devem pensar primeiro sobre os Verdadeiros Pais, o que quer que vocês encontrem. 
 
Quando algo bom acontece, uma pessoa de piedade filial pensa primeiro sobre seus pais. 
Pensar primeiro sobre o esposo ou a esposa é um costume decaído. Sem comprar algo 
precioso para os pais, vocês não podem comprar nada para sua esposa. Muitos dos 36 Casais 
devem sentir culpa. Antes de comprar roupas novas para sua esposa, vocês devem comprar 
roupas para seus pais. Uma esposa não pode pedir para seu esposo comprar determinadas 
roupas que gosta sem comprar antes para os pais. Antes de comprar roupas para si mesmo, um 
esposo deve comprar primeiro para seus pais, e então para sua esposa. A mesma regra se 
aplica para comer. Vocês devem preparar antes uma refeição para comer junto com seus pais. 
 
O Reino do Céu não é um lugar difícil; ele é um lugar onde servimos Deus e os Verdadeiros 
Pais, e onde recebemos e damos amor. Pais querem que os filhos amem uns aos outros. Se 
vocês têm o título de filho de piedade filial, mas briga com seus irmãos ao mesmo tempo, o 
título não é merecido. Esse é o motivo pelo qual pais preferem que vocês amem seus irmãos. 
Pessoas que amam irmãos e irmãs mais do que amam seus pais podem viver eternamente 
dentro da fronteira do Reino do Céu. Pessoas que não podem amar seus irmãos mais do que 
amam seus pais estão fora do domínio. Sabendo este fato, os membros devem estar unidos. 
 
Pessoas que estão sempre preparadas para receber irmãos e irmãs, esperando por eles desde 
manhã até a noite, serão abençoadas. Sendo que elas sabem que seus pais não podem visitar 
todas as casas, elas esperam pelos irmãos e irmãs celestes todos os dias com um coração 
ansioso para servir os pais. Há muito tempo havia um costume semelhante na Coreia. 
Famílias da escola clássica mantinham um quarto especial para visitantes. Esse costume pode 
ser visto somente na Coreia. Assim, uma regra celeste era mostrada simbolicamente no 
fundamento histórico do mundo satânico. 
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Mas vocês podem se preocupar ou não se alguém irá visitar vocês. Vocês querem convidados 
para visitar sua casa ou não? (Sim.) Como vocês se sentiriam se o Pai visitasse sua casa todos 
os dias por três meses? Vocês ficariam cansados de mim. Eu tenho muitas coisas para 
mencionar. O que vocês acham? O Pai está sufocado ou não sabe exatamente como vocês se 
sentem? Vocês não conhecem nem sua posição. Esse é o motivo pelo qual o Pai deve educar 
vocês sobre esse assunto. 

 
6) Vida Centrando na Trindade 
 
A trindade é feita com três homens ou três mulheres em nossa igreja. Criamos uma trindade 
para criar uma forma representativa dos três filhos e três noras de Adão para servir o Senhor. 
 
Quando estas três pessoas não podem se tornar unidas, há a possibilidade para mais 
destruição. Especialmente os três homens devem estar unidos, espiritual e fisicamente. 
 
O fundamento da trindade não deve estar limitado ao presente, mas deve transcender tempo e 
criar uma forma subjetiva. Do contrário, vocês ficarão envergonhados ao se colocarem diante 
do Senhor da Segunda Vinda. Se as três pessoas em unidade criam uma pedra fundamental do 
princípio, em outras palavras, se a trindade está absolutamente determinada a não mudar, 
Deus cumprirá Sua vontade. A fim de preparar este fundamento, o Pai organizou trindades. 
 
A queda significa a desunião de três irmãos. Esse é o motivo pelo qual o Reino do Céu não 
pode ser estabelecido a menos que três irmãos em unidade gerenciem um lar de acordo com o 
princípio de restauração. 
 
Se os membros de uma trindade não podem criar unidade mental, eles não podem ir para o 
Reino do Céu. A ideologia da Igreja de Unificação começa a partir daqui. Os três que não 
podem estar unidos mentalmente não podem se registrar no Reino do Céu e nem mesmo 
podem olhar ao redor. E centrando na unidade dos três, as mentes de doze pessoas devem ser 
unidas. 
 
Vocês não podem seguir o caminho de fé sozinhos. Vocês precisam de um amigo de fé 
conectado através da mente. Mais do que três pessoas devem ser unidas. Esse é o motivo pelo 
qual uma trindade é necessária. O sujeito do caráter humano, Deus, também quer o padrão 
triplo. Deus não pode ensinar os seres humanos diretamente quando eles cometem erros. Ele 
não pode nos ensinar verticalmente. Mas se três pessoas se tornam unidas, quando uma 
comete um erro e as outras duas não, Ele pode instruir o errado sobre o que ele cometeu de 
erro. Essa é a razão que Deus enviou Jesus e o Espírito Santo. 
 
Graça vem rapidamente quando mais de três pessoas oram nas montanhas. Depois de orar, as 
três devem discutir umas com as outras. Se elas discutem com outras pessoas fora da trindade, 
Satanás invadirá. 
 
Quando existe uma bela unidade das três pessoas em um sentido verdadeiro, e as pessoas ao 
redor delas se tornam invejosas sobre essa unidade, A vontade de Deus automaticamente se 
multiplica. O novo ramo desabrochará quando existe unidade entre as três pessoas, mesmo 
sem a ajuda de Deus. 
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Três pessoas juntas podem fazer qualquer coisa, mesmo no mundo secular. Oito membros 
devem se mover juntos em nossa igreja. Quando um líder, a esposa do líder, três homens e 
três mulheres estão unidos em uma igreja, nada pode destruí-la. Esta é uma regra de aço. 
Porque todos têm a missão de preparar esta forma restaurada, o Pai organizou trindades. 
 
A fim de estabelecer uma base de quatro posições, uma forma centrando no fundamento 
horizontal deve estar pronta: pessoas, igreja, coisas materiais e uma família devem estar 
unidas no ambiente social. 
 
Esse é o motivo pelo qual a trindade é organizada. A missão da trindade é ser um bom 
exemplo na família e na igreja, e ser responsável pela economia. A trindade deve ser 
completamente unida. Quando há uma fenda na trindade, a ideologia do Reino do Céu é 
destruída. 
 
Então o que a Trindade deve fazer a partir de agora? Uma família representativa deve ser 
escolhida em cada trindade. A família escolhida é uma família celeste absoluta sobre a qual 
Deus sonha. Ela representa a família do Pai até a extensão que outras famílias devem ser 
absolutamente obedientes a esta família; essa tradição deve ser estabelecida. E as famílias em 
uma trindade devem se dedicar sinceramente na condução da igreja mais do que os líderes da 
igreja. A família também deve ser mais modesta do que as outras ao lidar com coisas 
materiais. Assim, nossa ideologia busca a formação sistemática de um sistema social e 
estrutura econômica. 
 
Virá o tempo para selecionar uma família representativa. Quando escolher uma família em 
uma região, uma base de quatro posições deve ser estabelecida centrando nesta família. 
Devemos seguir em frente centrando na base de quatro posições que pode nos capacitar a 
vivermos juntos eternamente. 
 
Neste ponto, o Reino do Céu deve ocorrer. Esse é o mundo do princípio. A história se 
desenvolveu a fim de estabelecer esse Reino do Céu na terra. É compreensível que comunistas 
consideravam seu partido como o centro absoluto, porque tudo se desenvolve através de um 
único centro. Comunistas vivem e morrem de acordo com as ordens do partido. 
 
Vocês devem cumprir sua missão e responsabilidade centrando no mesmo princípio em sua 
região. Depois de receber a Bênção, vocês devem preparar para se tornarem uma família 
central diante de seus descendentes como também céu e terra. 
 
Vocês devem seguir em frente com a convicção para estabelecerem um sólido fundamento 
para assumirem responsabilidade como prática normal, diante de Deus, através de sua família. 
Se podem fazer isso, vocês não se desviarão da regra de viver centrando no Princípio. 
 
O Pai organizou trindades. Isto não foi centrado nas próprias famílias, mas centrado no Pai. 
De fato, é bom formar uma trindade com seus filhos espirituais. Centrando no Pai, vocês
formam internamente um relacionamento pai-filho. Isto é o que o Pai pensou quando formou 
trindades. 
 
Famílias abençoadas devem viver pela organização de sua trindade. Quando um filho nasce 
em uma família, uma base de quatro posições é estabelecida. Se uma família na sua trindade
de famílias não tem um filho, vocês devem ser capazes de enviar seu filho para esta família. 
Mas quando a família finalmente tem um filho, vocês podem trazer seu filho de volta. 
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Se uma família em uma trindade não pode dar nascimento a um filho, as outras famílias 
devem dar um filho para a família. 
 
Quando um esposo morre, a trindade deve ser responsável pelo lar de sua família. A partir de 
agora, devemos gerenciar três lares em conjunto; não devemos viver sozinhos. Quando o 
tempo chegar, três lares devem funcionar em conjunto. 
 
Considerem as palavras do Pai como sua própria vida. Sejam absolutamente obedientes. 
Originalmente a trindade deveria viver em conjunto mais de três anos. A trindade deve sentir 
a mesma coisa mesmo se trocarem seus bebês. Se vocês sentem problemas sobre isto, vocês 
falharão. Não se preocupem se um esposo de uma família na trindade morrer. Nesse caso, as 
duas famílias restantes devem ser responsáveis. 
 
Quando Satanás reconhece a condição que eu amei Caim tanto quanto amei Abel, então ele 
irá embora. Quando cuidarem dos bebês de seus parceiros de trindade, vocês devem ser duas 
ou três vezes mais dedicados do que com seus próprios bebês. Se a trindade não pode criar 
unidade, como podemos criar unidade mundial? Três nações devem ser unidas. Vocês devem 
amar o mundo mais do que amam o Senhor. O Pai recebeu perseguição de três nações, três 
eras e três soberanias. A trindade é um irmão. Portanto, quando as três famílias se tornam 
unidas, elas podem realizar cerimônias ao invés do Pai. Se vocês negligenciam a trindade e 
apenas se concentram no bem-estar de sua família, vocês perecerão. Vocês não devem 
representar o Pai apenas em Seu nome; ao invés, vocês devem representar o Pai em Sua 
responsabilidade e coração. 
 
Originalmente uma família de uma trindade deve ser responsável por três lares, e as duas 
famílias restantes devem testemunhar. 
 
A Igreja de Unificação utiliza o substantivo “membro da família” (coreano: shik ku). Somos 
todos irmãos centrando na trindade. Vocês devem se arrepender que não cumpriram isto. 
 
Trindades devem viver juntas com profundo sentimento. As famílias em uma trindade devem 
em retorno assumir responsabilidade pelo lar da trindade um ano a cada três. Sem estabelecer 
o Céu da família, não podemos entrar no Reino do Céu. Vocês estão na posição do Messias 
que pode salvar toda a família. 
 
Embora três casais possam dar nascimento a filhos, eles devem ser capazes de criá-los como 
um único casal. Quando vocês podem fazer isso, a unificação de coração é possível. O 
coração do Pai, o coração de Adão e o coração de Jesus devem estar unidos. Se a trindade não 
pode se tornar assim, vocês não serão capazes de se colocarem no Reino do Céu. 
 
Três famílias não devem brigar umas com as outras, cada uma centrando em seus próprios 
filhos. Se isso ocorre, todos devem se arrepender. Vocês devem ser capazes de se moverem 
em doze direções enquanto vivem em um único lugar. 
 
Famílias abençoadas em uma trindade devem se manter em contato ao menos uma vez a cada 
três ou quatro semanas. Vocês devem viver centrando na base de quatro posições. Uma 
família em uma trindade deve estar a cargo durante uma estação; cada família em retorno 
deve ser o centro responsável para conduzir a vida de três famílias. No caso de construir uma 
casa, a casa deve ser capaz de acomodar três famílias. A trindade é absolutamente necessária. 
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Vocês devem ser bons exemplos na igreja e no estágio econômico, centrando na trindade. 
Vocês nunca devem ser dominados pelo dinheiro. A nação que é dominada pelo dinheiro, 
perece. E quando uma família engana a nação a fim de realizar uma ganância individual, a 
família também perecerá. 
 
Mulheres são caprichosas, não é? Este é o tempo certo para elas serem realmente instáveis. 
Mulheres querem viver apenas com seus cônjuges, certo? A menos que destruamos este 
padrão, unidade mundial é impossível. Vocês devem entender este ponto. A razão que um clã 
não pode viver junto é por causa das mulheres. A nora que não gosta de seus sogros será uma 
sogra miserável. Isto cria tristeza mútua. Para resolver isto, tudo deve ser invertido. 
 
As três esposas de uma trindade devem estar unidas, por isso o Pai disciplina vocês agora para 
se tornarem unidas. A partir de agora, doze famílias devem viver juntas em uma casa; e então 
120 famílias ou 1.200 famílias devem viver em uma casa. Vocês não devem brigar embora 
vivam na mesma vila. Quando brigas ocorrem, uma conferência tribal deverá ser realizada 
para punir aqueles que brigaram. Esse tempo virá. 
 
O Pai tem disciplinado vocês em um nível familiar. A partir de agora virá a existir um 
apartamento para treinar vocês no nível familiar. Estou falando sobre a habitação moderna, o 
prédio de apartamentos. Faremos uma casa que pode acomodar mais de sete famílias, para 
que as pessoas possam experimentar a vida coletiva e a vida moderna por vários meses. Tais 
apartamentos residenciais disciplinadores surgirão. Vocês entendem? 
 
Todos vocês devem se graduar nessa escola de treinamento. Três gerações devem viver juntas 
no apartamento. Elas devem comer e estudar juntas. Os oito membros da família devem entrar 
no Reino do Céu centrando nos pais. Uma família tendo menos de oito membros pode entrar 
no Reino do Céu? 
 
Quantas pessoas há quando vocês acrescentam pais e a trindade? (Oito pessoas.) Sem 
estabelecer o fundamento para estes oito membros da família se tornarem unidos, vocês não 
podem entrar no Reino do Céu. Este é o Princípio, não é? Se esse é o Princípio, devemos 
viver de acordo com ele. 

 
7) A Vida Coletiva das Famílias Abençoadas 
 
A Igreja de Unificação ensina sobre “pais” no lugar de Deus e sobre santos historicamente
desafortunados. Se vocês têm esses pais, Deus não é necessário e santos não são necessários. 
Não carecemos de nada quando temos pais. Ao se tornarem unidos com seus irmãos e irmãs 
depois de restaurarem completamente os pais, novos membros da família e uma nova família 
pode começar. Portanto, vocês devem criar a trindade. 
 
Todos vocês têm pais espirituais. Os pais espirituais têm três filhos espirituais. Vocês não 
podem se colocar diante da vontade de Deus se não podem estar unidos com eles. Vocês 
conhecem a trindade de seus pais espirituais? Vocês se tornaram unidos com eles? Se não, 
vocês são falsos. Porque vocês não criaram essa ligação, vocês devem criá-la centrando na 
família do Pai. Tornem-se unidos com as pessoas representando os três irmãos na família do 
Pai e criem laços de irmandade com os filhos do Pai no relacionamento Caim e Abel. Há 
alguém que não possa fazer isso? 
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Vocês vestem roupas quentes sempre que sentem frio, e comem sempre que sentem fome, 
mas vocês já pensaram se os filhos do Pai estão com fome? Há um curso fórmula para o Pai 
atravessar antes que possa viver com seus filhos. Apenas servir por três anos, servir 
absolutamente! 
 
Vocês vivem centrando em si mesmos como bebês satânicos. Esse é um problema sério. Há 
um grupo de pessoas que pensa, “Não temos nada a ver com Deus, ou o Pai, ou os Líderes 
Regionais; estamos somente sofrendo agora.” Há alguém que pensa assim? 
 
Vocês devem aplicar o Princípio a tudo. Vocês devem começar relacionando as coisas com o 
fundamento do princípio. Para criar um relacionamento amoroso com os irmãos, vocês 
precisam desse fundamento. “Membros da família” significa “irmãos.” Jesus não recebeu 
amor paternal, amor de um irmão ou o amor de familiares. 
 
Porque vocês têm membros da família, vocês devem criar uma atmosfera para irmãos darem e 
receberem amor e viverem um para o outro. Vocês devem se tornar esses membros 
exemplares. Vocês devem se tornar um homem ou uma mulher a quem todos os membros da 
Igreja de Unificação possam adorar. Vocês já se tornaram essa pessoa? Todos os diferentes 
tipos de pessoas se reúnem nesta igreja, por isso haverá aqueles que venderão o nome de 
“membro.” Se essas pessoas recebem a Bênção, elas venderão o nome da “família.” Há um 
grupo que se torna arrogante devido à Bênção que recebeu. O Pai não sofreu até agora para 
criar famílias dessa dimensão inferior. 
 
A família é a unidade básica representando o todo. O erro de uma família se liga ao erro do 
todo; por isso, enquanto um erro individual pode ser tolerado, o erro de uma família não pode 
ser tolerado. O coração para transformar alegria individual em alegria para o todo deve 
prevalecer. 
 
Quando vocês estabelecem preocupação, subjetividade e esperança pelo todo ao invés de para 
o indivíduo, vocês se harmonizarão com a dimensão maior. A família existe para salvar o 
todo; portanto, uma família é como uma linha de transmissão de força. Vocês devem ser 
capazes de se harmonizar com o todo através da família. Por isso a Trindade deve viver em 
uma única casa. Este é o tempo para reconhecer a estrutura familiar. 
 
Embora vocês receberam perseguição e foram expulsos da sociedade por causa da Igreja da 
Unificação, vocês receberam os melhores amigos e irmãos. Em outras palavras, vocês 
receberam irmãos que não têm a mesma linhagem de sangue física através da Bênção. 
 
Os familiares na Igreja de Unificação são as famílias abençoadas. Doze famílias devem criar 
uma forma ou estrutura unida. Vocês devem sentir falta uns dos outros e querer se comunicar. 
 
A partir de agora o Pai quer realizar cultos familiares. Ao entrar na vida moderna, o Pai quer 
comprar uma porção de terra que possa acomodar 100 casas, e construir uma casa para 
adoração para treinar as pessoas a viverem juntas. Vocês devem pensar seriamente como sua 
vida atual pode unir os padrões internos e externos que Deus quer que sua família estabeleça. 
 
É o Princípio que quando uma família abençoada está unida como um bastião rígido, ela se 
colocará como a nação central que somente Deus pode subjugar, e começará a mover o 
mundo de novo com sua fortuna. 
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As famílias abençoadas devem criar um fundamento vertical com um laço forte de sangue e 
carne. Eles devem ser capazes de dizer uns para os outros, “Eu não posso existir sem você e 
você não pode existir sem mim.” Por isso as famílias com Unificacionismo tentam criar um 
fundamento glorioso de Deus em completa unidade. Cada família com disposição quer ser o 
fertilizante para esse campo. Esse solo fértil de vida é um objeto de orgulho. 

 
8) O Caminho para os Descendentes Receberem a Bênção 
 
O que é o Reino do Céu? Nossa família deve ser o lugar onde mendigos que passam queiram 
dormir, cães queiram entrar, pássaros queiram fazer seus ninhos, e pessoas até mesmo 
queiram fazer uma evacuação intestinal. Esse lugar é o Reino do Céu. Como são nossas 
famílias abençoadas? Se vocês não podem ser bons exemplos, ao menos não devem ser o 
incômodo de sua vila. 
 
Quando criam esse Reino familiar, vocês florescerão e Deus estará com vocês. Por quê? 
Porque o lugar onde o amor de Deus habita atrai todas as coisas vivas, e é o ninho do Sábado 
pacífico para todos os seres existentes. 
 
Quando uma pessoa miserável visita sua casa, como as senhoras respondem? Vocês devem se 
sentir dispostas a demonstrar hospitalidade dando a ela roupas e até mesmo roupas íntimas se 
ele ou ela não tem roupas. Então seus descendentes usarão roupas adequadas. Seus 
descendentes florescerão porque vocês trataram bem os estranhos. 
 
Há um preceito familiar herdado há muito tempo na família do Pai. Não deixamos convidados 
passarem em nossa casa com fome. Em uma manhã de inverno quando nosso avô ouviu um 
mendigo suplicando, “Estou pedindo um café da manhã,” ele deu tudo que estava na mesa do 
café da manhã para o mendigo. E ele repreendeu nossa avó, dizendo, “Imagine se você fosse 
um mendigo. Quão difícil é implorar por arroz na frente da casa de um estranho em um dia 
frio de inverno! Embora o arroz não custe muito, deve ser realmente difícil implorar por ele.”
O Pai ouviu essas palavras muitas vezes.  
 
É difícil manter a vida, mas ela é dada por Deus. Devemos entender o coração do mendigo em 
busca de preservar sua vida. Ele não quer morrer porque não quer ser ingrato com Deus. Se os 
seres humanos não podem entender o sofrimento de um ser humano, quem poderá entender? 
 
Quando o avô repreendeu a avó por não servir o mendigo rapidamente, ela protestou 
perguntando, “Quem é mais precioso, sua esposa ou um mendigo estranho?” Quando 
pensamos sobre a descendência, um mendigo é mais precioso. 
 
Nosso avô fazia isso e nosso pai também fazia isso. Essa era a lei da família Moon. Tínhamos 
que dar arroz para um mendigo antes que ele falasse mais de três frases. Se a mãe não desse 
arroz para o mendigo, o pai serviria o mendigo com sua própria comida. Então minha mãe, 
cujo caráter era como um homem, brigaria com meu pai. Se uma esposa não serve bem os 
convidados, o chefe da família, o esposo, é responsável. Quando um esposo não serve bem, 
ele será punido, mas quando uma esposa não faz isso, seu esposo deve corrigi-la. Vocês não 
devem dizer para um mendigo, “O que você está fazendo com seu corpo jovem?” Vocês 
devem dizer, dando mesmo que um pouco, “Isto é muito pouco, mas, por favor, receba 
milhares de bênçãos a partir disto.”  
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Se há um homem miserável que não come adequadamente em uma vila, vocês devem fazer 
qualquer trabalho que seja possível, mesmo à noite inteira, para comprar arroz para ele. Se 
vocês fazem isso, seus descendentes se colocarão no lugar mais abençoado para serem 
louvados através de milhares de gerações. Quando uma pessoa pobre dá nascimento a um 
bebê e está com fome, vocês devem até mesmo vender sua vaca para ajudar a família. Aos 
olhos de Deus, todos são um irmão ou uma irmã. 
 
O Presidente da Igreja de Unificação da Coreia deve oferecer calorosa hospitalidade para 
membros estrangeiros quando visitam a Coreia. Se vocês fingem não conhecê-los e dormem 
com suas pernas esticadas, suas pernas apodrecerão. Embora vocês tenham uma vida de muita 
fome, vocês devem querer compartilhar com os vizinhos quando conseguem uma tigela de 
arroz. Então os moradores vão orar por sua bênção. Quando vocês ficam com fome porque 
serviram os outros, alguém trará secretamente um saco de arroz para sua cozinha. Se vocês 
desenvolvem essa personalidade, nunca perecerão. 
 
Vocês devem viver para o benefício do céu porque o céu vive para o benefício do seu bem-
estar, e vocês devem servir os membros como o Pai serve vocês. Com respeito a este padrão, 
há muitos que são como ladrões. Se vocês se tornam uma pessoa assustadora que come o que 
é do céu e rouba dos membros da igreja, seus descendentes perecerão por sete gerações. 
Vocês se tornaram uma pessoa que está em débito com os outros, ou uma pessoa com quem 
os outros estão em débito? Se vocês se tornam uma pessoa que pode fazer os outros estarem 
em débito, seguramente vocês se desenvolverão, porque Deus cooperará com vocês. 
 
Vocês devem estabelecer a base de quatro posições mesmo no momento da morte. 
 
O problema é: em quem vocês se agarrarão quando morrerem? Qual é o ideal de criação? 
Qual é o propósito de criação? Falando na visão centrando no humano, é concluir a base de 
quatro posições. Existe qualquer regra ou princípio de morte? Quais são as regras número um, 
número dois e número três da morte? Quem protegerá vocês na distância mais íntima durante 
o momento de sua morte? Quem tem o laço mais próximo com vocês? Quem irá chorar por 
vocês no momento da morte? (Seus filhos, cônjuge e pais.) Então quais lágrimas serão as 
maiores em grau? (As lágrimas de seus pais.) Lágrimas são relativas. Há lágrimas verticais e 
horizontais. Lágrimas dos pais fluem a partir do pico definitivo. 
 
Sobre qual centro vocês vão morrer? Vocês gostariam de morrer esquecendo o amor ou 
abraçando-o? Qual amor vocês querem abraçar no momento da morte? Vocês devem primeiro 
de tudo abraçar o amor paternal, e então o amor conjugal e o amor dos filhos. O princípio da 
base de quatro posições também se aplica à morte. 
 
A quem as pessoas chamam primeiro quando morrem? Elas chamam Deus. Chamar Deus no 
lugar mais difícil é a verdade definitiva para os indivíduos. Para pessoas que realmente 
chamam Deus na morte, a porta do perdão se abrirá. Por que é assim? Porque o princípio da 
morte é assim. 
 
Quando vocês morrem se agarrando no princípio da morte, haverá um caminho para vocês se 
sacrificarem. Esse é o motivo pelo qual todos chamam Deus no momento de sua morte. Esta é 
a lição mais verdadeira. É comum que as pessoas falem a verdade quando estão morrendo. Eu 
não sei quem ensinou isso, mas de qualquer forma este é um ensinamento realmente bom. É a 
verdade das verdades. 
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De acordo com a lei celeste, na morte vocês devem chamar os pais primeiro, e então seu 
esposo ou esposa. Depois de chamar seu cônjuge, vocês devem chamar seus filhos. Vocês não 
devem somente deixar seus filhos virem, impedindo seu cônjuge de vir na morte. No mundo 
satânico os filhos têm a prioridade sobre o cônjuge de uma pessoa. Isso é porque Eva foi a 
figura chave da queda. Mas no mundo restaurado os pais devem vir primeiro, então o cônjuge, 
e finalmente os filhos. Esse é o ideal. 
 
Portanto, a base de quatro posições deve estar pronta na morte. Pessoas que morreram sem 
estabelecer a base de quatro posições não podem seguir adequadamente o caminho da morte. 
Esse é o motivo pelo qual determinados espíritos vêm e vão mesmo depois da morte. 
 
Depois de conhecerem tudo sobre este princípio, em quem vocês irão se agarrar na morte? 
(Deus.) A seguir? (Verdadeiros Pais.) Vocês nasceram de Deus e devem morrer através Dele 
para que possam viver eternamente com Ele no mundo espiritual. Vocês nasceram através
Dele e devem ser concluídos através Dele. Viver sob este princípio é a forma de lealdade e 
piedade filial. Vocês, quando morrerem, devem ser avaliados na conclusão como um ser 
humano responsável que cumpriu a forma de lealdade e piedade filial. A vida deve ser vivida 
desta forma. 
 
O que vocês devem considerar agora é que tipo de vontade deixarão para seu filho em sua 
morte. Que vontade vocês expressarão como seus desejos no leito de morte? Os pais podem 
pedir para os filhos fazerem o que eles não têm feito? Esses pais são aqueles que querem tirar 
vantagem de seus filhos. Portanto, quando vocês deixam uma vontade para seus filhos, vocês 
devem ser capazes de dizer, “Eu tenho vivido uma vida sem nada do que me envergonhar, 
assim, por favor, vivam como eu tenho vivido.” Então Deus protegerá eternamente sua 
vontade. Vocês têm confiança de deixar essa vontade? Este é um problema sério. 
 
O legado de sua família não deve ser seus ativos materiais ou a educação que vocês 
forneceram para seus filhos. Isto deve ser algo feito na família para o benefício da nação e do 
mundo. 
 
Tenham cuidado para que seus túmulos não sejam pisoteados por seus filhos. Se houvesse um 
túmulo de Adão e Eva, eu seria o primeiro a desenterrá-lo. 
 
O que vocês deixarão para seu filho em crescimento? O maior legado é ser capaz de dizer, 
“Eu não tenho nada para deixar exceto uma vida vivida para o benefício da nação e do 
mundo.” Coisas tais como riqueza ou um doutorado não são importantes. Vocês devem deixar 
uma vontade dizendo algo como, “Viva pelo mundo. Embora você nasceu na Coreia, você é 
universal. Assim, viva pelo céu e a terra como também pelo mundo.” Isto é “cosmos-ismo.” 
Vocês têm essa ideologia maravilhosa e já ouviram isso e compreenderam seu significado, 
por isso vocês não devem ser pessoas sem valor e de mentes pequenas. 
 
O legado de sua família deve ser peças de museu para o mundo. Embora David S. C. Kim tem 
sido o presidente do Seminário por um longo tempo, ele não deve deixar relíquias para a 
escola, mas deve deixá-las para o mundo. O mundo no qual vocês vivem centrando em si 
mesmos não é seu tesouro. Seu tesouro é somente o que vocês receberam na dimensão 
pública. 
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4. Verdadeiros Pais e Filhos 
 
1) Verdadeiros Pais e Verdadeiros Filhos 
 
Pais existem pelos filhos. Se os pais existissem para eles mesmos, a palavra “pais” não 
existiria. A partir de agora todos os princípios morais serão formados centrando no Princípio 
de Unificação. Como pais deveriam existir? Pais que dão nascimento a filhos devem existir 
pelos filhos. Esse é o princípio moral número um. Nenhuma explicação é necessária para isso. 
Existir para o filho não é algo infeliz, mas é algo feliz. 
 
Pais se sacrificam pelos filhos porque eles querem retornar para Deus através dos filhos. Ao 
amar os filhos, as pessoas experimentam amor paternal e, além disso, elas sentem o amor de 
Deus. Esta é a obra da mente original. Pessoas sem filhos não podem experimentar o amor de 
Deus como também por causa da ausência do amor paternal. Esse é o motivo pelo qual o 
amor dessas pessoas é imperfeito. 
 
Pais querem dar primeiro para os filhos suas coisas favoritas. Às vezes eles não podem dar, 
embora queiram fazer isso, porque os filhos não sabem como gerenciá-las. Se é dado, o 
recebedor ficará ferido. Se uma faca muito afiada é dada para uma pessoa que não está pronta 
para usá-la, isto destruirá a pessoa, sua família e o público. Esse é o motivo pelo qual os pais 
não devem dar coisas de forma aleatória. Pais sempre querem dar as melhores coisas para os 
filhos. Vocês devem entender esta posição dos pais, e com disposição saírem testemunhando 
antes de serem mandados. 
 
Nenhum pai ensina para os filhos algo errado. É possível para um mestre ensinar algo errado. 
Se um mestre é o inimigo do estudante, ele ensinará coisas erradas. Há dois tipos de mestres e 
dois tipos de irmãos. Mas há somente um tipo de pais. Mesmo pessoas más ensinam o certo 
para seus filhos. 
 
Quais são os pais bons entre os seguintes três grupos? O primeiro diz, “Estude a fim de dar 
boa fortuna para seus pobres pais.” O segundo diz, “Estude por seus irmãos e sua família.” O 
terceiro diz, “Estude para lutar por sua nação.” O terceiro grupo que diz ao filho para ser leal 
com a nação é seguramente o grupo de melhores pais. 
 
E quanto aos pais que dizem, “Sigam o caminho dos santos para salvar o mundo a despeito de 
perderem suas vidas”? É claro que o quarto grupo que pede para o filho sacrificar pelo mundo 
são os melhores pais do que o terceiro grupo. A Igreja de Unificação tem este padrão claro.  
 
A quem vocês pertencem? Vocês pertencem a seus pais e seu filho. Para quem os pais 
pertencem? Eles pertencem ao filho e a Deus. 
 
Portanto, primeiro vocês pertencem a Deus, e então vocês pertencem ao seu filho. Depois de 
tudo envolvido nisso, finalmente vocês pertencem a vocês. Quando vocês se tornam assim, 
então serão perfeitos. Esse é o motivo pelo qual o princípio moral de respeitar os pais ainda 
permanece na terra na vida humana. A partir deste conceito, derivam o respeito por seus pais 
e o amor por seu filho. Uma pessoa sem pais é um órfão. Quando uma pessoa tem a 
experiência de receber amor paternal e amor de filhos, ele ou ela é capaz de distinguir as 
“quatro direções” e “acima e abaixo.” 
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Vocês nasceram de seus pais, por isso seus pais foram os primeiros com quem vocês puderam 
conversar. Seu primeiro som foi “papai e mamãe.” “Papai e mamãe” que estou mencionando 
agora são os nomes que os seres humanos chamaram a partir da posição original há muito 
tempo atrás. Isto é interessante. Chamem papai e mamãe milhares de vezes. Examinem o 
sabor de “papai e mamãe.” O sabor é infinito. Quando vocês chamam papai e mamãe, eles 
respondem imediatamente porque sujeito e objeto são estruturados assim. 
 
De quem vocês gostam mais, seu cônjuge ou seus filhos? Vocês gostam mais dos seus filhos 
do que do seu cônjuge. Um casal pode se separar um do outro, mas eles não podem se separar 
de seus filhos. Embora vocês tirem seu filho de sua herança, vocês não podem realmente se 
separar dele por causa da linhagem de sangue. Depois que um noivo e uma noiva se 
divorciam, eles podem esquecer um do outro, mas eles sentem falta de seus filhos cada vez 
mais enquanto o tempo passa. Qualquer pessoa que tem filhos pode entender este sentimento. 
Pais vivendo no domínio satânico devem admitir ao menos este fato. Esse é o motivo pelo 
qual Deus ama Seus filhos e filhas. 
 
A razão para o casamento dos membros da Igreja de Unificação não é encontrar seu noivo ou 
noiva, mas estabelecer a base de quatro posições centrando no Pai. O relacionamento de pais e 
filho é mais importante do que o relacionamento de esposo e esposa. Mesmo depois da 
cerimônia de casamento, um noivo e uma noiva podem ser separados, mas eles nunca podem 
ser separados de seus filhos. 
 
Qual lado é mais afortunado, filhos encontrando seu pai ou o pai encontrando seus filhos?
Filhos que encontram seu pai são mais afortunados. Quão miserável é um pai, se seus filhos 
são muito tolos. 
 
O Pai Celeste procurou por Seus filhos perdidos por 6.000 anos, e finalmente os encontrou 
suportando sofrimento sobre sofrimento. Como Ele sentiria ao olhar para os filhos que são 
impuros e indignos? Vocês têm confiança de não decepcionarem o Pai Celeste, que esteve 
procurando por vocês com Sua cruz de sofrimento por 6.000 anos? Vocês têm confiança de 
não fazerem Ele dizer, “Seria melhor se eu não tivesse encontrado vocês”? 
 
Famílias abençoadas devem estabelecer a tradição familiar antes de terem filhos. Façam 
esforços sinceros e sérios para fazer isso antes de darem nascimento a um filho. Seus filhos 
serão capazes de dizer, “Meus pais são os melhores entre todos os pais.” Se vocês são 
ausentes externamente, então devem criar sua autoridade em alguma área específica. 
 
Seus filhos devem ser capazes de dizer, “Nossos pais são os melhores em todo o cosmos.” 
 
O nome verdadeiros pais é para aqueles que amam os filhos. Eles devem ser capazes de 
receber louvor do mundo espiritual por seu sofrimento e por seus filhos amorosos. 
Verdadeiros pais certamente deixam seus filhos sofrerem por amor à humanidade. Então eles 
se tornam os donos históricos. Seus filhos devem ser filhos de Deus e os filhos do universo, e 
eles devem ser capazes de agarrar a herança de amor. Então finalmente Deus é liberado de 
Sua agonia. 
 
Como um pai deve ser? Ele deve ser o melhor amigo entre todos os amigos. Quando um pai 
aparece, seu filho deve saltar para seu pai, abandonando seus amigos. Um pai também deve 
ser o mestre dos mestres. E então ele deve ser o centro do coração. 
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Um pai deve ser considerado a pessoa mais próxima a Deus e que supera o presidente. Filhos 
devem pensar sobre seu pai como seu melhor amigo e o melhor mestre, a quem eles nunca 
trocariam por qualquer outro amigo ou mestre. E eles devem ser capazes de dizer, “Eu 
abandonaria minha amada esposa ao invés de abandonar meu pai.” 
 
Nossa Ye Jin cresceu como sua mãe. Embora às vezes eu chego tarde em casa, nunca esqueço 
de beijá-la. Filhos sentem algo quando seu pai os toca. Filhos precisam dessa sensação. Vocês 
devem criar essa tradição em seu tempo de vida. 
 
O Pai sempre acaricia os rostos dos bebês dormindo quando chega em casa. É difícil ser bons 
pais. Ao fazer isso, um pensamento é automaticamente implantado na mente dos filhos, “Eu 
também amarei meus filhos e filhas como meu pai me ame,” e eles compreenderão que seu 
pai é o melhor no mundo inteiro. 
 
Filhos devem ser capazes de cantar canções de anseio pelo pai quando estão longe de casa.
Quando volta para casa, se sua mãe não está em casa, mesmo que os irmãos e irmãs mais 
velhos o cumprimentem alegremente, o filho perguntará, “Não tem ninguém em casa?” 
Porque a mãe está ausente, a bondade e alegria dos irmãos e irmãs não são suficientes. Em 
outras palavras, a mãe é o sujeito. Porque o centro de amor, o eixo central, é a mãe, os bebês 
somente ficam satisfeitos quando a mãe está com eles. 
 
Vocês queriam que seus cônjuges fossem melhores do que vocês, ou não? Todos respondem o 
mesmo. As pessoas querem que seus cônjuges sejam melhores do que elas mesmas. Nenhum 
pai quer que seus filhos sejam piores do que eles. Embora um homem simpático e uma bela 
mulher deem nascimento a um primogênito muito feio, quando as pessoas exclamam que seu 
bebê é mais belo do que seus pais, o casal ficará extremamente feliz. 
 
As pessoas querem ter um grande filho. Então como podemos educar alguém para ser grande? 
Algumas pessoas podem dizer que podemos educar os filhos desde o jardim da infância até a 
melhor universidade. Mas educação deve continuar através da vida inteira. Quando os pais 
treinam seus filhos, o foco deve ser sobre como criar unidade mental e como transmitir o laço 
de coração a eles. Esta é uma prática comum. 
 
Quando um filho é melhor do que seus pais, os pais sentem felicidade. Esse é o motivo pelo 
qual uma mulher que dá nascimento a um filho pior do que ela mesma fica envergonhada para 
entrar no mundo espiritual. Vocês devem ser capazes de amar seus filhos e filhas mais do que 
seus pais amaram vocês. Quando os filhos pensam de acordo com este padrão, o mundo de 
amor – o Reino do Céu – será estabelecido automaticamente. 
 
A fim de que amor paternal dure eternamente, uma pessoa que pode herdar a tradição é 
necessária. Seguramente os filhos são os herdeiros. Devemos educar nossos filhos para serem 
herdeiros da tradição. E precisamos de um método para desenvolver o valor da tradição. 
 
Cada geração deve compreender a importância da tradição existente e desenvolvê-la para o
benefício do futuro. Essa prática pode ser iniciada em uma verdadeira família onde os pais 
anseiam que seus filhos sejam melhores do que eles mesmos. Pais com esse desejo estarão 
continuamente interessados em seus filhos encorajando-os. Esses pais tentarão sinceramente 
criar o ambiente mais adequado para permitir seus filhos serem maiores do que eles. Esses 
pais sacrificarão tudo para a felicidade de seus filhos, e eles até mesmo forçarão seus filhos na 
direção que conduz seus filhos para a excelência. 
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Qual deve ser a resposta dos filhos? Eles deveriam responder para seus pais, “Você é um 
ditador, por isso eu não gosto de você. Por favor, me deixe sozinho. Eu não quero que você 
interfira na minha vida”? Essa é a atitude correta para os filhos? Ou eles deveriam responder, 
“Pai e mãe! Eu compreendo qual é sua vontade. Eu valorizo infinitamente sua tradição e não 
tentarei somente herdá-la, mas também desenvolvê-la.” 
 
Quando os pais apresentam seus filhos como os representantes a fim de transmitir a 
responsabilidade familiar, eles não querem que seus representantes sejam piores do que eles 
mesmos. Por quê? Porque todos os pais querem que seus filhos sejam melhores do que eles. 
Da mesma forma, os líderes da nação devem querer que seus sucessores sejam melhores do 
que eles. As pessoas devem querer que seus sucessores sejam melhores do que elas em uma 
família ou em uma nação. Este é o pré-requisito pela eternidade para transcender a flutuação 
da história. 
 
O desejo que os filhos sejam melhores do que os pais é a condição requerida de uma família. 
O mesmo conceito se aplica à nação. As soberanias do mundo ainda não têm praticado isto. 
Eles cortaram os pescoços de todos os homens capazes que emergiram para sucedê-los. Essa 
história miserável tem sido transmitida. 
 
Para uma nação florescer, seu povo deve herdar sua história. Aqueles que são atraídos por 
pessoas mais velhas podem herdar a história. É melhor transmitir isto quando eles são jovens. 
Esse é o motivo pelo qual os filhos gostam de contos antigos. Porque os filhos são os novos 
brotos, eles naturalmente recebem o conteúdo histórico. Amar tempos antigos tem a ver com 
este conceito. 
 
Quando bebês estão chorando com seus narizes escorrendo, se dizemos, “Eu contarei uma 
estória antiga se vocês pararem de chorar,” eles vão parar de chorar. O melhor tempo para um 
bebê, depois do tempo de tomar leite, é o tempo de ouvir estórias folclóricas. Isto é porque 
eles devem herdar a história. O princípio do universo está estruturado assim. 

 
2) A Obrigação de Verdadeiros Filhos 
 
Vocês devem retornar amor paternal. Quando criam os filhos, os pais os alimentam, embora 
eles estejam continuamente com fome, espremendo o estômago e mordendo a língua para 
superar a fome. Eles amam seus filhos a esse custo, a fim de ensinar seus filhos a fazerem a 
mesma coisa por seus pais. Quando os pais seguem primeiro o curso de sofrimento, os filhos 
podem seguir o mesmo curso de sofrimento para confortar os pais; o sofrimento dos pais se 
torna um investimento. Quando vocês restauram esse coração para confortar seus pais, seus 
filhos também seguirão seus passos. E quando têm esses filhos, vocês permanecerão com 
bons parentes. Pessoas que centram nelas mesmas e negligenciam os pais não podem ser 
consideradas filhos e filhas obedientes. 
 
Então quem é o filho de piedade filial? Quando um filho pode fazer o mesmo para seus filhos 
como seus pais fizeram por ele, então ele se torna o filho de piedade filial. Isto também está 
conectado com o céu. Embora os pais tentaram criar seus filhos com um esforço de todo 
coração, se os filhos não os apreciam, a família perecerá. Quando uma base recíproca é 
estabelecida entre os pais e os filhos, Deus pode habitar nessa família e edificar o Reino do 
Céu. 
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Então qual filho pode permanecer no Reino do Céu? Aquele que repara o débito de amor 
paternal. Quando seus pais estão ficando senis, vocês devem servi-los com o mesmo cuidado 
que eles tinham quando cuidavam de suas necessidades e urina em sua infância. Essa é a 
forma para ser um filho dedicado. 
 
O que vocês devem fazer para seus pais? Vocês devem ser um filho obediente e um súdito 
leal de sua nação porque seus pais amaram a nação e o mundo. Vocês devem ser um membro 
da família digno de louvor entre os irmãos verdadeiros antes de serem um filho obediente, e 
devem ser um filho obediente antes de serem um súdito leal da nação. O título “membro da 
família” significa o direito de elogiar irmãos e irmãs da pessoa. Isso não é verdade? 
 
O que é um filho obediente? Antes de se casarem, vocês não podem ser um verdadeiro filho 
de piedade filial. Quando vocês servem seus pais com seu amor mais do que o amor do 
cônjuge, vocês podem se tornar um filho ou filha verdadeiro e obediente. O indivíduo não 
pode ser um súdito leal na Igreja de Unificação. Quando vocês são um casal com uma família, 
então podem se tornar um súdito leal. Esse é o motivo pelo qual a fim de vocês estabelecerem 
um altar como um súdito leal, vocês devem dar nascimento a um filho obediente. 
 
Deve aparecer o filho que pode com disposição fazer o trabalho que os pais desejam e que 
está determinado a ser responsável a fazer até mesmo mais do que os pais desejam. Então o 
sólido fundamento para herdar o segredo providencial de Deus pode ser estabelecido na terra. 
 
Satanás ignora seus próprios erros e somente conhece os erros dos outros, mas Deus não pode 
abrir Sua boca quando Ele comete erros. Por isso vocês devem sempre dizer, “Sinto muito.
Isso é minha falta.” 
 
Vocês não devem protestar ou provocar seus pais. Vocês devem se controlar. Tanto quanto 
vocês suportam, Deus estará com vocês. Quando os filhos se esforçam bastante para não 
estarem em débito com seus pais, os pais sentem alegria. Vocês não devem estar em débito 
com seu pai e sua mãe. 
 
Embora vocês ouçam palavras de elogio a partir de seus pais, é realmente estúpido se 
comportar centrando nessas palavras. Pais utilizam palavras de elogio a fim de tornar vocês 
mais próximos ao coração amoroso que os pais desejam. 
 
Pais dão vida para os filhos. Filhos também devem sacrificar suas vidas por seus pais. Vida 
vem do amor, por isso é uma conclusão lógica que vocês devem seguir em frente sacrificando 
suas vidas para o benefício do amor essencial. Isto não é uma contradição. 
 
Se os filhos crescem na tradição de amor, eles não podem ser indiferentes quando seus pais 
querem se divorciar. Eles nunca podem ficar indiferentes. Bons filhos reclamarão, “Eu sou 
seu filho, a união de ambos. Vocês devem fazer algum tipo de compromisso comigo. Por 
favor, sejam ótimos pais. Eu preciso de vocês.” Devemos lembrar os jovens da 
responsabilidade paternal de não divorciar; por causa dos filhos, os pais não têm direito de 
divorciar. Por causa do amor em direção aos filhos, os pais não têm qualquer direito de nem 
mesmo pensar em divórcio. Jovens neste país devem desenvolver um movimento anti-
divórcio. Membros da Igreja de Unificação devem restaurar pais divorciados centrando no 
amor de Deus. 



196 

 

3) Vamos Ser Pais que Transmitem Boa Tradição 
 
Sejam os Pais que vivem na tradição. Se determinada tradição é estabelecida na Inglaterra, as 
pessoas viverão e se relacionarão umas com as outras dentro dessa tradição. Dentro da 
tradição, elas amam e sentem alegria. Em geral, o lugar para o estabelecimento da tradição é a 
intersecção de vida e morte. Em outras palavras, tradição é estabelecida no lugar de 
sofrimento e agonia. Falando em detalhes, a tradição de uma nação é estabelecida quando ela 
sobrevive através de uma crise de vida e morte. 
 
Uma tradição deve ser estabelecida em um lugar difícil, um lugar que seja difícil para o todo, 
não para o indivíduo. A fim dos filhos herdarem os ativos mentais e materiais de seus pais, 
eles devem entender o sofrimento de seus pais e devem ser capazes de superar uma situação 
mais difícil do que aquela enfrentada por seus pais. Os verdadeiros herdeiros não desperdiçam 
o legado dos pais; eles utilizam o legado para o melhoramento do todo. Esta é a conclusão 
racional. 
 
Verdadeiros Pais se esforçarão para transmitir a tradição de amor. Isto soa verdadeiro para 
ambos orientais e ocidentais. Todos os pais, independente de raça, querem estabelecer uma 
tradição universal de amor. Todas as pessoas querem desfrutar uma vida feliz e pacífica 
dentro da unidade perfeita e harmonizada de uma família. 
 
O fato que todos querem essa vida demonstra que está tradição é fundamental. Porque 
somente a tradição pode estar conectada com o futuro, é uma moralidade natural dos pais que 
uma vez que eles compreendem o significado da tradição, eles queiram transmiti-la para seus 
filhos, não importando com qual sacrifício. 
 
O problema é como implantar o pensamento dos pais nos filhos em crescimento como uma 
tradição. O problema sério do Pai Celeste tem sido como tomar seus filhos do mundo 
satânico, e agora a educação de seus filhos no mundo satânico é seu problema. Vocês devem 
carregar essa cruz dupla. 
 
O Pai não se preocupa em deixar o nome da Igreja de Unificação, mas ao invés, sobre como 
deixar as pessoas que herdaram a tradição do Pai. Esse é o motivo pelo qual eu tenho educado 
continuamente sobre a importância da tradição. 
 
O que vocês querem dizer com viver bem? Meu bem-estar não importa. Devemos educar os 
descendentes. Devemos deixar um bom exemplo para eles. Até agora todos estiveram 
trilhando um caminho miserável, o curso do deserto. Como refugiados, não tínhamos um 
lugar para ficar, mas a partir de agora devemos nos estabelecer, e a fim de nos 
estabelecermos, devemos obter uma vitória. A menos que vençamos como fizeram os 
Israelitas quando expulsaram as sete tribos de Canaã, não podemos nos estabelecer. Devemos 
obter uma vitória através de lutar centrando na nação. 
 
Considerem sempre como vocês responderão para seus filhos quando eles perguntarem, 
“Mãe, o que você fez naquele tempo? Você testemunhou ou você fugiu?” Vocês responderão 
com orgulho ou com um coração envergonhado? É uma boa educação deixar seus filhos 
visitarem sua antiga região de missão onde vocês testemunharam. Eduquem seus filhos com 
imagens de livros, e especialmente deixem eles conhecerem o ponto principal: o Pai. 
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No futuro próximo seus filhos perguntarão: “O que vocês fizeram naquele tempo, mamãe e 
papai?” Então vocês serão capazes de levá-los até sua antiga região de testemunho e explicar, 
“Naquele tempo, eu sentei aqui segurando você, e seu pai sentou ali. Ficamos espalhando a 
Vontade de Deus, pedindo arroz naquela casa. Esse é o motivo pelo qual somos tão 
abençoados agora. A casa que foi positiva naquele tempo vive assim, e a casa negativa vive 
assim.” 
 
Seus filhos devem reconhecer vocês como pais que podem superar qualquer coisa que pareça 
difícil e que vivem além das limitações de tempo, ambiente e pobreza. Vocês também devem 
estabelecer a tradição familiar que seus filhos possam ser mobilizados sob quaisquer 
circunstâncias por sua ordem, com seus filhos sendo capazes de dizer, “Porque este é o 
caminho que meus pais têm seguido, eu posso fazê-lo.” Vocês devem fazer seus filhos 
seguirem seu exemplo de um esposo e uma esposa servindo seus pais, e vocês devem 
estabelecer claramente o padrão para a educação de seus descendentes. 
 
A mágoa que vocês tiveram enquanto trabalhavam pela providência é uma grande lição para 
vocês e seus descendentes. O pouco dinheiro que vocês economizaram com todo o seu 
coração é algo que nunca será trocado nem mesmo por todo o universo; amor habita ali. Uma 
esposa não pode pensar sobre outra coisa quando ela utiliza o dinheiro. Vocês devem ser os 
seres dignos do elogio por seus descendentes. Eles não evitarão serem estimulados pelo 
reconhecimento que seus pais viveram para o benefício da Vontade com o coração de Deus. 
 
Vocês devem ser capazes de ordenar seus filhos serem como vocês. Não é vergonhoso dizer 
que vocês não comeram o suficiente e usaram roupas terríveis enquanto testemunhavam. Isso 
se torna um recurso educacional inestimável para seus descendentes. 
 
Quando sai da prisão de Hungnam, eu não queria trazer nada exceto a roupa de trabalho, que 
estava suja e mal cheirosa com o trabalho forçado e os produtos químicos. Elas estavam 
remendadas várias vezes. Finalmente elas eram apenas remendos e eu tinha que ter cuidado 
para não rasgá-las. 
 
Essas roupas são uma lembrança inestimável. Eu não poderia jogá-las fora, por isso eu as 
coloquei dentro de uma colcha. O único ativo que trouxe quando fugi da Coreia do Norte foi 
um pacote irregular. Eu fui de Hungnam até Pyongyang com ele. Eu pedi para determinado 
membro guardar esses trapos, mas ele os perdeu durante o curso da vida de refugiado. 
 
Se eu tivesse essas roupas, eu não teria que explicar minha vida naquele tempo. Sinto-me
sufocado de ter perdido esse tesouro precioso. Isto não pode ser trocado pelo mundo inteiro. 
Nunca podemos inspirar algumas pessoas mesmo se falamos por trilhões de anos, mas esse 
tesouro pode inspirar imediatamente todas as pessoas. Vocês devem coletar muitos materiais 
relacionados com suas experiências públicas providenciais. 
 
Sofrimento é maravilhoso; portanto, vocês devem estabelecer a tradição da qual toda a sua 
descendência se orgulhará. 
 
Vocês devem estabelecer uma tradição como uma medula óssea que servirá como recurso 
educacional na sociedade de seus descendentes. Essa tradição educará sem palavras. 
Compreendendo isto, vocês devem entender o precioso valor do momento atual e fazer um 
esforço sincero. 
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O grande problema é como suas três gerações podem viver com o Pai. Se três gerações 
ganham mérito juntas, elas serão os sujeitos meritórios do mundo espiritual. 
 
Assim, de agora em diante vocês devem se dedicar sinceramente para educar seus filhos com 
esse pensamento. 
 
O Pai está perto dos sessenta anos de idade. A tradição deve permanecer mesmo se eu morrer. 
A ideia do Pai é fazer vocês viverem mais apaixonadamente do que ele, e torná-los soldados 
se movendo em frente. É amor paternal e responsabilidade transferir a tradição para os filhos 
mesmo que através de deixá-los sofrerem. Esse é o motivo pelo qual o Pai força vocês a 
seguirem o caminho sacrifical. 
 
Qual é o caminho da vontade de Deus? É o caminho para salvar a tribo sacrificando 
indivíduos, e salvar a nação sacrificando tribos. O caminho da vontade é salvar todo o mundo 
sacrificando a Coreia no altar de Deus, e salvar os corpos espirituais de nossos antepassados 
sacrificando o mundo. Sabemos que o propósito subjacente da triste história decaída é liberar 
Deus sacrificando o mundo espiritual e o mundo físico. Recebemos uma missão neste 
contexto, por isso devemos marchar em frente ao risco de nossas vidas. 
 
Não devemos apenas seguir; devemos seguir em frente criando a tradição. Que tipo de 
tradição deve permanecer? Devemos deixar a tradição de sofrimento para amar a humanidade,
espalhando sangue e lágrimas. 
 
A seguir, o que devemos deixar? Devemos deixar o conteúdo de educação para os 
descendentes. Finalmente devemos deixar boa descendência e ir para o mundo espiritual. Esse 
é o motivo pelo qual vocês devem saber que seus filhos não são para vocês, mas para o 
mundo futuro. 
 
Quando vocês deixam tradição e descendentes corretos que são mais fortes e mais ousados do 
que vocês, sua nação nunca perecerá, embora sua fortuna chegue no momento de perecer. 
Novos benfeitores aparecerão no momento de crise e uma nova bandeira vitoriosa será 
desdobrada quando o colapso for iminente. 
 
Esta tradição deve fazer não somente coreanos, mas toda a humanidade feliz. Se não podemos 
fazer isto, não haverá nenhuma oferta para o Pai Celeste. 
 
Embora um esposo e uma esposa morram, eles devem deixar a lei celeste. Para quê a família 
existe? Embora ela exista para os filhos, primeiro de tudo ela deve servir Deus e a nação. Essa 
é a forma para o melhoramento de seus filhos. Nessa ordem, seus filhos podem viver na 
realidade da fortuna de Deus, do mundo e da nação. Portanto, seus filhos abençoados devem 
ser objetivos com a fortuna de Deus, o mundo e a nação, e não colocar sua própria fortuna na 
posição objetiva. 
 
Vocês devem ser a família vivendo para o mundo e a eternidade, não para o benefício de 
apenas uma geração. Sua família está destinada a invocar a ajuda de Deus, reunindo o coração 
de toda a humanidade, e está destinada a viver em parceria com céu e terra e a humanidade.
Se vocês se tornam essa família, Deus protegerá vocês de problemas e infortúnios. Deus 
deixará sua família como a semente principal da família. 

 



199 

 

4) Amor Paternal em Relação aos Filhos 
 
Onde é o lugar para receber o amor de Deus? Amor é único; portanto, o lugar do amor 
também é único. Vocês estão dispostos a seguirem em frente se existe um lugar e uma forma 
para receber amor? Essa é a posição de um filho diante dos pais. 
 
Qual é a motivação original para o amor paternal? Amor centrando em um homem e uma 
mulher muda, mas amor centrando nos filhos nascidos de um casal nunca muda. Amor 
imutável não é o resultado do laço horizontal de um casal, mas tem a ver com a origem do 
fluxo vertical. Então quem é o sujeito vertical? É Deus. 
 
Esse amor não pode ser controlado por um esposo e uma esposa. Em sua presença, vocês não 
têm livre escolha para agir de acordo com sua própria vontade. Vocês não podem abandoná-lo
sempre que não sentem vontade de carregá-lo. É impossível cortá-lo. Não há nenhuma forma 
para tocá-lo através de ligação horizontal. Esse é o motivo pelo qual amor paternal é 
absolutamente imutável. 
 
Na sociedade democrática, onde o individualismo é dominante, filhos murmuram sobre a 
diferença na dimensão entre a idade antiga e a nova idade. Embora os filhos mudem, o 
coração de pais nunca muda. Isto é até mesmo verdade para animais. Ao amar seus bebês, os 
pais arriscam suas vidas. 
 
Por que amor paternal é precioso? Amor paternal é vertical, mas ele não se conclui apenas 
como vertical. Amor vertical abraça amor horizontal e o ajuda a se estabelecer. Pais 
desempenham o papel de farol para dissuadir os filhos dos hábitos errados na vida. 
 
Amor vertical existe seguramente para criar o amor horizontal. Neste princípio, amor paternal 
é estabelecido pela integração intensiva de amor vertical e horizontal centrando no amor de 
Deus. Porque amor paternal é responsável por ambos os elementos vertical e horizontal, pais 
naturalmente querem dar suas coisas preciosas para seus filhos. Ao permitir que os filhos 
recebam estes dons em sua pureza, os pais querem que eles se expandam horizontalmente. 
Esta é a essência do amor. 
 
Amor paternal é o maior amor no mundo. Mesmo pessoas no topo do mundo são nada diante 
de seus filhos. Amor paternal é incondicional e ilimitado na presença de filhos. Amor paternal 
é a origem do amor. Esse é o motivo pelo qual órfãos que nunca receberam amor paternal 
esperam por ele mais do que tudo. Mesmo se órfãos têm algo para comer e uma casa na qual 
dormir, seus corações sempre sentem fome e estão cheios de carência porque eles sentem falta 
de amor paternal. Mesmo se eles conduzem uma vida alegre em um orfanato, isso não é 
realmente felicidade. Os pequenos órfãos sempre esperam pelos pais mesmo enquanto estão 
cantando e dançando, ou estão acordados ou dormindo. Isso é porque todo ser humano está 
destinado a crescer no seio do amor. 
 
Amor paternal de milhares de anos atrás e aquele do tempo presente são idênticos. No curso 
da história flutuante, amor paternal nunca muda. Amor paternal é o amor primário. Um 
homem sadio que cresceu com amor paternal entende o que é amor. Porque filhos amam seus 
pais, eles passam a aprender o amor a partir da experiência de amar os pais. Essa é a alegria 
mais elevada para os filhos. Sem ter pais, nunca experimentamos amor. 
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Um filho pode receber tanto amor do homem como amor da mulher através dos pais. O pai 
representa todos os homens no mundo e a mãe representa todas as mulheres no mundo. Na 
visão histórica, os pais são um homem e uma mulher históricos. 
 
Quando os filhos querem elogiar uma mulher, eles a comparam com sua mãe, e quando há um 
homem simpático, filhos o comparam com seu pai. 
 
Há um limite para amor paternal? Pais querem amar seus filhos não somente durante sua 
infância, mas por toda a sua vida e pela eternidade. Se um relacionamento pai e filho é 
estabelecido centrando no amor absoluto, através dele virá um poder infinito, estímulo infinito 
e algo infinitamente novo. Se um relacionamento pai e filho carece desse laço, o 
relacionamento deles seguramente irá parar em determinado momento. 
 
Vocês nasceram como os filhos de pais amorosos. Vocês cresceram recebendo amor paternal. 
Pais sempre amam os filhos sejam eles velhos ou jovens. Os pais assumirão um filho com 70 
anos de idade com o mesmo padrão que eles tinham quando ele era jovem. À medida que a 
idade avança, o coração se torna cada vez mais próximo; quando a responsabilidade em 
direção a um filho aumenta, a atitude em direção a ele se amplia dada vez mais. 
 
Órfãos – “filhos solitários” em caracter chinês – são miseráveis porque não há nenhuma 
forma para eles receberem amor, e nenhuma forma para eles amarem em um sentido 
verdadeiro. Órfãos são diferentes no fato que eles não receberam o amor paternal exigido no 
período de crescimento, e não tiveram o laço de coração para amar e simpatizar com os pais. 
Portanto, a forma inicial para ter dar e receber centrando no amor é através dos pais. 
 
Amor de pais não apenas vem a partir do laço criado por experiências horizontais, mas ele se 
espalha a partir da medula óssea. Pais têm a mente amorosa que nunca pode ser cortada ou 
esquecida; portanto, pais amam os filhos então suas vidas persistirem. Quando os pais sentem 
o laço de vida com os filhos, amor paternal naturalmente se espalha. Pais não podem evitar 
amar os filhos, não por causa de uma consciência forçada para amá-los intencionalmente, mas 
por causa da força linear de vida conectando-os. Sentimos este fato em nossa vida familiar 
cotidiana. 
 
Se há quatro filhos, vocês acham que os pais os amam de forma desigual? Pais dão 
determinada quantia de amor para o primeiro filho e uma quantia diferente para os mais 
jovens? 
 
Quando amamentam os bebês, os pais não os tratam de forma desigual. Amamentar é fornecer 
sangue e carne para os bebês, por isso os pais devem fornecê-lo de forma igual. Uma mãe se 
sente bem ao ver seu bebê sugando seu seio. Ela também sente alegria quando o bebê tenta 
segurar seu pescoço enquanto mama. Mães dão leite de graça para os bebês, mas elas ficam 
felizes. Nenhuma mãe demanda dinheiro para dar leite. 
 
Mesmo uma mãe muito feia que não é muito feminina fica muito séria ao amar seus filhos. 
Ela se torna mais séria do que qualquer outra pessoa ao amamentar seu bebê. Ao amar seus 
bebês, ela é inigualável. Mesmo se uma mãe está enfrentando uma situação agonizante, 
quando seu bebê pede leite, ela imediatamente abre o sutiã para alimentar o bebê. Quando um 
bebê está sugando o peito de sua mãe, deixando a mãe cansada, é quase como roubar o leite, 
mas a mãe fica feliz ao ver o bebê sugando porque há amor. Tudo é bom no amor verdadeiro. 
Estar na realidade de amor verdadeiro é como ser controlado pelo tufão nos braços do tufão. 
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Pais sofrem pelos filhos tanto que isto derrete sua medula óssea, mas eles não sentem dor 
porque amam os filhos. Eles registram o preço em um livro de contabilidade depois de dar seu 
sangue e carne? Eles se sentem frustrados por não terem dado tudo. 
 
Quando bebês não sugam o peito da mãe, as mães ficam frustradas. É como tirar o sangue e a 
carne da mãe através do cordão umbilical. De uma forma, um bebê é o rei dos ladrões. Então 
por que as mães gostam de ser roubadas? Porque esta é a lei do amor. 
 
Quando observa seu bebê saltando em seu colo, uma mãe sente amor. Ao abraçar seu bebê, 
uma mãe sente novos brotos desabrochando a partir da atmosfera cósmica de paz. Assim, 
embora o bebê fique zangado, a mãe pode ter uma mente generosa e deixá-lo seguir em 
frente. De uma forma, um bebê é o inimigo roubando o sangue e carne de sua mãe através do 
cordão umbilical, mas nenhuma mãe pensa assim. Isso é porque a mãe recebe o estímulo de 
nova esperança e também novo estímulo em relação ao seu esposo através do bebê. Algo 
penetra entre eles. Ninguém pode controlar esse estado do coração. Quando juramos trabalhar 
por Deus e o todo, centrando no amor absoluto, o padrão mais forte será estabelecido. Sem se 
colocar nesse fundamento, não devemos fazer a promessa. Leste, oeste, sul e norte são 
diferentes, e primavera e outono são diferentes. Quando uma semente plantada na primavera 
pode manter seu laço de vida até o outono, ela pode ter o padrão para abraçar todas as quatro 
estações. Se ela não permanece como a semente de vida, tudo será disperso. 
 
Podemos ver que os pais que educaram muitos filhos têm corações de amor maiores e mais 
amplos. Esses pais passaram a sentir que eles não podem prejudicar nem mesmo um inimigo. 
Isto demonstra que eles se colocam em um solo mais amplo com uma lei mais ampla. 
 
Então, e quanto a Deus? Ele quer apenas um relacionamento de amor com determinado 
indivíduo, eliminando outros indivíduos e a família, tribo, nação e mundo? Se Deus é um pai, 
Ele iria querer compartilhar amor abundante com todos. 
 
Pais trabalham por seus filhos. Nenhum pai trabalha apenas para sua própria sobrevivência. 
Imaginem pais trabalhando como trabalhadores em uma comunidade agrícola, tirando ervas 
daninhas de um campo ou carregando fardos nas costas. Eles fazem tudo isso pela felicidade 
eterna dos filhos. As gotas de suor escorrendo das testas dos pais não são por eles mesmos.
Quando os frutos do suor e do amor paternal se enroscam um com o outro, nova história 
criativa ocorrerá. Uma nova história reside nas pegadas do trabalho dos pais. 
 
Pais nunca dizem, “Eu quero que vocês saibam quanto eu sofri,” ou “Vocês devem derramar 
lágrimas por mim porque eu derramei lágrimas por vocês.” Eles transcendem todos esses 
sentimentos. Somente amor paternal e o amor de filhos podem resolver esses sentimentos. 
Nunca podemos negar o poder do amor. Os seres humanos tentaram resolver problemas com 
poder humano ou dinheiro, mas isto não funcionou. 
 
Amor de um homem não deve ser concluído ao amar sua esposa, mas deve se estender para 
amar os filhos. O homem ama seus filhos em uma dimensão mais elevada do que ele ama sua 
esposa. O homem iria querer amar seus filhos em uma nova perspectiva, adicionando mais ao 
amor estimulante por sua esposa. Ele desejaria um amor mais profundo, mais sério e mais 
valioso em seu amor paternal em direção aos seus filhos. 
 
Quando um filho que foi concebido quando seus pais estavam com seus sessenta anos morre 
ainda jovem, este seria um evento de extremo desespero. 
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Se o filho é o único gerado de sete gerações, como sentiriam os antepassados, que queriam o 
filho para obterem o sucesso para o domínio de sete gerações? Os antepassados queriam 
receber a fortuna suprema através desses descendentes de sua linhagem direta. Esse é o 
motivo pelo qual os pais querem morrer quando os filhos morrem ainda jovens. Dessa forma, 
Adão era o filho gerado da eternidade, não de apenas sete gerações. 
 
O Pai Celeste queria cumprir Seu grande plano centrando na família de Adão. Como Ele 
sentiu quando Adão morreu? A dor paternal nesse momento foi mais severa do que a dor de 
um casamento desfeito. Como os pais que vivem com o único descendente de sete gerações 
sentem quando o filho está à beira da morte? Imaginem que seu filho está morrendo, lutando 
para respirar diante de vocês. O que vocês fariam? Os pais fariam qualquer coisa que fosse 
preciso, utilizando todos os métodos possíveis, abandonando sua dignidade. Vocês entendem 
esse sentimento? Quando há uma forma para ressuscitar o filho, os pais não pensam sobre sua 
dignidade. 
 
Quando um esposo é ressuscitado da morte, a esposa o servirá milhares de vezes mais do que 
antes. E os pais arriscarão suas vidas para obterem a possibilidade de ressuscitar seu filho 
morto. A alegria de encontrar seu filho novamente é muito mais forte do que a dor do 
sacrifício. Esse poder é produzido somente no lugar do amor. Vocês podem ter sentido esse 
sentimento em sua vida cotidiana. 
 
Os pais, conhecendo nossa ideologia, devem desfrutar e louvar o amor conjugal de seu filho e 
sua esposa. Como os pais podem sentir inveja de sua nora? Eles devem dançar com um 
coração alegre quando seu filho ama alegremente sua esposa. Amor pela nora está incluído no 
amor paternal pelo filho. Quando Deus observa como Adão e Eva amam um ao outro, Ele os 
amaldiçoaria, dizendo, “Saiam do meu caminho. Vocês estão bloqueando o tráfego”? Mesmo 
no meio de uma via expressa, Deus nunca se preocuparia com o tráfego. Ao invés ele abriria o 
caminho. 
 
Onde é a terra do estabelecimento definitivo dos Verdadeiros Pais? Em outras palavras, onde 
é o ponto padrão do amor verdadeiro de Deus? 
 
O novo “amor paternal” é a terra do estabelecimento definitivo de amor para a humanidade. 
Através do “amor dos Verdadeiros Pais,” a humanidade pode encontrar o ponto padrão eterno 
e absoluto de amor verdadeiro. 
 
A partir daqui, o amor humanista será expandido para o amor dimensional mais elevado e 
estará conectado com o amor verdadeiro celeste. 

 
5) Filhos Devem Receber Amor Paternal 
 
Logo que eles nascem, os filhos devem receber 100% de amor paternal; do contrário, 
insatisfação começa a dominá-los. Não podemos medir amor paternal por uma medida 
numérica, mas, por exemplo, se os pais possuem 1.000 unidades de amor, eles devem dar 
todas as 1.000 unidades para os filhos. Se os pais dão 900 para eles, guardando 100, os filhos 
sentirão como se não tivessem recebido qualquer amor. Eles ficarão satisfeitos quando 
recebem todas as 1.000 unidades. 
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Quando seu cônjuge pergunta quanto vocês o amam, vocês não devem responder, “Eu amo 
você 99%.” Vocês devem dizer que amam seus cônjuges 100%. Isso é porque somente amor 
pode estabelecer o “todo” e somente em amor o todo pode dar e receber. Quando damos e 
recebemos o todo, unificação pode surgir. A única forma para criar perfeita unificação é dar e 
receber o todo. 
 
Bebês na América, depois de saírem do hospital, são colocados em seu próprio quarto em 
casa. Eles raramente dormem com seus pais. Esse é o motivo pelo qual eles não podem sentir 
o calor dos pais. A mãe raramente amamenta o bebê. Se os bebês não dormem com seus pais, 
eles não serão diferentes de animais de estimação. Vocês não devem tratar os filhos assim. 
 
Vários bebês dormindo com os pais é uma cena linda. É bom dormir com os bebês. Se não há 
espaço suficiente, vocês podem criar espaço dormindo de cabeça para baixo. Utilize seu 
cérebro para fazer o arranjo. É um pouco desconfortável para um pequeno bebê dormir entre 
pais enormes, mas isto é bom para todos. Bebês devem sentir o calor dos corpos dos pais. 
 
Problemas juvenis trazem críticas públicas. Qual é a causa de seus problemas? Quase tudo 
tem a ver com questões emocionais. Isso resulta de não ter pais, irmãos e irmãs sadios, e de 
relacionamentos homem-mulher ruins. Olhando para esse fato, onde procuramos a pista para 
corrigir esses problemas destrutivos? É na família. 
 
Todos os problemas juvenis se originam na família. Eles têm pais, mas o coração paternal não 
é implantado no fundo do coração dos filhos. Em outras palavras, amor paternal não está 
profundamente solidificado na medula óssea dos filhos. A partir desse ponto, o abismo entre 
pais e filhos se expande. 
 
Se vocês crescem com o sentimento de ódio ao invés do sentimento de amor, vocês estão 
aptos a criarem acidentes na fase adulta. Uma virgem de coração amável pode criar um 
ambiente agradável mesmo na vida de casada, mas uma virgem de temperamento indomável 
está apta a ser infeliz na vida de casada. Há muitas pessoas que amaldiçoam Deus por seu 
ambiente miserável e injusto. Mas quando compreendem que seu ambiente é criado por elas 
mesmas, então passarão a estar convencidas que Deus está criando um mundo justo. 

 
6) A Rígida Disciplina do Amor 
 
O Apocalipse na Bíblia diz que devemos ser quentes ou frios, não mornos. A atitude morna 
não conta para nada no mundo de amor. É permitido segurar um chicote se você tem um 
coração amoroso. Se os filhos negligenciam o amor dado pelos pais, os pais podem ter que ser 
frios com eles. Se os filhos não são repreendidos por seu mau comportamento, eles perdem 
qualquer senso se distinção entre bem e mal. O Pai parece gentil, mas de certa forma ele é 
rígido. O Pai é muito cruel em relação ao mal, mas muito quente como uma fornalha de vários 
milhares de graus em relação à bondade. 
 
Quando o Pai ouviu que mestres tinham sido enviados para a prisão por baterem em 
estudantes, ele soube que a América estava perecendo. Para o benefício de obterem uma boa 
direção, os estudantes devem com disposição pedir para seus mestres puni-los, se necessário. 
Vocês reclamam quando são golpeados pelo Pai? Vocês reclamariam de serem golpeados 
pelo Pai, dizendo, “Ser um membro da Igreja de Unificação já me faz sentir reprimido”? 
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Um provérbio coreano diz, “Dê uma tigela extra de arroz para a pessoa difícil e segure um 
chicote para a pessoa amada.” Isso é inevitável se alguém deseja herdar a tradição correta. 
Vocês devem ser capazes de derramar lágrimas de gratidão pelo amor paternal, esquecendo a 
dor. Até mesmo um chicote é precioso para o amor. Qualquer coisa realizada no amor é 
preciosa, mesmo punição e sofrimento. Amor não inclui somente sentimentos agradáveis. 
 
Pais que deixam seus filhos pararem de estudar sempre que estão cansados não são 
verdadeiros pais de amor verdadeiro. Eles devem até mesmo espancar os filhos para que 
continuem a estudar porque estão preocupados sobre seu futuro bem-estar. Pais depositam 
suas esperanças no futuro de seus filhos. É bondade e amor bater nos filhos ou nos amigos 
íntimos quando eles querem seguir na direção errada. Conhecendo este princípio, tudo deve 
estar incluído no padrão da bondade. 
 
Vocês devem dar nascimento a filhos e educá-los com amor verdadeiro. Então a família se 
torna unida, e se vocês amam a nação centrando na família, vocês serão chamados de 
patriotas. Pais, de tempos em tempos, reforçam a disciplina a fim de educar seus filhos a 
seguirem o caminho correto, por isso os filhos não devem ficar insatisfeitos ou rebeldes contra 
seus pais quando eles são espancados. Eles devem refletir sobre seu comportamento errado e 
se empenhar para corrigi-lo. Essa pessoa crescerá corretamente e se moverá mais próxima ao 
centro onde Deus habita. 
 
Uma vez repreendi determinada pessoa, que derramou lágrimas durante a repreensão. Ele 
ainda permanece em minha memória. Eu devo verificar se ele chora durante a segunda e 
terceira repreensão. E se ele chorar na quarta repreensão, eu compreenderei que não posso 
mais repreendê-lo. O caminho de indenização é assim. Não é o sentimento de ódio que faz os 
pais repreenderem os filhos; amor profundo os faz espancar os filhos. 
 
Filhos podem amaldiçoar os pais que gritam alto depois de espancá-los? Amor verdadeiro tem 
o valor de se mover harmoniosamente em duas direções. Amor verdadeiro quer morrer de 
novo e de novo. Embora vocês gritem com sua esposa, ela responde de forma obediente. 
Quem mais fará isso? Se vocês repreendem uma vizinha, ela definitivamente ficará zangada. 
Se vocês são profundamente interessados e amam determinada pessoa, vocês podem 
repreender essa pessoa sem sentimentos de culpa. 
 
Quanto mais próximo você está de uma pessoa, mais você repreende essa pessoa. Se um rapaz 
próximo comete erros, você pode fingir não notar isto, mas se seu filho comete os mesmos 
erros, você o castigará e o espancará severamente.  
 
Golpear uma pessoa a partir de uma profunda preocupação é amor, mas golpear uma pessoa 
sem qualquer preocupação é cometer pecado. Se vocês golpeiam uma pessoa mais do que o 
grau de sua preocupação com ele ou ela, vocês se tornarão o inimigo dessa pessoa – o pior de 
todos os inimigos. 
 
Se vocês derramam amor contínuo em direção ao seu filho, embora ele seja um patife, e 
mesmo que ele o rejeite, ele definitivamente retornará e se arrependerá. Mas se vocês 
repreendem um filho três vezes, e então se vangloriam de quão bem vocês o educaram, ele vai 
se arrumar e deixá-los imediatamente. Então quando vocês o tratam com um amor maior, 
derramando lágrimas, ele voltará. Um amor maior tem o poder motivador para digerir um 
amor menor e criar unidade. 
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Na Guerra da Coreia, eu vi a seguinte cena. Uma mãe estava carregando seu menino de cinco 
anos em suas costas, e a pequena criança estava cantando, sem saber que estavam buscando 
refúgio por causa da guerra. No caminho a mãe ficou exausta e sem forças, e ela o deixou 
andar. Mas a criança estava protestando, dizendo, “Se você não me carregar em suas costas, 
não vou me mover.” O que pais amorosos deveriam fazer nesta situação? A emoção e desejo 
corretos é carregar a criança nas costas. Mas neste caso se ela tivesse tentado carregá-lo,
ambos teriam morrido. Então ela corretamente deixou a criança caminhar, até mesmo 
esbofeteando seu rosto e utilizando ameaças, a fim de alcançar refúgio seguro. 
 
Se vocês fossem os pais, o que fariam? Vocês abandonariam o filho, ou trariam o filho pela 
força? Vocês devem levar o filho para a segurança, mesmo se tiverem que rasgar sua orelha 
ou perfurar seu nariz. 
 
Isso é amor verdadeiro. Depois de chegar com segurança ao refúgio, a criança apreciará sua 
mãe. Se ele reclama de sua orelha ter sido rasgada, preocupando-se se conseguirá se casar 
com essa orelha, ele merece morrer sendo atingido por um raio. A orelha rasgada deve 
simbolizar a grandeza e espontaneidade do seu amor paternal. Vocês podem pensar que o Pai 
permite que vocês comam, mas ao contrário, ele apenas quer que vocês sofram. Ao indicar 
seu trabalho, eu não tenho simpatia, mas uma vez que vivemos juntos, vocês estarão 
preenchidos com amor primaveril pelo Pai. 
 
O Pai deve conduzi-los a trabalharem, mesmo puxando seus narizes. Eu devo direcioná-los 
chutando ou golpeando vocês. Este é o método justo. Devemos até mesmo bater nos avôs e 
avós para forçá-los a seguirem em frente. Essa é nossa missão. 
 
Devemos fazer isso a fim de entrar na realidade na qual recebemos o amor definitivo de Deus. 
Devemos seguir sobre o padrão das religiões do passado e nos dedicarmos completamente 
para o estabelecimento da nação de Deus, mais do que as pessoas de qualquer outra 
organização, a fim de ocupar todo o amor não realizado de Deus. Esse é o motivo pelo qual 
este é um método e estratégia legítimos. Se vocês falham enquanto tentam este caminho, 
vocês podem se vingar de mim. Eu não pereci ao viver dessa forma. 

 
7) Vamos Contribuir Sinceramente para nossos Descendentes 
 
Embora os pais sejam muito feios, os filhos nascerão da fortuna celeste. Como criar 
descendentes de fortuna celeste depende de quanto os pais são dedicados para a providência. 
O destino dos descendentes é determinado por quanto os pais têm sido leais com a nação, o 
mundo e o céu. 
 
Os descendentes vindos da família que Deus e a igreja desejam devem nascer da boa fortuna. 
Embora os pais tenham seguido através de um enorme curso de sofrimento, os filhos nascerão 
da fortuna celeste e da fortuna do Pai. 
 
A melhor bênção de todas não é nem dinheiro e nem poder, mas é os filhos nascidos de boa 
fortuna. É ter filhos que podem receber amor de Deus. 
 
Pais devem se dedicar com seriedade por seus descendentes. Eles devem estar determinados a 
irem para o mundo espiritual depois de abençoarem seus filhos para seu bem-estar. 
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Essa família nunca perecerá. Essa organização nunca perecerá. O líder que é responsável por 
essa organização deve criar um novo laço com Deus pela maior tarefa providencial no futuro. 
Se ele trabalhar para si mesmo, não renovando o laço com Deus, e fracassar, ele não será 
capaz de orar a Deus. Ele também ficará envergonhado para se comunicar com Deus. 
 
Se vocês são filhos de piedade filial, vocês devem deixar seus pais abraçarem seus netos. Que 
tipo de netos vocês devem oferecer? Vocês devem oferecer os filhos que considerarão os avôs 
mais importantes do que vocês. Vocês devem deixar seus filhos receberem mais bênçãos do 
que vocês, e serem mais próximos ao Céu do que vocês. Dessa forma, a providência de 
restauração se desenvolve. Se seus filhos são piores do que vocês, sua família perecerá. Vocês 
devem ser cuidadosos sobre esse ponto. 
 
A melhor forma para convidar o coração de Deus é dedicar três gerações juntas para Deus, 
fazendo sinceras condições de coração. Se vocês fazem isso, Deus habitará em sua linhagem e 
ela nunca perecerá. Alguns membros da igreja podem reclamar que o Pai não os reconhece, 
embora eles trabalhem tanto. Esse é um assunto sério a considerar. Se vocês trabalham 
bastante, o Pai abençoa seus descendentes. Se vocês querem receber a bênção ilimitada, vocês 
deverão ser infinitamente pacientes e deixar a lição de paciência para seus descendentes. 
 
Homens decaídos devem edificar primeiro a igreja, antes de sua própria casa. O Pai obteve a 
propriedade da igreja primeiro antes de edificar sua casa, e comprou o local para uma 
universidade para nossos descendentes. Isto não é para mim ou para vocês; é para nossos 
descendentes. 
 
Porque o Pai ama os descendentes da Igreja de Unificação, administro e invisto nos mundos 
acadêmico, político e econômico e no mundo da mídia e do pensamento. 
 
O Mayflower chegou na Nova Inglaterra no início do inverno. Estava muito frio e as pessoas 
não tinham o alimento para sustentar suas vidas, assim eles morreram de fome. O grande 
testemunho deles é que eles plantaram as sementes para as colheitas do próximo ano, embora 
estivessem morrendo de fome. 
 
Porque eles tinham esperança que Deus estabeleceria uma nação abençoada, o reino da 
liberdade, através de seus descendentes, eles plantaram as sementes para a próxima geração. 
Eles puderam voluntariamente seguir o caminho da morte com esta esperança. Era possível 
para eles orarem que seus descendentes fossem abençoados enquanto eles mesmos estavam 
seguindo através de um curso de sofrimento por causa de sua fé em Deus e seu coração em 
relação a Deus. 
 
Somos os pioneiros da bondade. O primeiro passo de um pioneiro é sagrado, por isso o 
processo e o resultado também devem ser sagrados. Vocês devem ser uma árvore em um solo 
fértil (não uma árvore entre rochas duras) quando vocês brotam e florescem a partir da 
semente enraizada. Se vocês não podem colher o que semearam em sua geração, vocês devem 
ter a esperança para colhê-la através de seus descendentes. A pessoa com esse coração, que 
luta pela felicidade futura, é temível; e a multidão que está disposta a sacrificar pela futura
vitória com esse coração é temível. Essa nação dominará o mundo no século XXI, o século 
XXX e o século L. 
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5. A Educação de Filhos 
 
1) Educação Familiar 
 
Qual é o conteúdo da verdade? Embora o conteúdo da verdade seja tão bom, não trocaríamos 
nossos pais, nosso cônjuge e nossos filhos por ele. Qual é a verdade definitiva de todas as 
verdades? É a verdade paternal, de um esposo e uma esposa e de filhos. Nada excede essas 
coisas. Então qual é o núcleo da verdade? É amor. Nesse princípio, qual é o centro definitivo 
da verdade? O que vocês querem dizer com o fato de Deus ser a essência da verdade, 
bondade, amor e vida? Se algo é verdade, dentro dela deve estar incluído amor e vida. 
 
O mundo não pode ser formado sem uma família. Se há alguma coisa errada com a família, a 
nação perecerá. Portanto, a educação familiar determina o destino futuro da nação inteira. 
Quando há muitas famílias vivendo pela lei pública, a nação florescerá; quando há muitas 
famílias vivendo com o padrão privado, a nação perecerá. 
 
Filhos devem estar unidos, centrando nos pais. O acidente miserável de Caim e Abel não deve 
ser repetido. Irmãos e irmãs devem estar unidos sendo filhos obedientes para seus pais. Vocês 
devem ser bons exemplos e educar seus filhos com este padrão. Até agora, os pais 
dependeram das escolas para a educação de seus filhos, mas a partir de agora, os pais devem 
ser os primeiros a demonstrarem o bom exemplo para que os filhos formem novas famílias 
seguindo a tradição de seus pais. 
 
Vocês devem conduzir uma vida pública exemplar, para demonstrar para seus filhos a 
tradição e educá-los para herdá-la. Seres humanos devem ser originalmente educados por seus 
pais. Eles não devem apenas receber educação da escola. Especialmente a herança da tradição 
não pode ser ensinada na escola. Filhos devem oferecer toda a educação que podem receber 
na escola para seus pais. 
 
O que é o período de crescimento? É o período no qual disciplinamos a nós mesmos para nos 
tornarmos aqueles que podem receber amor perfeito. Então o que devemos fazer durante este 
período? Para o benefício do prazer de Deus, devemos ir quando Deus vai e devemos voltar 
quando Deus volta. Originalmente, os únicos seres humanos eram Adão e Eva, assim, seus 
filhos aprenderiam automaticamente a partir deles. Educação formal não estava destinada a 
ser necessária. Filhos devem seguir e conhecer o que seus pais fazem e conhecem. Eles devem 
fazer o que seus pais gostam. Se eles sonham sobre coisas e se comportam de maneiras fora 
do que seus pais fazem, eles serão julgados sob o domínio decaído. Esse é o motivo pelo qual 
Deus teve que dizer, “Não coma do fruto.” 
 
Filhos encontram o valor de toda existência através de seus pais. Com quem os filhos se 
assemelham quando eles crescem em uma família? Eles se assemelham aos seus pais. Eles 
devem seguir seus pais. Amor paternal não deve ser egoísta. Se os pais evitam que seu filho 
siga um caminho difícil, ele se tornará um homem incapaz sem força de vontade ou 
independência de espírito no futuro. Criar um filho incompetente não é o objetivo do amor 
paternal. Pais devem entender profundamente seu filho, e apoiá-lo e encorajá-lo em seu 
caminho escolhido. É definitivamente fácil para os pais deixarem seus filhos dormirem 
sempre que eles querem, e comerem qualquer coisa que queiram. Mas verdadeiros pais 
querem mostrar a melhor forma de viver para seus filhos. 
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Filhos não reclamam quando seus pais os empurram para estudar porque sabem que isto é 
para seu benefício. O coração de verdadeiros pais é orar por seus filhos durante a noite inteira, 
derramando lágrimas. 
 
Pais devem fazer seus filhos considerá-los como seus amigos mais íntimos, lendo contos de 
fadas, contando-lhes estórias interessantes de sua vida de fé, e discutindo o futuro da família 
de uma forma construtiva. Pais devem direcionar a fé de seus filhos. Pais devem ser capazes 
de respeitar seus filhos; eles não devem repreender seus filhos de uma forma humilhante. 
 
É difícil corrigir os maus hábitos dos seres humanos. Como diz um provérbio coreano, “o 
hábito formado quando uma pessoa tem três anos continua até ela estar com 80 anos.” 
Portanto, devemos formar bons hábitos, especialmente durante a adolescência. A fim de que 
os filhos desenvolvam os hábitos corretos, uma educação abrangente é absolutamente 
necessária no primeiro período da vida. O problema é como corrigir os maus hábitos da 
geração mais velha. Utilizando serras, facas e machados, podemos recriar todas as formas e 
variedades de madeira nos tamanhos padrões para construção. Da mesma forma, através do 
padrão da ordem do amor, os hábitos humanos distorcidos podem ser corrigidos. Um tijolo 
por si só é apenas um tijolo, mas ele pode criar uma casa ou um edifício. Da mesma forma, 
quando corrigimos nossos maus hábitos e unimos nossos hábitos com a forma do amor 
original de Deus, poder é produzido e podemos entrar na órbita do amor eterno de Deus. 
Portanto, devemos corrigir nossos maus hábitos em nosso tempo de vida e seguir a forma 
correta na vida de fé. 
 
A fim de estabelecer firmemente a fé de seus filhos, vocês devem conectá-los firmemente 
com a igreja antes que eles cheguem aos vinte anos. Se vocês não os deixarem estabelecer a fé 
entre o ensino médio e o segundo ano da faculdade, eles escorregarão para a sociedade 
decaída. Isto está baseado em estatísticas de nossa igreja. Este é um problema muito sério. 
 
Filhos abençoados devem seguir absolutamente seus pais até que estejam com vinte anos.
Portanto, se os pais cometem erros, seus filhos farão o mesmo. 
 
Quando um esposo comete erros, sua esposa deve golpeá-lo, e quando uma esposa comete 
erros, seu esposo deve golpeá-la. Eles devem seguir o exemplo de Deus. Sendo golpeados, 
obtemos um bom recurso para educar os descendentes. Quando nossa vida melhora devido a 
sermos golpeados por uma vara, a vara será o livro didático. As pessoas que deixaram esse 
livro didático educar seus descendentes são seres excepcionais. 
 
Os erros dos pais são transmitidos para os filhos. 
 
Devemos preparar a lei familiar: o padrão de educação de bebês e as regras da família. Pais 
não terão nada para dizer quando são acusados sob a lei. Porque as mães na Igreja de 
Unificação conhecem a lei celeste, elas devem dar sólida educação familiar para suas filhas. 
 
Não deixem seus filhos aos cuidados de outros. Talvez uma mãe se sinta tão fraca que tenha 
que dar para outra pessoa a carga de seu filho, e essa pessoa pode amar o filho dela como se 
fosse seu primeiro filho. Então esta mãe terá que apoiar essa pessoa. Vocês devem saber que 
educar bebês é para o benefício da nação e do mundo. Bebês do Pai devem ser criados pelos 
membros que estabeleceram suficientes condições de coração. 
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2) A Educação de Filhos 
 
A fim de educar filhos, os pais, primeiro de tudo, devem ser leais com a providência. Eles 
devem estar na posição de serem respeitados por seus filhos, para que seus filhos sejam 
completamente obedientes a eles. Do contrário, os filhos não irão querer segui-los. Se os pais 
negligenciam as direções da sede e, contudo, ordenam que seus filhos vivam de acordo com o 
Princípio, seus filhos irão rir deles. 
 
Tudo que os pais fazem deve encorajar seus filhos a seguirem o caminho correto da Igreja de 
Unificação. A menos que os pais sejam um exemplo de viver a vida do princípio, eles não 
podem educar seus filhos para seguirem o Princípio. 
 
Eu falo para vocês somente o que primeiramente tenho praticado e estabelecido como um 
fundamento vitorioso. Se vocês não podem acreditar nisto, orem para Deus. Vocês verão 
claramente se estou mentindo. 
 
Vocês devem orar para Deus, “Por favor, permita que meus filhos sigam o que eu faço.” 
Primeiro vocês estabelecem o padrão de comportamento, então seus filhos podem se colocar 
na mesma posição. Se vocês se colocam nesse fundamento, Deus automaticamente conduzirá 
seus filhos na mesma direção. O mundo espiritual acusará vocês de irresponsabilidade se não 
estabelecerem a direção correta para seus filhos. 
 
Vocês devem ser capazes de educar seus filhos para se tornarem assim. 
 
Eu disse para Hyo Jin e In Jin, “Porque seu pai e sua mãe trabalham para a nação e a vontade 
de Deus, não podemos encontrar vocês frequentemente. Por isso vocês devem fazer o mesmo 
como o Pai e a Mãe.” É realmente triste para os pais não encontrarem seus filhos muito 
frequentemente. Filhos sempre querem estar com seus pais. 
 
Filhos devem ser preenchidos com o pensamento que seus pais trabalham pela providência de 
Deus a despeito de todo sofrimento. Pais devem ser bons exemplos para que os filhos estejam 
cientes que seus pais vivem para o benefício do todo, não para o benefício de seu próprio 
bem-estar. Filhos aprendem o coração de seus pais. 
 
O que os pais devem fazer? Eles devem ensinar os filhos a amarem uns aos outros como seus 
pais amam um ao outro, e amarem a nação como seus pais amam a nação. Se vocês podem 
ensinar isso, nenhuma outra educação é necessária. 
 
Vocês devem ser capazes de aconselhar seus filhos, dizendo, “Vocês devem ser felizes por 
ver seus pais vivendo pela vontade de Deus. Seus pais são diferentes dos outros pais. Outros 
pais se separam e se divorciam facilmente quando encontram um pouco de dificuldade, mas 
seus pais suportam e amam um ao outro no meio da dificuldade. Vocês devem ser gratos a 
Deus e sempre ter esperança, seguindo o caminho de seus pais. A bênção de Deus virá quando 
vocês se tornam unidos com seus pais e quando são leais à providência de Deus.” Então seus 
filhos seguirão seu exemplo e herdarão sua tradição. Sua descendência florescerá eternamente 
se vocês praticam esta verdade. 
 
Quando ensinarem seus filhos sobre o que fazer, vocês devem ser específicos, com os 
detalhes do curso deles, ao invés de dizer-lhes vagamente para serem grandes pessoas. 
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O pai deve ser responsável como um pai, o irmão mais velho deve ser responsável como um 
irmão mais velho, e a irmã mais velha deve ser responsável como uma irmã mais velha, ou 
seja, vocês devem distinguir a forma para um verdadeiro homem e uma verdadeira mulher 
seguirem a lei celeste, para que vocês possam se qualificar como súditos celestes. 
 
A palavra “pai” é uma palavra temerosa. Sem “verdade” vocês não podem alimentar seus 
filhos. Vocês devem alimentar seus filhos com suas realizações de sangue e algo bom. 
Quando eles comem algo errado, seus pais devem guiá-los no caminho certo, orando pela 
bênção deles em lágrimas. Pais não devem estar em débito com seus filhos. Céu e terra devem 
conhecer o dinheiro que eu utilizo. 
 
Embora os pais não possam dar aos filhos benefícios materiais devido às condições difíceis da 
vida, eles devem servir os filhos com coração amoroso a partir de sua medula óssea. Então os 
filhos passam a estar em débito com seus pais. Esse é o motivo pelo qual a maioria dos filhos 
de piedade filial veio de famílias pobres. Quando os filhos se esforçam bastante para não 
estarem em débito com seus pais, os pais sentirão alegria. 
 
Vocês devem seguir a lei celeste, abraçando seus filhos. Vocês nunca devem mostrar lágrimas 
para seus filhos, embora sua condição de vida se torne terrivelmente difícil. O Pai educou a 
Mãe a não demonstrar lágrimas para os filhos. Quando criam os filhos, os pais encontram 
muitos períodos de sofrimento. Embora as lágrimas de agonia estejam para brotar, os pais 
ficam alegres quando seus filhos tentam confortá-los em lágrimas. Se vocês não podem fazer 
isso, vocês estão desqualificados para educar seus filhos. 
 
Seus filhos devem considerar vocês maiores do que qualquer rei ou rainha do mundo, e vocês 
devem demonstrar a seus filhos quão íntimos são um com o outro. Famílias abençoadas 
devem estabelecer essa tradição. Vocês devem implantar na medula óssea de seus filhos a 
tradição que eles reverenciam vocês mais do que qualquer outra pessoa no mundo. 
 
Pais mundanos brigam continuamente na frente de seus filhos, embora os filhos peçam para 
eles pararem. Vocês estão destinados a serem bons exemplos de harmonia para seus filhos 
para que quando eles vejam pais descuidados do mundo secular, eles sintam que possuem os 
maiores pais do mundo. Vocês devem estabelecer a lei familiar celeste por meio da ação, para 
que seus filhos respeitem vocês a partir do fundo de seus corações. Se vocês fazem isso, seus 
filhos se determinarão a seguir suas pegadas. 
 
Como podemos estabelecer essa tradição? Podemos estabelecer a tradição através do 
Pensamento de Unificação. Depois de conhecer isto, devemos estabelecer a moralidade 
familiar de ser absolutamente obedientes ao padrão do Pensamento de Unificação. Quando os 
filhos experimentam isto, eles são naturalmente obedientes. 

 
3) Verdadeira Educação de Patriotismo 
 
Vocês devem ensinar seus filhos a serem súditos leais diante da vontade de Deus, para o 
benefício da nação celeste. Se seus filhos choram pela Coreia, vocês devem ensiná-los que 
não temos ainda nossa nação e a Coreia ainda não é nossa verdadeira nação. Vocês devem 
ensinar isto enquanto seguram as mãos deles, em lágrimas, dizendo a eles que há outra nação 
que devemos atender.  
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Vocês devem ser capazes de sentir a preocupação de Deus tão intimamente como a respiração 
de seus bebês em seu seio. Nesta posição de lágrimas, vocês devem educar seus filhos. Então 
a largura de sua educação se ampliará. 
 
Quando educam os filhos, os pais não devem apenas ensiná-los a amar seus pais. Pais devem 
explicar para seus filhos, “Eu sou o súdito leal que ama esta nação, um patriota. Eu não sou 
primeiro a mãe de uma família, mas uma mãe patriota, e um pai leal.” A fim de ensinar 
piedade filial, os pais devem se comportar eles mesmos como filhos de piedade filial, diante 
de seus filhos. Do contrário, eles cairão como folhas no outono. 
 
Um pai deve ensinar seu filho a ser tão obediente quanto ele é, e ser tão leal quanto ele é, a 
despeito de ser colocado no canto pelas lutas da história humana. Meu objetivo na vida é 
transmitir esta tradição para vocês. 
 
Eu digo para vocês: amem trinta milhões de pessoas com o amor paternal que vocês têm 
recebido. Então o fundamento de esperança para subjugar a nação será estendido. Essa não é 
uma forma do princípio para instruir as pessoas? Vocês não devem ser um simples 
compatriota de trinta milhões de pessoas; vocês devem ser os pais de trinta milhões de 
pessoas. Sejam os filhos e filhas que podem ser os pais de trinta milhões de pessoas. 
 
Quando os pais educam seus filhos a amarem e se sacrificarem pela nação ao grau que eles se 
sacrificam por seus filhos, esses filhos se esforçarão para se tornarem patriotas que seus pais 
desejam que eles sejam. Sempre que esses filhos refletem sobre seus pais, eles pensarão sobre 
os trinta milhões de pessoas da nação. Eles estudarão para servir sua nação e, quando sua 
nação sofre miséria, eles sentirão a mesma agonia. Mas se colocar nessa posição não faz deles 
patriotas. Eles devem ter um fundamento substancialmente estabelecido nessa posição. Esse 
fundamento se torna o ponto que as pessoas adorarão eternamente. Do contrário, a vida 
apenas passa. Este é um assunto sério a considerar. 
 
Um mestre que é seriamente dedicado a transmitir o pensamento correto para seus discípulos 
em uma escola os aconselhará enquanto seguram as mãos deles e derramam lágrimas, com o 
profundo cuidado pelo destino da nação, para que eles possam ser obedientes com a nação, 
não com o mestre. Os discípulos que recebem esse ensinamento cumprirão a vontade não 
cumprida do seu mestre. Quando mestres são totalmente dedicados aos seus discípulos, ao 
ponto de oferecerem suas vidas, e quando os pais são sinceramente dedicados aos seus filhos, 
considerando a nação e o mundo mais preciosos do que eles mesmos, os discípulos e os filhos 
serão os pilares da nação. 
 
Vocês, professores, já viveram para o benefício dos outros? Mestres devem ter o coração a 
partir da medula óssea e devem derramar sangue e lágrimas por seus discípulos. Eles não 
podem evitar derramar lágrimas quando se colocam diante da multidão que perdeu o senso de 
buscar pelo mundo original. Muitas células estão tremendo. Vocês já deram uma palestra 
derramando lágrimas a partir de uma consciência culpada para o benefício dos estudantes e 
seus descendentes? O Reverendo Moon tem trilhado o caminho de sangue e lágrimas pela 
humanidade. As pessoas pensavam sobre mim como um líder notório e esperavam que eu 
perecesse, mas agora essas mesmas pessoas estão me pedindo para ser seu líder a qualquer 
momento e abrindo as portas de leste, oeste, sul e norte. Elas dizem que não precisam de nada, 
exceto do Pai. Em tal lugar, o Reino do Céu deve ser restaurado. Essa filosofia não tinha 
existido até agora. 
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O que podemos fazer para amar a nação? Ninguém educa considerando este assunto. As 
pessoas pensam que amar a nação é pagar impostos. Com esta atitude, como podemos 
aprender a amar a nação? Amor pela nação deve começar a partir da família. Pais devem 
ensinar seus filhos a amarem a nação como eles amam seus pais e seus irmãos e irmãs. Então 
nenhuma outra educação é necessária. Os filhos passam a compreender isso, porque eles e 
seus pais vivem dessa forma, todas as famílias americanas e o presidente devem viver dessa 
maneira se possuem um coração patriota. Essa tradição deve permanecer eternamente, embora 
o Departamento de Estado dos EUA e o Pentágono desapareçam. 
 
Através de sua unidade centrando no presidente através desta tradição, o povo pode fazer 
qualquer coisa. Esse é o motivo pelo qual devemos educar nossos filhos a serem leais,
arriscando suas vidas quando a nação enfrenta dificuldades. 
 
Noé, Abraão, Jacó e os Israelitas tentaram restaurar o que Adão falhou em estabelecer, mas 
eles fracassaram. Como podemos restaurar os erros deles? As mães não devem viver por seus 
próprios lares. A razão para comer e criar os filhos deve ser para o futuro da nação. 
 
Quem é o patriota de uma nação? Não é a pessoa que come bem e comanda. As pessoas que 
mantêm a honra da nação são os patriotas. Essas pessoas iriam querer esconder sua condição 
de vida miserável, nunca comendo sua pobre refeição na frente de estrangeiros, a fim de 
manter a honra da nação. Não devemos nos comportar levianamente, tendo inveja dos outros, 
esquecendo a honra da nação. Pessoas que se esforçam para apresentar sua nação de uma 
maneira mais bela e valiosa são patriotas. Os descendentes dessas pessoas também serão 
patriotas. 
 
O sentimento de alegria ao dar nascimento a um filho não tem fim. Pais devem estar 
preocupados sobre como criá-lo como um homem de valor. Pais que amam seu filho com essa 
preocupação são aqueles que conhecem a lei celeste. Se os pais são apenas felizes por darem 
nascimento a um filho sem essa preocupação, o ponto de início para a vida do filho está 
errado. Pais devem se preocupar em criá-lo para ser uma pessoa que seja útil para a nação. Se 
os pais começam sua educação com base nesta preocupação, eles estabelecerão a condição 
para começar a vida do filho para o benefício da nação. Este é um assunto muito importante. 
 
Ensinem seus filhos, “Tornem-se as pessoas que podem orar pela nação e pelo mundo ao 
invés de orarem por seus próprios filhos.” A razão que Deus abençoou vocês dando filhos não 
é para sua própria vontade, mas para a vontade de Deus. Quando as pessoas dão nascimento a 
um filho fazendo condições especiais para o céu, Deus enviará o filho como o salvador da 
nação. Portanto, se esses pais não educam seu filho para servir a nação, Deus o levará embora. 
 
Pessoas não podem se tornar patriotas em uma noite. Elas recebem educação a partir de seus 
antepassados. Elas devem experimentar o vínculo da educação até a medula óssea dos seus 
pais, e devem determinar o propósito de suas vidas centrando nesta educação. Patriotas, por 
eles mesmos, não podem ser a causa ou motivo de serem patriotas. Eles definitivamente
receberam uma educação a partir de seus antepassados, ou determinado estímulo de 
inspiração a partir do fundo de sua consciência, que se tornou a motivação de serem patriotas. 
Quando toda sua vida é motivada para cumprir o propósito da inspiração inicial, eles 
finalmente aparecem como patriotas. 
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4) Educação para Viver para o Mundo 
 
Religião é o ensinamento ápice. O ensinamento ápice de Deus é educar e amar a humanidade. 
Não há nenhum outro além desse. Portanto, verdadeiros pais devem ensinar algo para seus 
filhos com o qual o mundo inteiro e Deus sejam felizes. 
 
Não é um problema sacrificar a família para o benefício do mundo e de Deus. O Pai foi para a 
Coreia do Norte abandonando seu filho. Primeiro de tudo, amem o mundo e Deus! A vontade 
de Deus é salvar o mundo. A família centrando na vontade de Deus não deve existir para si 
mesma. A família deve viver para o benefício do mundo. Esta é nossa forma de tradição. O 
fato que devemos ser ensinados a amar Deus é triste. Isto é por causa da queda. É mortificante 
que devemos educar nossos filhos a acreditarem em Deus e protegerem a igreja. 
Originalmente, não precisaríamos ser ensinados sobre esses fatos. Deus sempre habitaria em 
nossos corações e nos conduziria diretamente. Seus próprios pais não precisam ser 
apresentados a vocês; da mesma forma, não há nenhuma necessidade de apresentar Deus. 
 
Moralidade nos ensina amor paternal, amor conjugal e amor de filhos. Vocês já pensaram 
para quem devem amar seus pais? Para quem vocês devem amar seu cônjuge e seus filhos? 
 
Os seres humanos perderam o caráter principal que é responsável pelo amor. Deus fala sobre 
amor infinito. Ele diz que a coisa que permanecerá até o momento final é amor. Esse amor é o 
amor de Deus. Vocês devem conhecer o propósito do amor. Por causa de quem vocês amam? 
Amamos por causa de Deus. Devemos amar para o benefício de Deus. Se vocês amam para si 
mesmos, não é segredo para onde deverão ir depois da morte. 
 
Quando amamentam seu bebê, vocês sentem que o bebê é muito bonito. Por causa de quem 
vocês sentem essa beleza? Vocês devem estimar seu bebê como o substituto para céu e terra. 
Vocês devem amar seu filho para o benefício do mundo e de Deus. A fortuna da lei celeste 
está se movendo para abraçar o cosmos, transcendendo o mundo, de acordo com o amor de 
Deus. Se vocês amam seus filhos, que nasceram a partir dessa grande fortuna, apenas para o 
benefício de seu próprio bem-estar, vocês não serão aceitos de forma alguma. Quando 
amamentam os bebês, as mães devem ter o coração penetrante para abraçá-los como 
representantes de céu e terra. 
 
Vocês querem receber a Bênção? Vocês querem vida eterna? A fim de receber a Bênção e 
vida eterna, vocês devem ser pessoas públicas. Não amem seus filhos como sendo seus, 
quando vocês os educam. Vocês devem amá-los como filhos sacrificais para toda a 
humanidade. Quando amamentam seus bebês, as mães devem sentir como se elas fossem as 
mães representantes de toda a humanidade, e elas devem considerar seus bebês como 
representando a humanidade.  
 
Pais não devem apenas estimar seus próprios filhos, mas devem também tratar os filhos dos 
outros como seus. Os bebês alimentados e cuidados por essas mães de corações públicos serão 
grandes figuras. Entre os descendentes dessas mães nascerão as grandes figuras que têm a 
capacidade para liberar o mundo. Esta é a fórmula. 
 
Quando educam os filhos, os pais devem pensar sobre como criar seus filhos. Quem pode 
cumprir de forma bem sucedida a missão para a providência de Deus? Eles devem pensar da 
mesma forma quando nutrem seus filhos. 



214 

 

Todos os pais ensinam seus filhos a se tornarem grandes figuras para a nação. Mas agora é o 
tempo quando nos aproximamos do nível mundial. Agora é o tempo para ensinar os filhos a 
serem figuras mundiais. Vocês educam de acordo com isto? Vocês estão destinados a fazer 
isto. Vivam juntamente com o mundo! Porque o Pai sabe como vocês se sentem, eu devo 
contar a vocês esta conclusão. 
 
O Pai não pereceu mesmo no tempo de ruptura, por isso eu educarei vocês a viverem 
juntamente com o mundo. Isto é importante. O que a história esteve procurando? Ela esteve 
buscando pelo tempo quando o mundo pudesse viver junto. Vocês também devem seguir, 
lutar, se esforçar, ensinar e morrer centrando nesse tempo. Mesmo se vocês finalmente 
morrem nesse esforço, vocês serão ressuscitados de novo. 
 
Para quê a bondade se move? Ela não se move para mim mesmo. Devemos comer para o 
benefício do cosmos, não apenas para nós mesmos. Estar casado também é para a vontade. 
Nosso objetivo deve ser o mundo. Todas as nossas experiências também devem estar 
centradas no mundo. Essas pessoas não parecem interessantes, mas elas são pessoas muito 
interessantes. Quando superamos os 70 ou 80 anos de vida na terra, devemos ver a eternidade; 
mas a maioria dos seres humanos não estão cientes disso. Se sabemos como entrar no mundo 
eterno, possuiremos a eternidade. 
 
Muitas pessoas estão correndo atrás de dinheiro. Para quê elas anseiam por dinheiro? Elas 
respondem que buscam dinheiro para seus filhos. Então o que seus filhos farão? Eles devem 
viver para a nação e o mundo, não apenas para sua própria sobrevivência. Do contrário, sua 
tribo perecerá ou será subjugada por outras tribos. 
 
Todos nós estamos cercados por um ambiente mal. Não precisamos de uma educação a fim de 
seguir o caminho do mal. Qualquer pessoa pode seguir esse caminho sem receber qualquer 
educação nessa área. A história começou com uma má ação, por isso seguimos 
automaticamente pelo caminho do mal. Esse é o motivo pelo qual o propósito de educação é 
fazer as pessoas discernirem o bem do mal por meio da consciência centrando na moralidade. 
 
Sobre o que uma educação está centrada? Embora as pessoas tenham sido educadas centrando 
no bem – a consciência – quantas pessoas têm conduzido uma vida que combina com o 
padrão de sua educação? Qualquer pessoa pode obter uma nota elevada ao fazer o mal sem 
educação. 
 
A consciência sempre nos diz para sermos bons em um ambiente mal. A mente sempre nos 
estimula e aconselha a sermos bons. Mas vocês já ouviram o que sua mente diz para vocês? 
Quando pensamos sobre esse assunto, lamentamos o tempo todo – hoje, amanhã, durante a 
juventude, o tempo da meia idade e a fase idosa. Nossa vida termina com lamentos sobre não 
nos tornarmos o que nossa consciência desejava. Em outras palavras, ela termina no mal. Essa 
é a conclusão inevitável. Porque os seres humanos nasceram do mal, eles lutam no mal e 
falecem no mal. Esse tem sido o curso de vida típico dos seres humanos. 
 
Qual é o relacionamento entre vocês e a providência? Vocês nasceram para o propósito do 
todo. Vocês nasceram no meio da história providencial; isto é, vocês nasceram como seres 
públicos. Vocês devem ser gratos aos seus pais por nascerem no meio da providência. 
Portanto, vocês devem viver por seus descendentes, o mundo e o universo. Sem saber, seus 
pais deram nascimento e criaram os filhos que representam o universo inteiro. Da mesma 
forma, vocês devem gerar e criar seus filhos de acordo com a forma de pensamento público. 
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Grandes mães ensinam seus bebês a suportarem qualquer tipo de dificuldades a fim de serem 
figuras corretas que podem mover o mundo. Isso é porque eles compreendem que a correção 
nunca perece. 
 
A mãe do Pai não era pública. Ele não queria que seu filho sofresse. Ele não se preocupava 
com a vontade e ideais de seu filho; ao invés ela se preocupava sobre a tortura física de seu 
filho. Quando o Pai foi capturado pelos comunistas norte-coreanos e foi preso em sua prisão, 
ela veio ver o Pai várias vezes; sua única preocupação era a dor física que o Pai estava 
atravessando. 
 
A mãe do Pai queria que ele abandonasse o caminho de vida pública para viver 
confortavelmente com seus pais físicos. Esse é o motivo pelo qual o Pai teve que abandonar 
seus pais físicos. Quando cheguei em Pyongyang (a partir da prisão de Hungnam) e passei 40 
dias, eu não visitei minha casa embora fosse bem perto de Pyongyang. Se eu tivesse visitado 
minha casa no meu caminho como um refugiado, minha família física poderia ter sido 
liberada. Mas porque eles tinham obstruído o cumprimento do Pai da vontade de Deus, eu não 
os encontrei naquele tempo. 
 
Meus pais e os irmãos e irmãs que permaneceram na terra natal devem ter sido assassinados 
pelos comunistas. Os comunistas nunca toleraram os membros da família de um chamado 
reacionário, mas os massacravam imediatamente. Durante a Fuga, o Pai se refugiou com os 
membros da igreja de Pyongyang e um discípulo da prisão de Hungnam, deixando sua família 
física em sua terra natal. 
 
O Pai pode abandonar sua família física quando eles estão contra a missão pública do Pai; 
mas embora o governo coreano se opôs ao Pai e me enviou para a prisão, o Pai não pode 
abandonar a nação. Esta nação e o povo perseguem e se opõem ao Pai porque não conhecem a 
vontade e o ideal do Pai. Portanto, embora eles me persigam, eu devo amá-los e ensiná-los. 
 
A vontade de Deus não é centrada na linhagem de sangue física, e não é para amarmos nossa 
própria família. Se vivemos para nós mesmos, não podemos salvar o mundo. A fim de salvar 
o mundo presente, devemos oferecer nossos filhos amorosos como o sacrifício. Isto é 
providência de Deus. 
 
As pessoas que podem oferecer seus filhos para Deus pelo mundo futuro podem lançar o 
fundamento vitorioso do futuro no tempo atual. Abraão ofereceu seu filho pelo mundo futuro. 
Ele amava seu filho mais do que qualquer coisa no presente ou no futuro, mas porque seu 
amor pela humanidade era maior do que seu amor por seu filho, ele pôde oferecer seu filho 
para Deus. 
 
Deus habita nesse coração. Por isto, a entrada no Reino do Céu é determinada. Que tipo de 
pessoa pode ir para o Reino do Céu? Pessoas egoístas não podem ir para lá. Somente pessoas 
que se sacrificam, abandonando todos os pertences pessoais, podem ir para o Reino do Céu. 
 
Então quem pode ocupar completamente o amor de Deus? Eles são os indivíduos subjetivos 
que podem sacrificar seus filhos como também seus corpos para salvar e amar a humanidade.
Na providência de restauração, Deus nunca golpeia Seus inimigos. Ele esteve conduzindo a 
providência golpeando as figuras mais amadas, que estavam mais próximas Dele. Deus tem 
desenvolvido a providência desta forma. Este desenvolvimento finalmente almeja o Reino do 
Céu. 
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A Igreja de Unificação fala sobre “cosmos-ismo.” Então o que é “cosmos-ismo”? É viver 
junto com céu e terra. Vocês podem responder, “Isto soa bom, mas não pode ser realizado.” 
Isto soa como um sonho, não é? 
 
A Igreja de Unificação persegue um mundo um passo mais elevado do que as igrejas 
convencionais. As igrejas convencionais são lineares enquanto a Igreja de Unificação é 
esférica. Então qual é maior? O conceito de Unificação é maior. “Cosmos-ismo” é maior. A 
Igreja de Unificação reivindica viver juntamente com o cosmos. Portanto, a Igreja de 
Unificação deve completar a missão de três estágios. Devemos liberar os espíritos no mundo 
espiritual, as pessoas vivas neste mundo pecaminoso e os descendentes que virão. A Igreja de 
Unificação chegou, ostentando a autoridade para liberar as três idades. 
 
Pelo quê vocês são responsáveis? Vocês são responsáveis pelo mundo espiritual, o mundo 
presente e os descendentes. Este é o caminho de restauração e de destino que Unificacionistas 
devem ostentar. 

 
5) Fé e Estudo 
 
Conduzir uma vida religiosa é beber o leite de vida como um bebê suga o leite da mãe. 
Quando um bebê está com fome, ele chora pedindo leite; da mesma forma, quando seu 
coração está com sede, vocês devem visitar a igreja e ouvir as palavras de vida. 
 
A mãe que realmente ama seu bebê não somente amamenta o bebê, mas ela disciplina o bebê 
e o ensina a fazer o que ele não gosta de fazer. Coração paternal é treinar o filho a ser forte o 
suficiente para não cair. Da mesma forma, os seres humanos precisam ser disciplinados para 
restaurarem o que eles perderam no início da história – Deus e o universo. Se a religião 
tivesse ensinado os seres humanos a seguirem sobre a cerca do mal, ressurreição teria 
acontecido. 
 
Se Deus realmente ama os seres humanos e conduz todas as religiões, e se Ele realmente quer 
que os seres humanos sejam ressuscitados através das religiões, perseguição e oposição são 
inevitáveis; estas são a disciplina. Portanto, a menos que vocês obtenham vitória no meio da
perseguição severa desde o indivíduo, família, nação e mundo, vocês não podem ser 
ressuscitados. 
 
A educação da fé é mais importante do que educação secular. O pensamento do Pai é centrado 
na vontade, mas seu pensamento é individualista. Originalidade se desenvolve quando vocês 
acreditam e agem. 
 
As escolas da sociedade não ensinam sobre “casamento” embora este seja um assunto muito 
significante. Um homem não sabe sobre uma mulher e uma mulher não sabe sobre um 
homem; mas a educação de hoje não dá muita importância para o problema. Quanto 
carecemos de educação referente aos problemas que surgem depois de estarmos casados,
como criar uma vida feliz de casado e como educar os filhos que não estão sendo cuidados. O 
problema da ciência e da matemática recebe mais densidade de atenção. Este é um dos 
fenômenos de má formação. 
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A fim de que seu ser atual se desenvolva para um ser futuro, vocês não devem estar presos aos 
hábitos. Todas as famílias abençoadas dos 36 Casais até os 6.000 Casais se tornaram 
secularizadas. Porque elas se tornaram habituadas nos costumes seculares, problemas 
ocorrem. Todos os pais pensam, “Devemos deixar nossos filhos irem para as boas 
universidades. Estudar leva ao sucesso. A fim de enviá-los para a escola, devemos conseguir 
dinheiro, e eles finalmente terão sucesso.” O Pai não pensa assim. Saber integralmente o 
Princípio é mais importante do que estudar. A fim de ter sucesso, vocês devem conhecer
claramente o Princípio. O padrão de sucesso depende de quanto amam sua nação e Deus. 
 
Deus não criou os seres humanos para que eles possam reunir todo conhecimento. Entender o 
ideal de criação não é obter conhecimento. Em outras palavras, entender o ideal de criação 
não é determinado pela quantidade de conhecimento que você reuniu em seu cérebro. 
 
O ideal de criação não é estabelecido por conhecimento, poder ou dinheiro. Ele é estabelecido 
somente por amor. Os pais que ensinam que a única medida de sucesso é conhecimento ou 
estudo estão cometendo um erro muito sério. 
 
Alguns de vocês podem ser orgulhosos porque foram para uma universidade de primeira linha 
e ganharam muito dinheiro. Isso é estúpido. O conhecimento que vocês aprendem na escola é 
importante, mas amor é mais importante. Vocês podem obter conhecimento em vários dias ou 
anos, mas vocês não podem ter amor de um dia para outro. Amor é absoluto e eterno, por isso 
vocês não podem dominá-lo mesmo em todo seu tempo de vida. Vocês não podem obter o 
certificado de graduação do amor, embora estudem 30 ou 40 anos. Vocês podem se tornar 
professores ou receber um doutorado depois de estudarem uma área do conhecimento secular 
por determinado período, mas não podem ser um professor ou obter um doutorado no amor 
mesmo se estudarem por 1.000 anos, porque a área do amor é ilimitada e eterna. Amor nunca 
produz o sentimento de repugnância ou aversão. Ele produz o sentimento da alegria e gratidão 
definitiva. 
 
Nossa mente pode crescer infinitamente pelo coração, mas ela não pode crescer infinitamente 
pelo conhecimento. O coração de amor abraça o universo e ainda há mais espaço sobrando, 
por isso, uma vez que vocês cultivam o grande lugar original de amor, até mesmo Deus quer 
tirar um cochilo ali. Não podemos compreender Deus através de conhecimento, assim, 
devemos compreender a grandeza do coração da Igreja de Unificação. 
 
Quando vocês estudam para si mesmos, vocês rapidamente se sentirão sonolentos, mas 
quando pensam que a sobrevivência de trinta milhões de pessoas depende de uma página ou
uma sentença que estão estudando, vocês nunca ficarão cansados. Estudem com seriedade tão 
intensa que sintam que a retenção de uma palavra salvará os trinta milhões de pessoas e a 
perda de uma única palavra prejudicará o mesmo número de pessoas. Não digam que sua 
memória está em falta! Vocês nunca esquecem o que aconteceu em um momento de extrema 
seriedade, não é? Estudem ao risco de suas vidas. Vocês podem sentir o pulsar de seu coração 
quando estão tão sérios. Nesses momentos sérios, vocês até mesmo esquecem de coisas que 
estavam determinados a fazer. 
 
Porque sua mente está dispersa, não podem lembrar. Se vocês alcançam uma forma brilhante 
de sobreviver à beira da morte, vocês lembrarão disto ou não? Quando estudarem, invistam 
sua vida em uma página após a outra. Uma vez comecei a questionar seriamente uma 
passagem na Bíblia, me esforçando por três anos para resolver o mistério. Até que gritasse, 
“Eureka!” eu me empurrava para penetrar na raiz do problema. 
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A fim de ser uma grande pessoa, vocês devem tornar sua posse todos os excelentes 
ensinamentos dos proeminentes mestres. Do contrário, vocês não podem ser um grande 
personagem. Ser um portador de um Ph.D. não é suficiente; vocês devem absorver todos os 
sistemas de conhecimento dos estudiosos proeminentes do mundo e digeri-los como um fator 
de sua vida compreendendo o valor de todos eles. Então, finalmente vocês devem aparecer 
como as novas figuras de conhecimento acrescentando sua originalidade ao sistema existente. 
Essa é a forma para ser um estudioso de nível mundial e o filósofo de nível mundial. O 
mesmo método se aplica se vocês querem desbravar a “bondade.” 
 
A fim de desenvolver e cumprir determinado propósito, vocês precisam de estímulo. A fim de 
cumprir o propósito completo, determinação total é necessária, e vocês devem passar através 
de um período de tempo. A fim de concluir o período de tempo, um poder de propulsão é 
necessário. A força motriz é produzida por estímulo periódico. Estímulo é necessário para o 
desenvolvimento. 
 
As famílias abençoadas, especialmente as famílias abençoadas mais velhas centrando nos 36 
casais, parecem pedir ajuda ao Pai para a escolarização de seus filhos. Eu duvido que exista 
algo errado com eles, e naturalmente há muitas razões para o que eles estão pedindo. Mas 
quando os pais ficam profundamente envolvidos com a escolarização de seus filhos, eles 
encontrarão obstáculos ao seguir o caminho da vontade de Deus. Pais estão destinados a 
darem uma direção geral para os filhos, e em seguida deixá-los resolverem os detalhes dos 
problemas por eles mesmos. O Pai foi um estudante auto-suficiente. Tigres deixam seus 
filhotes experimentarem vários desafios e duras disciplinas a fim de prepará-los para serem os 
reis da montanha através do desenvolvimento de sua natureza selvagem. O ferro fica mais 
forte pelo aquecimento. Esta é uma lição importante ao educar filhos. 
 
Viver é competir. Não podemos nos desenvolver sem competição. A ausência de competição 
nos torna miseráveis. A fim de vencer em uma competição, precisamos capacidade. Para 
sermos competentes, precisamos de um período preparatório para estabelecer um fundamento. 
Jesus veio depois do período de preparação da era do Velho Testamento. O retorno do Senhor 
vem depois do período de preparação da era do Novo Testamento. 
 
Preparar é estudar como um estudante. Especialmente os adolescentes devem se preparar, 
enquanto ostentam grandes sonhos. Vocês são aqueles que serão responsáveis pela Igreja de 
Unificação, por isso precisam ser preparados mais do que tudo. Se preparando 
ideologicamente, vocês podem conquistar o mundo mental. Então vocês devem agir 
utilizando suas capacidades preparadas. Em outras palavras, vocês devem obter a vitória na 
competição. É o Princípio que os mais fracos sejam absorvidos pelos mais fortes. Dia e noite 
vocês nunca devem cessar seus esforços para realizar seu ideal com confiança. O propósito 
deste seminário é para preparação. 
 
Entre 1974 e 1976, enquanto o Pai enfrentou a mais severa oposição nos Estados Unidos, eu 
estabeleci o seminário teológico e preparei para a unidade das igrejas americanas pelas
reuniões teológicas. Esse é o motivo pelo qual a coalisão religiosa é possível agora. O Pai 
preparou extensivamente nas áreas da economia, cultura e mídia também. Entre estas, a 
independência econômica é a preparação mais importante. Um líder deve ter também o poder 
de persuasão. O Pai tem seguido o caminho de preparação por todo o tempo de sua vida. 
Desde a idade de 27 anos, minha vida tem sido de luta para a providência, e a partir da idade 
de 40 anos, tenho realizado o ideal da providência. 
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Até agora o Pai não tem permitido a segunda geração entrar em pós-graduações porque eles 
tinham que primeiramente amar Deus, e suas tribos e suas famílias. 
 
Amor é o critério pelo qual nossas atividades internacionais são mensuradas com respeito à 
vontade de Deus. No capítulo 13 de Coríntios também diz que entre fé, esperança e amor, 
amor é o maior. 
 
Onde vocês acham que podem utilizar o conhecimento que obtiveram? Quanto vocês podem 
utilizar para a providência do conhecimento que obtiveram através de estudar as leis e 
economia em uma universidade? Eles não são realmente úteis para seguir através da vontade 
de Deus. Quando o Japão perdeu sua força nacional e poder econômico através da Segunda 
Guerra Mundial, o que aconteceu? Seu conhecimento sobre economia não foi útil quando a 
nação foi devastada. 
 
Há algo que precisamos a fim de prosseguirmos na providência. Aqueles que estudam 
teologia, espremendo suas cabeças: há um problema em sua forma de pensar. Sua forma de 
pensar está extremamente errada. Vocês acham que o Pai seguirá as teorias econômicas que 
vocês aprenderam na escola? Ou vocês acham que eu vou me referir à política que vocês 
estudaram? O Pai nem mesmo quer cheirar essas coisas. 
 
Entrar na escola de pós-graduação é atualmente proibido. Vocês não devem ir para a escola de 
pós-graduação a menos que os filhos do Pai façam isso. Não é porque os filhos do Pai não 
podem ir lá, mas esta é uma lei celeste. 
 
Quando um broto desabrocha, os galhos e as folhas passam a aparecer. Quando um broto 
cresce, a árvore pode crescer normalmente. Se uma árvore tem mais galhos laterais do que 
brotos, ela se torna um arbusto inútil. Esta é a lei natural. 
 
Vocês devem ser os filhos e filhas que podem herdar primeiro a tradição. Depois que os filhos 
do Pai entram na universidade ou pós-graduação, vocês podem segui-los. Vocês devem 
encorajar Hyo Jin Nim a estudar rapidamente. Agora Hyo Jin não pode endireitar sua mente 
trêmula porque a Igreja de Unificação e seus membros não cumpriram suas responsabilidades. 
 
Seus pais têm estado ligados com sua educação, orando somente por seu bem-estar. E quanto 
ao Pai? Eu estive ligado com a educação dos meus próprios filhos? O Pai esteve investindo 
tudo de seu poder em vocês, na humanidade e em Deus. Por isso não havia tempo para eu 
estar preocupado com a educação deles. Mas seus pais após a Bênção se concentraram em sua 
família e sua educação; eles têm cometido um terrível pecado diante do Pai e de Deus. Esse é 
o motivo pelo qual vocês são coletivamente responsáveis por isto. Vocês devem ter uma 
preocupação especial também pelos outros irmãos verdadeiros e irmãs verdadeiras, e devem 
ser cooperativos com eles. Essa é a forma do princípio. 
 
Todas as religiões, especialmente o Budismo e Catolicismo, até agora têm exaltado o 
mandamento de não casar. Não é que eles não desejam se casar. A revelação providencial 
para não se casar foi enviada. Da mesma forma, não é que o Pai não quer enviar vocês para a 
escola; a providência desta época ainda não é para vocês irem para a escola. 
 
Quando o Pai menciona pai e filho, como no “relacionamento pai-filho” ele quer dizer o pai 
original e o filho (filha) original. Sem o pai original e o filho original, a nação não pode ser 
estabelecida.  
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A humanidade busca um mundo pacífico. Esse mundo não pode ser estabelecido através da
cultura pela qual as atuais nações avançadas estão se esforçando. Ele deve ser estabelecido 
através dos Verdadeiros Pais. Embora os Verdadeiros Pais se vestem com trapos ou emergem
completamente exaustos de um buraco sem fundo, os seres humanos devem se equipar com o
coração de Deus centrando neles. 
 
A segunda geração das famílias abençoadas deve herdar a educação adequada e a tradição de 
coração para se qualificar como súditos celestes. Portanto, o Pai está preparando o sistema 
educacional para a segunda geração. Vocês devem estabelecer escolas e currículos para todas 
as idades desde o jardim da infância até a universidade. A segunda geração de países 
estrangeiros também deve vir para a Coreia para receber a mesma educação. 
 
Centrando na segunda geração, um novo capítulo da cultura da Unificação se abrirá. Ela deve 
ser estruturada de acordo com a tradição de coração dos Verdadeiros Pais na forma e 
conteúdo, e isto também inclui educação para adquirir conhecimento e técnica. Sem sua 
compreensão, o caminho da restauração em âmbito mundial através de indenização se abriu, e 
todos os padrões necessários estão estabelecidos. 
 
Vocês devem descobrir a raiz de amor verdadeiro. A família que pode fazer brotar essa raiz na 
terra é a família que controlará o mundo. Quando o amor desabrocha a partir dessa família, a 
cultura dos antepassados humanos emergirá. O idioma que a família utiliza será o idioma 
internacional. Os outros idiomas utilizados agora serão inúteis. 
 
Enquanto vocês devem ser como crianças, vocês podem também nascer de pais em uma 
sociedade amorosa e aprender o idioma de seus pais. Então vocês devem seguir através da 
nação para o novo mundo. A partir daí a cultura centrando no amor se desenvolverá. Esta será
a cultura universal, e as outras culturas seguirão através dessa cultura. Essa cultura 
representará o mundo. 

 
6) Amor Não é Aprendido Através de Educação 
 
Pais devem ir para a escola a fim de aprenderem a amar seus filhos? Pessoas sabem amar sem 
aprender. Homem e mulher não se juntam para fazer um bebê. As pessoas não estudam sobre 
como o encontro de dois estranhos se transforma na criação de um esposo e uma esposa, 
muito menos como criar uma família a partir desse laço. Amor não é ensinado nem é
aprendido através da escola. Ele não é um assunto para o método experimental a fim de 
provar como ele funciona. Não há nenhuma escola para ensinar amor e não haverá nenhuma 
escola para ensiná-lo no futuro. 
 
Se vocês não podem dar nascimento a filhos, vocês nunca entenderão o amor paternal. 
Embora estudem o amor paternal por milhares de anos, vocês não podem entendê-lo. Mas 
logo após o nascimento de um filho, vocês saberão instantaneamente. O bebê humano procura 
pelo leite de sua mãe e o bebê animal também procura pelo leite de sua mãe. Este é um 
comportamento natural, porque o poder do amor funciona ali. Isto não tem nada a ver com 
educação ou disciplina. Amor verdadeiro não deve ser inculcado pela educação, mas deve ser 
estabelecido naturalmente, porque esta é a lei celeste. É um resultado trágico da queda que 
não podemos ver amor sincero na sociedade humana atualmente, e estamos relegados a 
aprender amor verdadeiro através de educação e disciplina. 
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Amor paternal não mensura quão bonito ou feio é o filho, e o respeito e amor de um filho em 
relação aos seus pais não dependem da aparência externa dos pais. Existe algum filho que 
nega sua mãe porque ela parece feia? Não há nenhum pai que rejeita seus filhos porque eles 
parecem feios. Se existem esses pais e filhos, eles são bestas nascidas humanas por engano, 
não seres humanos. 
 
Que tipo de pessoa era Jesus? A partir de onde veio seu raciocínio? Ele não disse, “Se 
comportem bem e vocês irão para o Reino do Céu.” Ao invés, ele disse, “Eu sou o caminho, a 
verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, exceto por mim.” Jesus não nos disse para 
aprendermos, mas seguirmos. Os cristãos passam a se assemelhar a Jesus seguindo-o. 
 
Vocês tiveram que aprender que devem ter amor em sua família! Um pai ensina os filhos a 
forma de amar? Uma mãe empurra os filhos a desejarem amar? A partir de quem os pais 
aprendem a amar os filhos? A partir de quem um noivo e uma noiva aprendem como amar? É 
misterioso que fazemos bem determinadas coisas sem aprendizado. 
 
Todos vocês conhecem a existência do ar, não é? Todos os dias vocês respiram o ar para 
dentro e para fora, mas vocês raramente pensam sobre isto. Todos recebem a luz do sol, mas 
vocês já cumprimentaram o sol com o coração agradecido? Vocês aprenderam a fazer isso? 
 
E quanto a beber água? Vocês foram ensinados a beber água? Ninguém aprendeu isto. Não 
“aprendemos” as coisas mais preciosas. 
 
Vamos pensar sobre a preciosa luz do sol. Se o sol não aparece por dois dias, o que acontecerá 
na terra? Se o ar entra em greve por quinze minutos, o que acontecerá na terra? Então 
cumpriremos a unidade mundial muito rapidamente. Não precisaríamos do título da Igreja de 
Unificação. Seria muito simples realizar a unidade mundial em dez minutos. 
 
Vocês aprenderam a respirar ou beber água? Passamos a saber a forma automaticamente. 
Todas as coisas preciosas no mundo são assim. Se Deus existe, Ele será muito mais precioso 
do que isso. Como os seres humanos podem conhecê-lo? Originalmente, nós o conheceríamos 
sem aprender. 

 
7) O Caminho de Vida Centrando no Amor 
 
O que vem primeiro, vida ou amor? Amor precede vida. Sem o fluxo de amor, existência não 
tem nenhum valor. 
 
Quem sou “eu.” Qual é a origem do “eu”? “Eu” sou originado a partir dos pais. Por que eu 
sou precioso? Porque eu participei no amor dos meus pais. E lá eu participei no universo. 
 
Devemos saber por que nascemos. Nós nascemos do conhecimento ou da autoridade? Por 
causa do amor nós nascemos, e nascemos do amor. Então por que amor é tão grande? Porque 
ele é a origem da vida. Vocês nasceram no meio do amor dos pais. Vocês não nasceram a 
partir da contagem de dinheiro ou de cantar canções de conhecimento. Nossa vida foi iniciada 
pelo amor, por isso devemos conclui-la com amor. Esse é o motivo pelo qual precisamos de 
filhos. Quando um esposo e uma esposa em unidade têm um objeto chamado “filhos,” eles 
são perfeitos. 
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Seres humanos não podem existir sem amor. A existência chamada “eu” vive no fundamento 
do amor. 
 
A origem de todas as coisas também é amor de Deus. Porque a existência de todas as coisas 
começou no fundamento do amor, é inegável que a existência do centro do mundo criado – o 
ser humano – começou a partir do amor. Sendo que os seres humanos começam suas vidas a 
partir do amor e se tornam maduros pelo amor, eles não podem sobreviver sem amor. 
 
Quando pensamos sobre a origem da vida, logo encontramos a questão, “Vida vem primeiro 
ou amor vem primeiro?” Até agora, não distinguimos claramente a resposta. Amor precede a 
vida. Porque o filho nascido na sequência deve se ajustar ao primogênito, é natural sacrificar 
vida por amor. Este conceito deve ser estabelecido definitivamente. Então a resposta para a 
questão de como conduzir uma vida verdadeira segue automaticamente. Uma vez que vida se 
origina a partir do amor, podemos concluir que vida deve viver e morrer pelo amor. Primeiro, 
devemos procurar o amor que o macrocosmo recepciona. Segundo, devemos nascer a partir 
do “amor do macrocosmo” que pode ser reconhecido por Deus, o mundo angélico, todas as 
coisas e nossos pais. Terceiro, devemos viver e morrer no meio do “amor do macrocosmo.”
Esse é o propósito da vida. 
 
Seres humanos não nascem a partir de sua própria vontade ou esperança. Então, nós nascemos 
a partir da esperança de nossos pais? Não, não nascemos. Nós nascemos da esperança de 
Deus. Em outras palavras, nascemos do amor paternal, que é o substituto para Deus. “Eu” 
nasci como uma nova forma de vida a partir do amor paternal representando Deus. “Eu” sou 
quem nasceu como a existência central de todo o universo recebendo todo o amor universal. 
 
O propósito definitivo da vida é nascer do amor, ser educado pelo amor, viver pelo amor, e 
deixar amor para as próximas gerações. O trabalho mais valioso é cumprir a ordem (comando) 
do amor – o centro do universo. 
 
Ao manter a vida, os seres humanos que vivem para eles mesmos não podem proteger o 
“domínio dos objetos.” Deus criou a criatura para o benefício de Seus objetos. A forma mais 
feliz de vida é dar amor que concede valor igual e propriedade igual aos objetos (ou sujeitos). 
O caminho de vida é encontrar o caminho para herdar o universo, que Deus deseja transmitir. 
 
Toda existência definitivamente se move. Esta é uma lei fundamental de existência. Esta lei 
de movimento se aplica não somente às coisas vivas, mas também às coisas inanimadas. A 
natureza do movimento é ordenada e de acordo com o princípio. Isto é porque a ordem e o 
princípio não podem existir sem determinado propósito pré-definido. Portanto, toda existência 
se move pela ordem e pelo princípio centrando em um mesmo propósito. 
 
Viver e agir não são coisas sem significado. Elas têm um propósito claro. O propósito é 
realizar o mundo de amor. Seres humanos existem para realizar o amor com o propósito de 
cumprir o amor. Sendo que o propósito da vida humana é a realização do amor verdadeiro, o 
valor humano também é determinado pelo amor verdadeiro. Isso não é maravilhoso? 
 
Qual é a origem da existência humana? É amor. Então qual é o propósito disso? É concluir o 
ideal de amor. Porque a existência humana se origina do amor, o propósito disto é estabelecer 
a base de amor e estendê-la, e finalmente conclui-la. A fim de fazer isso, um homem e uma 
mulher em posições relativas devem estar unidos centrando no amor, e devem ser capazes de 
relacionar sua unidade com “frente e trás,” “esquerda e direita” e “acima e abaixo.” 
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Embora nos conformemos com a existência absoluta e estabeleçamos o propósito absoluto, 
tudo será inútil se não há nenhuma alegria. A vida deve ser alegre. Criamos uma vida para um 
propósito. Quando cumprimos o propósito, deve haver algo novo além da própria existência. 
 
O que é isto? Qual é a coisa mais preciosa para um homem e uma mulher? É amor. Quando 
vocês cumprem um propósito, vem felicidade e novo desenvolvimento. Amor é o único 
componente dessa felicidade que pode estar relacionado com o novo desenvolvimento. Não
importa quão bem vocês cumpram o propósito, se o processo não está sob o domínio do amor, 
vocês ficarão insatisfeitos e procurarão seguir outro propósito. As limitações impostas pelo 
propósito não podem invadir o amor. 
 
Para quê vocês vivem? Para comer, para trabalhar, ou para nada? Seres humanos vivem para o 
amor. Quão bela é esta resposta! Originalmente, a vida humana deve nascer como o fruto do 
amor, viver em amor, e retornar para o amor eterno de Deus. Uma vida vivida pelo amor é 
uma vida produtiva e frutífera, e uma vida carecendo de amor, ou sem conhecer o amor, é 
uma vida destrutiva. A atitude original de vida para Deus, o homem e o universo é viver pelo 
amor. Vida vem a partir do amor. A vida humana é nascer do amor, receber amor dos pais, 
encontrar um cônjuge em amor, e morrer no amor. Portanto, tristeza ou sofrimento 
originalmente não estavam destinados a fazer parte da vida. 
 
Seres humanos não devem esquecer que quando eram embriões no ventre da mãe, eles não 
somente recebiam nutrientes físicos, mas também amor. Da mesma forma, os seres humanos 
no mundo físico não são somente supridos com nutrientes materiais, mas também com o fator 
essencial da vida – o amor de Deus. 
 
O lugar fundamental no universo é o lugar onde amor paternal, amor conjugal e amor de 
filhos estão unidos. Este é o lugar onde todo o universo se concentra na direção que todas as 
células do universo estão direcionadas. Todos os deuses do mundo espiritual também se 
concentram neste lugar e devem proteger este lugar para que não seja invadido por ninguém. 
Portanto, para estarem protegidos, vocês precisam da forma chamada “base de quatro 
posições.”  
 
Todas as plantas absorvem a luz do sol como um elemento positivo; da mesma forma, amor é 
o elemento positivo para os seres humanos. Nossa esperança é estabelecer o Reino do Céu na 
terra e o Reino do Céu no mundo espiritual, onde os seres humanos podem viver juntos com 
amor eternamente. 
 
Os seres humanos nascem do amor e crescem recebendo amor no período de crescimento. 
Quando eles crescem até determinado nível, amor paternal não é suficiente para sustentar o 
crescimento continuado. Por isso eles começam a estender o amor horizontal centrando no 
amor fraternal e amor tribal. Isso quer dizer que os seres humanos devem crescer recebendo 
todos os tipos de amor no universo. Especialmente na adolescência, eles perseguem o amor do 
outro sexo, e através de amar o outro sexo, eles devem entrar no domínio de sintetizar amor e 
encontrar definitivamente o centro de amor. 
 
Um homem e uma mulher existem para o amor. Meu caminho e o caminho do amor. Vivemos 
para obter amor, manter amor e estabelecer o ambiente amoroso. Mulheres usam maquiagem 
e massageiam seus rostos por causa do amor. Querer algo ou trabalhar é para o amor. 
Suportamos sofrimento a fim de obter amor precioso. 
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Desde o momento do nascimento, recebemos amor paternal, e enquanto sobrevivemos, 
amamos continuamente independente se estamos na infância, juventude ou fase adulta. 
Depois de crescer, amor conjugal horizontal ocorre para todos. 
 
O que é casamento? É entrar em uma escola onde homens aprendem o que não sabem sobre 
mulheres, e mulheres aprendem o que não sabem sobre homens. Quando uma nota é “A+,”
um esposo e uma esposa são felizes. A fim de aprender a amar o mundo, damos nascimento a 
filhos. Sem filhos, não podemos estar conectados com o futuro. Filhos são dados como o 
recurso educacional para estarmos relacionados com o futuro. Ser obediente com os 
antepassados é receber uma educação a partir do mundo espiritual. 
 
Todos estes estão conectados centrando no amor. Avôs, um esposo e uma esposa, e filhos 
estão todos relacionados centrando em um único amor. Como os vasos sanguíneos do corpo 
humano, podemos subir até os antepassados através de milhares de gerações e descer até 
nossos distantes descendentes através do amor. Tudo é conquistado por isto. A felicidade 
definitiva é se tornar o escravo do amor e o servo do amor. 
 
Quem tem a maior autoridade neste mundo? A conclusão obtida é que a pessoa que seguiu 
através do caminho de servo mais do que qualquer outra pessoa é aquela com a maior 
autoridade. Esta é a filosofia de Deus, a filosofia do Reverendo Moon e a filosofia dos nossos 
membros. 
 
Eu tenho muita experiência sobre o mundo espiritual; este é o lugar com ingredientes de 
amor. A terra está coberta com ar, mas amor é a atmosfera do mundo espiritual. Inspiramos 
oxigênio e expiramos dióxido de carbono na terra, mas devemos viver respirando amor no 
mundo espiritual. Não temos dar e receber centrando no amor humano secular no mundo 
espiritual. Lá somente damos e recebemos amor verdadeiro. 
 
Por que vocês se casaram? A fim de experimentar amor paternal, amor conjugal e amor de 
filhos. Então por que precisamos disso? O mundo espiritual está cercado pela atmosfera desse 
amor. Devemos formar uma família a fim de obter a disciplina para manter o pulsar do mundo 
espiritual. 
 
Se vocês vão para o mundo espiritual carecendo do sentimento de amor verdadeiro, vocês não 
serão capazes de manter a batida. Vocês serão como alguém que não tem um nariz para 
respirar o ar de amor. 
 
Como podemos expressar amor de Deus? É como uma primavera calorosa quando as nuvens 
brancas estão flutuando no céu, o ar está radiando, os insetos e formigas rastejam de um lugar 
para outro, um botão de salgueiro ao lado do riacho começa a brotar, sapos cantam uma 
canção de primavera, e em todo lugar abelhas e borboletas estão voando. Podemos sentir 
alegria eternamente estando intoxicados nesse ambiente. O sentimento que percebemos a 
partir de nosso cônjuge ideal é como um jardim de flores onde borboletas e abelhas estão 
voando por toda parte. Vocês se sentem bem apenas imaginando isto? 
 
Quando encontramos uma pessoa conhecida, apertamos as mãos. Quando vocês apertam as 
mãos do seu amigo, dizendo, “Prazer em vê-lo novamente,” vocês se sentem bem? Quando 
realmente consideram um amigo, vocês apertam fortemente as mãos do amigo, certo? Se 
vocês apertam as mãos em profundo amor, vocês nunca querem liberá-las. 
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Irmãs! Vocês se sentem bem ou mal quando seus esposos as amam? Quando vocês são 
amadas, não há nada para sentirem inveja. Irmãs se sentem bem quando seus esposos apertam 
suas mãos, mesmo se a mão dele é feia como a pata de uma vaca. Enquanto assistem a um 
filme, elas querem pegar e segura essa mão. 
 
Amor é eterno. Amor é único, não dois. No amor, um homem e uma mulher se entregam 
completamente um ao outro. Isso é amor de Deus. Podemos estar unidos com esse amor? 
Pensem sobre isto. Todos devemos nos tornar unidos. 
 
O lugar de moradia de Deus está cheio com amor. Uma vez que começamos a dar, queremos 
dar cada vez mais, e uma vez que recebemos, queremos retornar milhares de vezes mais. Esse 
lugar é o Reino do Céu ou o inferno? (O Reino do Céu.) Devido ao ciclo duradouro de dar e 
receber, passamos a sentir um estímulo explosivo. Nos sentimos tão estimulados que parece 
que todas as nossas células estão para explodir. Amor de Deus é assim. 
 
Uma vez que experimentam esse amor, vocês nunca vão querer qualquer outra coisa. Ópio 
não é nada em comparação com esse amor. Licor não pode competir com o amor. Pessoas 
ficam intoxicadas ao beber, mas originalmente estamos destinados a viver intoxicados pelo 
amor. Se vocês conhecem claramente esse ponto, vocês não acharão difícil carregar qualquer 
cruz de amor. É um orgulho e glória criar condições novamente para seus entes amados. 
 
Todos os tipos de acidentes acontecerão quando um homem e uma mulher estão em amor. 
Mas se vocês desfrutam o amor verdadeiro de Deus... Nada pode ser comparado com ele. Se 
as pessoas saboreiam o amor de Deus, nada pode conquistá-las. Deve haver esse domínio 
absoluto de liberação. O único problema é como encontrar isto. 
 
As pessoas que tiveram uma experiência profunda de amor com seus pais, irmão e irmãs, 
cônjuge e filhos podem desfrutar completa liberdade no mundo espiritual. Elas podem ir para 
qualquer lugar que queiram sem qualquer limitação. Do contrário, pessoas de mente estreita 
que não têm qualquer experiência de amor ficarão isoladas, sem nenhuma liberdade no mundo 
espiritual. 
 
Amor entre pais e filho é vertical. Amor entre esposo e esposa é horizontal. Amor de irmãos e 
irmãs gira ao redor em uma órbita. Portanto, quando experimentamos estes três tipos de amor 
na terra, seremos capazes de nos movermos verticalmente, horizontalmente e esfericamente 
no mundo espiritual. 
 
Por exemplo, as pessoas que não saborearam amor paternal por causa da morte precoce de 
seus pais serão muito miseráveis no mundo espiritual, sendo que elas carecem de uma parte 
importante da vida. O mesmo se aplica àqueles que carecem de amor conjugal, amor de filhos 
ou o amor fraternal entre irmãos e irmãs. 
 
Que tipo de lugar é a terra natal? É o lugar onde meu coração é elevado completamente e 
esfericamente, nas quatro direções.  O que é coração? Ele é algo com o qual amarramos as 
coisas com amor. O lar original é o lugar onde nos ligamos com os pais, ligamos esquerda e 
direita no laço de esposo e esposa, e nos ligamos abaixo com filhos e familiares. Este é o 
lugar onde toda existência está ligada com todas as outras no amor esférico. Porque os seres 
humanos consideram felicidade centrando no amor como ponto cardeal e a coisa mais 
preciosa, eles inevitavelmente sentem falta de sua terra natal. 
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Por que um ser humano tem uma vida eterna? Por que todos buscam pela vida eterna? Porque 
Deus é um sujeito absoluto e eterno, devemos ser absolutos e eternos a fim de sermos Seus 
objetos. Quando nos colocamos nessa posição, “acima” está “abaixo” e Deus está em nós. 
Quando nos tornamos unidos com Deus em amor, Ele pode até mesmo entrar em nosso bolso. 
 
Seres humanos ficam no ventre materno por determinado período de tempo, então eles vivem 
na terra, e finalmente enfrentam a morte. Portanto, quando ficamos mais velhos, 
desenvolvemos o medo da morte. Isso é porque não temos fé na vida após a morte. 
 
Seres humanos ficam no ventre da mãe por dez meses. Pequenos fetos têm uma vida de 
limitação. Tudo que eles podem fazer no ventre da mãe é esticar os dedos e abrir e fechar a 
boca, ou chutar um pouco enquanto recebem nutrientes através do cordão umbilical. Eles 
provavelmente pensam que estão em um mundo livre. Depois de nove meses, eles se mudam 
para este mundo físico – a sociedade humana. A partir daqui, imaginamos que tínhamos uma 
vida tão restrita no ventre, embora não lembremos claramente disto. 
 
Seres humanos na terra vivem dentro do ventre do universo por cerca de 100 anos. Como os 
fetos não conhecem o mundo fora do ventre da mãe, as pessoas vivendo no mundo físico são 
ignorantes sobre o mundo após a morte. Elas apenas têm uma vaga impressão sobre ele. Mas 
a existência do mundo após a morte é definitivamente evidente. Ele existe apenas além de 
nossos cinco sentidos físicos. Assim, devemos superar a ignorância e dúvida através de nossa 
fé na religião. 
 
A mente das pessoas independente de período de tempo (passado, presente ou futuro) busca 
pela mesma coisa: a mente humana sempre busca pelo mundo feliz da mente. Ela busca seguir 
o cônjuge ideal da mente, a família ideal da mente e o mundo ideal da mente. 
 
Vocês nasceram a partir de seus pais. O fato mais fundamental é que vocês nasceram a partir 
de Deus. Ele apenas emprestou o ventre de sua mãe. Vocês devem assumir por verdadeiros 
pais através dos “pais universais” e os pais físicos. Seus pais físicos são pais temporários. 
Portanto, o momento da morte é um momento alegre para encontrar seus verdadeiros pais. O 
amor verdadeiro dos verdadeiros pais reside no mundo espiritual. Isso é chamado o Reino do 
Céu no mundo espiritual. Esse lugar é composto de amor e é preenchido com amor paternal. 
Amor tem o princípio de serviço e sacrifício. A fim de entrar lá, vocês devem amar o universo
e a humanidade. Vida física é o lugar para se disciplinar para praticar esse amor. Agora vocês 
conhecem a essência do universo, por isso vocês devem chegar à conclusão que seguramente 
retornarão para Deus quando forem para o mundo espiritual depois de passarem pelo teste de 
amor na terra. 
 
Até mesmo todas as coisas abençoarão as pessoas que conduzem uma vida de amor. Flores 
querem desabrochar em seus jardins e pássaros querem cantar canções em seus jardins. Isso é 
porque essas pessoas conhecem o valor de todas as coisas e realmente as amam também. 
  
No mundo espiritual, vocês serão recompensados de acordo com o que fizeram na terra. A 
porta para o Reino do Céu será aberta para vocês por causa da Bênção que receberam do Pai. 
Mas para prosseguir, o mundo espiritual deve puxar vocês através da órbita do coração. Por 
isso vocês não podem prosseguir a menos que seu coração esteja em harmonia com o mundo 
espiritual. No momento de entrar no mundo espiritual, vocês deverão atravessar colinas de 
julgamento. 
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Por que vivemos? Vivemos a fim de ser um presidente de determinada empresa, ou comer e 
dormir? Se vocês vivem a fim de sobreviverem, aonde vocês irão depois que isto acabar? 
Aonde vocês irão depois de comer? Vocês vão para a escola ou para sua empresa? Aonde 
vocês irão? Devemos seguir em resposta à antena de amor. Qual é o estilo americano de 
amor? De acordo com uma recente pesquisa na Califórnia, 90% das pessoas tiveram uma 
experiência com divórcio. Que tipo de amor é esse? 
 
Por que uma jóia é valiosa? Ouro ou diamante são valiosos porque eles são imutáveis. Qual é 
a coisa mais preciosa do mundo? É amor verdadeiro, não jóias. 
 
Amor verdadeiro é imutável. Há alguma objeção? Jovens americanos precisam de pais a fim 
de encontrarem amor imutável. 
 
Mesmo depois de romper com o cônjuge, amor paternal nunca muda. O amor verdadeiro de 
mãe é sacrificar pelos filhos mesmo depois da morte do esposo. Ao fazer isso, o amor 
verdadeiro dela por seu esposo permanece. Quando a mãe abandona seus filhos depois da 
morte de seu esposo e vive por ela mesma, seu amor em relação ao seu esposo e seus filhos 
desaparece. Embora seu esposo morra, uma mãe que vive para o benefício de seus filhos pode 
encontrar o amor do todo. Essa mãe mantém o amor verdadeiro paternal, o amor verdadeiro 
de esposa, e o amor verdadeiro de filhos. Através dos filhos de um casal, o amor do esposo 
pode ser herdado. O filho dessa mãe irá querer viver por sua mãe várias vezes mais do que 
antes, a fim de preencher o espaço criado pela ausência de seu pai. Ali existe o profundo amor 
vertical mais precioso do que amor conjugal. O mesmo se aplica no caso da morte de uma 
esposa. 
 
Esta regra fundamental, que é eternamente harmoniosa, existe no meio do amor imutável. 
 
Um esposo e uma esposa em amor verdadeiro não se vangloriam de si mesmos para o outro; 
ao invés, eles elogiam os pontos bons um do outro. Esse casal realmente conduz para uma 
vida de amor. Todos os tipos de sons serão ouvidos no lugar desse amor, mesmo o som da 
eletricidade em um cabo elétrico. Quão ruidoso será o trovão de amor? As pessoas que 
estiveram dormindo por 1.000 anos serão despertadas imediatamente. Elas não ficarão 
surpresas pelo som; ao invés elas dançarão em alegria logo que despertarem. Elas dançarão
automaticamente sem qualquer solicitação ou comando de alguém. 
 
Concluindo em uma única palavra, tudo existe para o amor verdadeiro. Esta é a conclusão 
universal e ideal mais lógico. Miríades de homens e mulheres existem para o amor 
verdadeiro. Irmãs devem pensar o seguinte: “Mulheres como eu na história passada nunca 
receberam amor verdadeiro, por isso, minha missão é restaurar isto. Eu pareço assim a fim de 
encontrar um único homem que possa restaurar através de indenização a história passada. Se 
me torno bem sucedida ao cumprir minha missão, serei a maior mulher na história de 
restauração e a mulher mais preciosa para um homem.” 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso  
www.unificacionista.com - 2017 

 
 



228 

 

 
 



 



 


