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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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12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

O Ideal de Criação e a Queda Humana 
 
1) A Vontade de Deus e a Conclusão da Base de Quatro Posições 
 
Muitas pessoas falam sobre a vontade de Deus. Embora a expressão “vontade de Deus” 
pareça simples, quando alguém é realmente perguntado sobre o significado, é muito 
difícil responder. Além disso, pessoas devotas têm orado, “Querido Deus! Seja feita a 
Sua vontade.” Estamos agora trilhando o caminho religioso para cumprir a vontade de 
Deus. Entretanto, é ilógico orar e viver uma vida de fé para o cumprimento da vontade 
de Deus quando não sabemos realmente o significado da vontade de Deus. 
 
Portanto, eu gostaria de definir a expressão “vontade de Deus.” Eu defino a vontade de 
Deus como “cumprir o ideal de criação.” O que significa “cumprir o ideal de criação?” 
Significa cumprir o ideal da humanidade. Especificamente, isto devia ser realizado 
quando toda a criação se tornasse unida na vontade de Deus centrando em Adão e Eva. 
A vontade de Deus é cumprir o ideal de Adão e Eva. De acordo com a terminologia da 
Unificação, a vontade de Deus é concluir a Base de Quatro Posições. 
 
Qual é o entendimento da Igreja de Unificação ou do Reverendo Moon sobre a vontade 
de Deus? A vontade de Deus é o ideal para o qual Deus criou o universo, isto é, a 
conclusão do propósito de criação. Quando Deus criou todas as coisas, Ele as criou com 
um propósito definido. Concluir este propósito de criação é a vontade de Deus. Quem 
era o centro deste propósito? Era Adão e Eva. Esse é o motivo pelo qual vejo o 
propósito de Deus como a realização do ideal de criação centrando em Adão e Eva. 
 
Então, o que é a realização do ideal de criação? É o estabelecimento da Base de Quatro 
Posições. A Base de Quatro Posições é o fundamento familiar do ideal de Deus no qual 
Adão e Eva, centrando em Deus, se tornam completamente unidos em relações 
conjugais ideais e multiplicam filhos. Quando esta Base de Quatro Posições é 
estabelecida, Adão e Eva, que estão unidos em amor conjugal centrando em Deus, 
nunca seriam capazes de deixar a realidade de amor de Deus. 

 
Qual era o propósito de criação de Deus? Deus não criou Adão e Eva meramente para 
observá-los. Nem Deus criou o homem e a mulher para que eles pudessem 
simplesmente crescer, envelhecer e morrer separadamente. O propósito de Deus de 
criação era que Adão e Eva crescessem e, quando reconhecessem seus sentimentos em 
relação ao sexo oposto, criassem um ninho de amor centrando em Deus. Assim, eles 
estabeleceriam o verdadeiro Reino do céu na terra da humanidade. Neste ponto, Adão 
como um masculino representaria o céu, e Eva como um feminino representaria a terra. 
Se Adão e Eva, como dois indivíduos separados, tivessem se tornado unidos 
horizontalmente, céu e terra teriam se unificado. Por eles terem se tornado unidos 
centrando no amor de Deus, os mundos espiritual e físico automaticamente teriam se 
unido.  
 
Mais importante para Deus do que o momento de criar Adão e Eva era o precioso futuro 
que eles deviam realizar pela conclusão da Base de Quatro Posições centrando no amor. 
Essa seria a conclusão do propósito de criação. 
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Deus criou Seu filho Adão como o representante de todas as entidades com caráter 
positivo, e amou muito este filho. Deus o amava com um amor que incluía uma 
qualidade feminina. Da mesma forma, quando Deus amava Sua filha Eva, Ele a amava 
com um amor que incluía uma qualidade masculina. 
 
Quando dois indivíduos separados se tornam unidos, eles produzem um terceiro ponto 
de início. Em outras palavras, se Adão e Eva formassem uma união complementar 
baseados em seu relacionamento com seu parceiro primário (Deus), então centrando na 
unidade destes três amores, teria surgido o impulso para um novo início de amor. Isto 
teriam sido seus filhos. Este é o motivo pelo qual os filhos são os objetos de amor a 
quem consideramos como o ponto de início de nova esperança. 
 
Adão e Eva nasceram como seres substanciais, as encarnações do amor de Deus e do 
amor dos pais. Portanto, seus filhos deviam ser amados por Deus, e Adão e Eva. Todos 
vocês sabem sobre os Três Propósitos Objetivos. Os Três Propósitos Objetivos são 
formados desta maneira. 

 
A vontade de Deus para os seres humanos é cumprir o propósito de criação a fim de 
realizar o ideal de criação. A realização do ideal de criação não acaba quando um 
homem e uma mulher se casam e se tornam unidos através do amor. Depois, eles devem 
experimentar ter filhos e filhas. Isto é porque o princípio de céu e terra é que tudo está 
ligado através de relacionamentos de alto e baixo, frente e atrás, etc. Se houve um 
ontem, há um hoje; se há um hoje, haverá um amanhã. Tudo deve estar conectado. Se 
não houvesse amanhã, tudo acabaria. Se esposo e esposa estão na posição mais elevada, 
então deve haver filhos na posição mais baixa. Se não houvesse nenhuma posição mais 
baixa, a família acabaria. Assim, o princípio de céu e terra une alto e baixo e esquerda e 
direita; esposo e esposa se tornam a esquerda e a direita. 
 
Portanto, os pais entendem que cumpriram sua responsabilidade quando todos os seus 
filhos e filhas se casaram. Quando seus filhos se casaram, os pais – o esposo e a esposa 
como um casal – e seus filhos podem realizar completamente o relacionamento de 
superior e inferior. Somente quando eles estabelecem esse relacionamento de superior e 
inferior, eles realizam o ideal. Embora esposo e esposa tenham se unido em um 
relacionamento de esquerda e direita, somente quando pais e filhos tenham se unido 
verticalmente em um relacionamento de superior e inferior, eles podem realizar um 
mundo esférico ideal. Além disso, quando irmãos e irmãs se conectam com este 
relacionamento, a esfera completa a terceira dimensão. Assim, a fim de concluir a 
realização do ideal, ambos os eixos horizontal e vertical da esfera devem ser 
estabelecidos. Quando um homem e uma mulher experimentam esta realidade de duas 
áreas realizadas, eles podem finalmente dizer que estão vivendo no ideal. 
 
O que isto significa? Isso é o que a Igreja de Unificação chama de Base de Quatro 
Posições. Portanto, concluir o ideal de criação significa concluir a Base de Quatro 
Posições. 
 
Uma pessoa não deveria permanecer sozinha. Começando a partir de “mim mesmo,” 
uma pessoa deve atravessar três estágios. Estes três estágios são: eu mesmo, meu 
cônjuge e meus filhos. Os relacionamentos entre mim mesmo, meu cônjuge, e meus 
filhos, centrando em Deus, constituem a Base de Quatro Posições. Concluir esta Base 
de Quatro Posições é o propósito de criação de Deus. 
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De acordo com o Princípio Divino da Igreja de Unificação, a conclusão do propósito de 
criação é, para os seres humanos, a conclusão da Base de Quatro Posições. A Base de 
Quatro Posições não pode ser estabelecida a menos que os pais, que se tornaram unidos 
em amor, tenham o amor de Deus habitando neles. Ao mesmo tempo, eles devem 
transmitir o amor de Deus para seus filhos através de seu amor absoluto. A Base de 
Quatro Posições de Deus é concluída somente quando, de acordo com a ordem original 
do Céu, o amor é substancialmente transmitido para os filhos através da família como 
intermediária, formando uma linhagem. Portanto, os pais devem ensinar seus filhos que 
Deus é um Deus de bondade e ensiná-los como amar. Como uma esposa, uma pessoa 
deve se tornar exemplar ao amar o esposo, e assim, ensinar os filhos a amarem. Como 
um esposo, uma pessoa deve ensinar os filhos sobre o amor de Deus, e através de amar 
a esposa e educar os filhos, ensiná-los a amar. Na Igreja de Unificação, isto é chamado 
de concluir os amores dos Três Propósitos Objetivos. 
 
Qual era o ideal de Deus para os primeiros antepassados humanos? O ideal de Deus era 
unir um homem ideal e uma mulher ideal para estabelecer uma família ideal. Então, o 
que devia ser o centro desta família ideal? O centro não devia ser nem homem e nem 
mulher. Uma família é, antes de tudo, um grupo consistindo de pais e filhos, esposo e 
esposa. O centro do grupo é o amor de Deus. Portanto, podemos concluir que a vontade 
de Deus é que um esposo e uma esposa se tornem unidos centrando no amor de Deus, e 
estabelecer uma família centrando no amor de Deus. 

 
Se Adão e Eva tivessem se tornado perfeitamente unidos centrando no amor de Deus, 
seu amor teria sido um amor absoluto, porque, em uma posição de objeto, eles teriam se 
tornado unidos com o Ser absoluto. Os filhos que nascem nessa realidade de amor 
absoluto teriam recebido amor através de amor absoluto e teriam habito na realidade de 
amor absoluto. 
 
Na realidade de amor absoluto, não há nenhuma contradição ou oposição. Quando 
entramos nesta realidade, amor absoluto habita em nós e nos rege. 
 
Neste ideal, os filhos cresceriam em uma realidade pacífica assegurada por uma cerca 
feita com amor. Neste lugar, a atmosfera permite que eles se comprometam com seus 
pais e com seus irmãos e irmãs. Este é o lugar onde todos podem louvar o amor de 
Deus. Essa família encontra o padrão do que na Igreja de Unificação é denominado 
Base de Quatro Posições. 
 
Quando a Base de Quatro Posições é estabelecida, isto é, quando mãe, pai, filhos e 
filhas se tornam unidos, a realidade absoluta de amor é formada. Céu é a realidade onde 
as pessoas expressam o valor absoluto do amor de forma ilimitada em três dimensões. 

 
Para formar a Base de Quatro Posições, uma pessoa deve primeiro experimentar o 
coração de esposo e esposa. Somente então essa pessoa será capaz de ter o coração de 
filhos, e então o coração de pais. 
 
O ideal de Deus de criação era que Adão e Eva, os antepassados da humanidade, 
multiplicassem bons filhos e estabelecessem um único mundo centrando em Deus. A 
vontade de Deus é o ideal de uma família centrando no amor único, isto é, estabelecer a 
família que Satanás não pode acusar, e edificar uma tribo, uma raça, uma nação, e um 
mundo de Deus. 
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2) A Realização do Ideal de Criação através do Amor 
 
Se perguntamos para Deus por que Ele criou o mundo, Ele seguramente responderá, 
“porque foi bom.” Foi bom e alegre. Deus criou o mundo porque Ele queria obter 
alegria. 
 
Como, então, uma pessoa alcança um estado de bem-estar? Como ela obtém alegria? 
Isto somente é possível através do caminho do amor. Portanto, podemos concluir que 
Deus criou o mundo para obter alegria através da realização do amor. 
 
Deus criou o mundo a fim de realizar o amor. Deus quer sentir alegria pela observação 
dos seres humanos e todas as coisas se unindo centrando no amor de Deus e 
estabelecendo um mundo de paz. Deus quer sentir alegria pela observação dos seres 
humanos se unindo como verdadeiros esposo e esposa em um relacionamento centrando 
no amor de Deus e estabelecendo verdadeiras famílias, tribos, nações, e um mundo. 
Deus quer experimentar a alegria do amor se tornando unido com os seres humanos em 
amor. Este é o motivo pelo qual Deus criou o mundo, e este, realmente, é o ideal de 
Deus de criação. 

 
O único sonho de Deus era realizar o ideal de amor. Entretanto, Deus não pode realizar 
o ideal de amor por Ele mesmo sozinho. Nenhum indivíduo pode alcançar amor, 
felicidade e alegria vivendo para ele mesmo. Uma pessoa nunca pode alcançar estas 
coisas sem uma contraparte. 
 
Embora Deus seja o Ser Absoluto, Ele precisa de um parceiro que possa ser Sua 
contraparte de amor. Os parceiros de amor de Deus são os seres humanos. Quando os 
seres humanos, como os parceiros de amor de Deus, se colocam diante de Deus com 
amor aperfeiçoado, Deus se torna um Deus feliz que encontrou o ideal de alegria. 

 
O cosmos opera pelo princípio de dar e receber. Se uma pessoa está em um lugar alto, 
então ela certamente descerá; se uma pessoa recebe, então ela certamente precisa dar. 
Portanto, para experimentar amor absoluto ou para se tornar um sujeito absoluto, uma 
pessoa precisa se colocar na posição da contraparte. 
 
Assim, uma pessoa como o sujeito não pode evitar buscar uma contraparte ideal de 
amor. Não importa quão grande uma pessoa seja – um estudante, um artista, um político 
ou um santo, até mesmo alguém com autoridade em âmbito mundial – ela não pode 
sentir alegria por ela mesma sozinha. Uma pessoa pode alcançar alegria somente onde 
existe um relacionamento recíproco. 
 
Vamos imaginar onde a primeira alegria de Deus emergiu. Deus é o Ser absoluto. Se 
Ele é o fim, Ele deve ser o fim definitivo. Porque Deus se coloca acima da altura mais 
alta, Ele não pode evitar buscar Sua contraparte abaixo. 
 
Onde há luz do sol, todo objeto projeta uma sombra. De forma semelhante, Deus como 
o sujeito absoluto quer dar para Suas contrapartes, todas as coisas situadas em uma 
posição mais inferior. 
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Portanto, a razão que Deus criou todas as coisas no céu e na terra era para realizar Seu 
ideal. Os objetos de Deus para a realização deste ideal estão interconectados, desde 
minerais até plantas, animais e os seres humanos. Naturalmente, a natureza está 
incluída, sendo que Deus começou Sua criação a partir das menores entidades e avançou 
para entidades maiores. Mesmo a menor partícula é em si mesma uma contraparte para 
um aspecto de Deus. 
 
Portanto, para o Deus absoluto o ponto inicial de amor foi quando Ele tomou as 
menores coisas como Suas contrapartes. A partir desse ponto em diante, Deus deve ter 
sentido graus crescentes de estímulo quando Ele se relacionou com coisas de dimensões 
cada vez maiores. 

 
O caráter natural da mente original, o qual expressa o amor infinito de Deus centrando 
em Seu propósito, é o coração. O valor do coração nunca muda. Se uma pessoa deseja 
discutir o valor da existência de Deus, essa pessoa deve discutir e captar o significado 
do amor de Deus. O valor de algo somente pode ser determinado quando ele cumpre seu 
papel como um parceiro em um relacionamento recíproco. 
 
Alegria se origina a partir do coração de Deus. Então, onde é realizado o propósito do 
coração de Deus? Ele é realizado através dos seres humanos. O coração invisível de 
Deus é manifestado no coração visível dos seres humanos. Além disso, quando um 
homem e uma mulher com esse coração expandem horizontalmente e estabelecem uma 
família, essa família se expandirá para o mundo e se tornará o centro do mundo. Para 
estabelecer essa família, Deus deu para Adão e Eva as bênçãos de serem frutíferos e 
multiplicarem. O Ensinamento Cósmico é estabelecido no fundamento dos seres 
humanos serem frutíferos, multiplicarem e terem domínio sobre todas as coisas. Por que 
Deus criou o mundo? Deus queria experimentar alegria através do mundo criado. 
Embora Deus seja um ser absoluto, Ele não pode sentir alegria por Ele mesmo. Isto é 
porque uma pessoa somente pode sentir alegria quando há uma contraparte. 
 
Deus não precisa de conhecimento, dinheiro ou poder. Deus, que é absoluto e 
onipotente, não precisa dessas coisas. Não importa quanto a ciência avança, ela nunca 
pode alcançar, muito menos superar, o que Deus tem feito. O universo gira de acordo 
com sua ordem de leis. Quando pensamos sobre o fato que Deus criou e tem operado 
este vasto universo, o qual está muito além do nosso entendimento científico, podemos 
dizer que Deus também é o cientista definitivo. Além disso, nada no mundo pode se 
colocar contra o poder de Deus, que é onipotente e cujo poder é absoluto. Deus também 
é eterno e auto existente. Se Deus quer algo, o que isso seria? Se não é dinheiro, 
conhecimento ou poder, o que isto possivelmente poderia ser? A única coisa que Deus 
absolutamente precisa é amor verdadeiro. Tanto Deus quanto os seres humanos 
absolutamente precisam de amor verdadeiro. 
 
Deus não precisa de conhecimento porque Ele é Aquele que criou o conhecimento. 
Deus não precisa de poder porque Ele é onipotente. Deus não precisa de dinheiro 
porque Ele pode criar diamantes e ouro como Ele deseja. Oh, Deus, o que o Senhor 
precisa? Deus responderia, “A única coisa que eu preciso é amor.” Deus pode sentir 
amor por Si mesmo? Alguém pode pensar que Deus pode amar como deseja. De jeito 
nenhum! Acima de tudo, Deus precisa de uma contraparte com quem possa 
compartilhar Seu amor verdadeiro. Não tínhamos entendido este ponto. 
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Sendo que Deus é o Ser Absoluto, qual foi a razão pela qual Ele criou os seres 
humanos? Não era obter dinheiro, conhecimento ou poder. Ao invés, esta era a única 
forma pela qual Deus podia sentir amor. 
 
Visto a partir deste ponto de vista, Deus, o Pai, e os seres humanos como Seus filhos e 
filhas estabelecem um eixo. Conectados por este eixo, Deus e os seres humanos forjam 
uma ligação inquebrantável de unidade em amor. Vocês acham que uma pessoa que 
tenha amarrado uma corda ao amor original de Deus e experimentado o sabor desse 
amor se separaria em algum momento de Deus? Na primavera, abelhas vêm saborear o 
néctar doce. Mesmo se vocês puxam a parte traseira da abelha, ela não vai parar de 
sugar. O que vocês fariam se saboreassem o amor de Deus? Mesmo se vocês fossem em 
uma jornada para algum lugar, vocês virariam e voltariam para mergulhar nele. 
 
Assim, toda a criação forma uma base comum e começa uma interação conectada com 
este eixo de amor. A família se torna manifesta quando homem e mulher 
individualmente aperfeiçoados se tornam unidos centrando no amor. Tribos se tornam 
manifestas, então raças, nações e um mundo centrando este eixo de amor. 
 
Entretanto, o que acontece com o amor que se tornou autocentrado na América. Homens 
e mulheres namoram tão casualmente como se cumprimentam na rua. 

 
A razão que Deus criou os seres humanos era que Deus não pode experimentar qualquer 
estímulo por Si mesmo. Alegria se origina a partir do relacionamento com uma 
contraparte. Por si mesma, uma pessoa não pode obter o estímulo de alegria. Quando 
nos colocamos na posição de contraparte de Deus, pela primeira vez podemos receber o 
mais elevado amor. Então a natureza interna de Deus se torna encarnada em nós. Se 
Deus se sente triste, nós também não podemos evitar nos sentirmos tristes. Assim, nos 
tornamos ligados de forma inseparável com Deus. Não importa quanto pesquisemos, 
nós chegaremos a esta conclusão. 

 
Por que Deus precisa dos seres humanos? Se alguém pergunta para você por que Deus 
precisa de nós para a realização de Seu ideal, você pode responder que Deus precisa de 
nós a fim de concluir o amor de Deus. O que é o amor de Deus? O amor de Deus é o 
amor pelo qual os seres humanos amam uns aos outros eternamente e o amor com o 
qual Deus ama os seres humanos eternamente. Os seres humanos são parceiros eternos 
de amor de Deus. 
 
Desde o momento quando Deus criou Adão e Eva, Deus queria amá-los como Seus 
parceiros objetos. Ele queria vê-los de novo e estar com eles a todo momento, e viver 
com eles constantemente. O ideal de criação de Deus é ter esses parceiros objetos. 
 
Como surge o amor de Deus? O Princípio Divino ensinado na Igreja de Unificação 
explica que o amor de Deus surge através da conclusão da Base de Quatro Posições. O 
que significa concluir a Base de Quatro Posições? O amor dos Pais deveria fluir para os 
filhos e ser sentido pelos filhos. Na Base de Quatro Posições, uma pessoa pode 
distinguir os três estágios de amor dos pais, amor de esposo e esposa e amor de filhos. 
Entretanto, quando olhamos para a Base de Quatro Posições desde cima, os amores dos 
pais, esposo e esposa, e filhos estão todos interconectados e unidos. O amor dos pais no 
centro da Base de Quatro Posições abraça os filhos, une esposo e esposa, e finalmente 
traz todos em unidade com o amor de Deus. Isto conclui a Base de Quatro Posições. 



19 

 

Adão estava destinado a se tornar unido com Deus, ligado pelo amor. Um ser humano 
representa o mundo existente no plano terreno, e Deus representa o mundo 
tridimensional. Amor é a corda ligando eternamente os seres humanos e Deus. 
 
Quando os seres humanos com corpos físicos se tornam unidos com Deus, o coração e a 
emoção de Deus participam da experiência física de infinito êxtase. Finalmente, Deus e 
os seres humanos se tornam unidos em amor. Os seres humanos e o mundo se tornam 
unidos em amor. Este é o ponto de início para a realização do mundo ideal, o qual é o 
propósito de criação de Deus. 
 
Os seres humanos originais estavam destinados a se tornarem unidos com Deus, 
sentindo amor substancialmente. Satanás buscou o centro deste amor, fazendo Adão e 
Eva caírem. Depois disso, o cosmos de afastou de Deus, se tornando caótico sem 
nenhum relacionamento com Seu amor. 

 
O ideal de Deus começa pela primeira vez a partir do novo amor centrado em Deus, a 
partir da posição onde amor é manifesto de acordo com a lei da criação. 

 
3) O Propósito de Deus para Criar Adão e Eva 
 
No Gênesis 1: 27, está escrito que quando Deus criou o homem à Sua própria imagem, 
Ele os criou como homem e mulher. Como tal, podemos concluir pela razão indutiva 
que Deus é um Ser de masculinidade e feminilidade unidas. 
 
Deus, como um Ser desta natureza, não poderia viver sozinho. Precisando de um 
parceiro objeto, Ele criou o mundo. Portanto, Deus criou um homem e uma mulher. 
 
A natureza interna de Deus consiste de caráter masculino, Deus como Pai, e caráter 
feminino, Deus como Mãe. Portanto, uma pessoa pode descrever os seres humanos e o 
universo criado a partir de Deus como encarnando o Deus de características duais de 
masculinidade e feminilidade. 
 
Deus criou Adão e Eva primeiro a fim de se tornarem encarnados, e segundo, para 
aperfeiçoarem Seu amor. Se Adão e Eva tivessem se tornado encarnações aperfeiçoadas 
de amor, Deus teria habitado neles, e eles teriam se tornado os pais aperfeiçoados de 
amor para toda a humanidade. A imagem de Deus então teria sido manifesta como Adão 
e Eva, os Pais encarnados. A seguir, Adão e Eva deveriam ter multiplicado seus filhos e 
estabelecido um mundo ideal. O mundo ideal estabelecido pelos seres humanos teria 
conectado o mundo espiritual e o mundo físico. Esta era outra razão pela qual Deus 
criou os seres humanos. 
 
Portanto, centrando no amor, Deus devia ter habitado em Adão e Eva, se tornando os 
Verdadeiros Pais para toda a humanidade. Depois que Adão e Eva fossem para o mundo 
espiritual, Deus teria continuado a se manifestar como os Pais divinos, manifestado na 
imagem de Adão e Eva. Entretanto, vocês devem entender que por causa da queda de 
Adão e Eva, Deus não pôde realizar estas intenções. 

 
Deus criou homem e mulher com o propósito que os dois amem um ao outro e se 
tornem unidos. 
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Deus não criou Adão para o benefício de Adão, ou Eva para o benefício de Eva. Deus 
criou Adão para Eva e Eva para Adão. Da mesma forma, Deus criou Adão e Eva para 
Seu próprio amor e Sua própria alegria. Deus não criou Adão e Eva para o benefício do 
conhecimento, poder ou dinheiro. O Deus onipotente não precisa de conhecimento, 
poder ou dinheiro. Ele somente precisa de amor. 
 
Deus não criou Adão e Eva para o propósito de dar a eles conhecimento, poder ou 
muitos tesouros para viverem uma vida boa. O propósito de Deus era educar Adão e 
Eva como as encarnações de amor. 
 
Deus propôs que os seres humanos estabeleçam um fundamento para o amor através da 
família. O mundo sem amor é inferno; até mesmo a existência de Deus perde seu 
significado. Entendam a lei absoluta da criação: amor é o propósito dado por Deus para 
os seres humanos. 
 
Por que Deus criou o universo, e Adão e Eva? Devemos saber a razão. Deus criou 
porque isto era bom. Deus queria desfrutar Sua boa criação. 
 
Deus queria entrar e habitar em Adão para se tornar o Pai incorpóreo, e Ele queria que 
Adão se tornasse o pai corpóreo. Assim, Adão deveria se tornar Deus na carne. Por que 
Deus precisa de um corpo de carne? Porque o Deus incorpóreo não pode ter domínio 
sobre o mundo corpóreo que Ele criou, Deus precisa de uma encarnação de Deus. 
 
Portanto, Deus criou Adão e Eva para serem as encarnações de Deus. Isto exigia que 
Adão e Eva se tornassem unidos com Deus. Da mesma forma, Jesus veio para se tornar 
unido com Deus. Adão estava destinado a se tornar unido com Deus, mas ele falhou; ele 
estragou o plano de Deus. Portanto, Jesus teve que vir para endireitar isto. Eu utilizei 
uma expressão vulgar, “ele estragou,” mas acredito que não esteja fora de lugar. Jesus 
provavelmente gostaria desta expressão. Ela dá um sentido mais realístico do que 
alguma frase eufemística como “ele cometeu um erro.” 
 
Deus é um ser invisível. Para ter uma forma de carne, o Deus incorpóreo criou Adão e 
Eva. Se Adão e Eva, com Deus habitando neles, tivessem alcançado maturidade, se 
casado e tido filhos, então Deus teria se tornado o Pai interno, e Adão, o pai externo. 
Então Adão teria se assemelhado completamente a Deus. 
 
Assim, se assemelhando a Deus, Adão e Eva se tornariam o pai e a mãe da humanidade. 
Se isto tivesse acontecido, então por toda a história as pessoas sempre teriam 
reconhecido a existência de Deus. Ninguém duvidaria da realidade de Deus. Se os seres 
humanos não tivessem caído, seríamos capazes de ver Deus a qualquer momento, e 
Deus nos responderia sempre que o chamássemos. Então, quem negaria a existência de 
Deus? Ninguém negaria isto, mesmo se todo o mundo se opusesse a ele. 
 
Observando Adão e Eva amando um ao outro, Deus não teria sido um ser solitário. 
Deus teria sentido alegria combinada, pensando quão forte estava fluindo Sua própria 
natureza de amor inato. 
 
Para Deus, Eva era sua futura esposa. Isto é porque Adão, se tornando unido com Deus, 
devia se tornar o próprio Deus. Satanás seduziu a esposa de Deus. Satanás é o inimigo 
de Deus e nosso inimigo. 
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4) O Período de Crescimento de Adão e Eva 
 
Adão e Eva foram criados com a possibilidade de se tornarem perfeitos sem qualquer 
pecado. Eles deviam crescer até a perfeição obedecendo a lei de Deus. Durante o 
período de crescimento, no caminho para se tornarem um homem e uma mulher 
maduros, eles estavam destinados a permanecer como irmão e irmã. Eles deviam 
estabelecer a verdadeira tradição de viver como irmão e irmã. 
 
Durante o período da adolescência, o amor entre homem e mulher começa a 
amadurecer. Deus deve ter ficado esperando, observando e antecipando o dia quando 
eles poderiam embarcar na rota do amor maduro. No Princípio Divino ensinado na 
Igreja de Unificação, este período é chamado “a realidade de domínio baseada nas 
realizações através do Princípio.” Sem concluir o período de crescimento, uma pessoa 
não pode estabelecer o fundamento para o amor maduro. Deus espera que os seres 
humanos concluam o período de crescimento, até o tempo quando Ele pode regê-los 
diretamente com amor. Este é o motivo pelo qual o período de crescimento é 
denominado de realidade de domínio baseada nas realizações através do Princípio. 
 
A razão que Deus disse para Adão e Eva, “Não Coma” era que ainda não era o 
momento para eles amarem um ao outro. Sendo que Adão e Eva ainda estavam no 
período de crescimento, Deus deu a eles o mandamento para esperarem até que 
estivessem maduros. 

 
Quando uma pessoa nasce através de pais, ele ou ela não nasce pronto como um esposo 
ou esposa. Ao invés, ele ou ela nasce como um filho ou uma filha, e é educado sobre o 
amor. Através da educação sobre amor, as pessoas aprendem como se unir umas com as 
outras. Portanto, devemos nos colocar diante de Deus a fim de receber educação sobre 
amor que esteja centrada no amor de Deus. Devemos receber esta educação sobre amor 
até que entendamos o padrão de todo valor, e até que nos tornemos maduros. A partir 
deste ponto de vista, uma pessoa pode perguntar se Adão e Eva estavam crescendo no 
amor de Deus. Não há nenhuma menção sobre isto na Bíblia. Ao invés, a Bíblia começa 
com a história sobre a Queda. Qual atitude Adão e Eva deveriam ter demonstrado a fim 
de receber esta educação? Porque Deus, os Pais, se relacionava com Adão e Eva como 
Seus filhos, Adão e Eva deveriam ter seguido para onde quer que Deus fosse, e 
deveriam ter permanecido sob Sua supervisão. 
 
Entretanto, eles deixaram sua posição como os filhos de Deus e se afastaram da atitude 
adequada. Porque Deus é o Ser absoluto, Adão e Eva deveriam ter seguido e obedecido 
absolutamente a Ele. Deus foi a Mãe que deu vida para Adão e Eva, e Deus foi seu 
Guardião. Deus era seu protetor contra qualquer ameaça para suas vidas. Além disso, é 
óbvio que Deus teria desfrutado ver Adão e Eva alcançarem maturidade e amarem um 
ao outro mais do que o amavam. Por quê? Deus é seu parceiro sujeito. Quando os 
parceiros objeto de Deus se tornam as maravilhosas encarnações de amor, Deus, como o 
parceiro sujeito, sentirá maior valor ao amá-los. Portanto, a alegria de Deus aumentaria. 
 
Esta é a primeira lei de criação para os seres humanos. Entretanto, sendo que o ser 
humano decaído não pode receber esta educação de amor, ele não pode nem mesmo se 
aproximar dessa posição. 
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Adão e Eva deviam ser os senhores de toda a criação. Contudo, eles deveriam ter 
esperado até o momento decidido por Deus, seu Pai; isto é, eles deveriam ter esperado 
até que tivesse amadurecido tanto fisicamente quanto espiritualmente. Deus também 
disse para Adão e Eva, “Sejam frutíferos e multipliquem.” Isto significa que depois que 
seus corpos físico e espiritual tivessem amadurecido completamente, eles deviam se 
tornar esposo e esposa e amar um ao outro, multiplicando filhos e filhas. 
 
Enquanto eles estavam crescendo fisicamente, Adão e Eva passavam muito de seu 
tempo juntos. Quando algo assustador acontecia, Eva dizia, “Oh! Estou assustada,” e se 
atirava nos braços de Adão ou se escondia atrás dele. Eva ficava aliviada quando Adão a 
abraçava, mas ao mesmo tempo, ela recebia forte estímulo masculino de Adão. Adão 
também não achava ruim este sentimento, e recebia estímulo sexual a partir de Eva, um 
ser diferente dele mesmo. Nesse momento, quem fez o avanço sexual, Adão ou Eva? 
Eva foi quem, com medo e saltando nos braços de Adão, fez o avanço sexual. A partir 
desse momento em diante, eles gradualmente se apaixonaram.  
 
Deus criou o mundo com amor. Adão e Eva, centrando no amor de Deus, tornariam o 
mundo uma cadeia bem ordenada de amor, conectando tudo a Deus. Adão e Eva tinham 
essa missão. Portanto, eles deviam sempre ter considerado qual atitude precisariam se 
deviam possuir o amor que Deus um dia permitiria que eles compartilhassem. Porque a 
questão do amor era tão importante, isto determinaria sua vida e morte. 

 
Todo ser humano, tendo sido concebido centrando em um único momento, começa na 
adolescência a olhar na direção desse momento. Devemos entender porque um homem e 
uma mulher devem esperar antes que possam ter esse momento. Um homem e uma 
mulher podem se apaixonar a qualquer momento, contudo, por que eles precisam 
esperar? Eles precisam esperar por causa do amor. A plenitude do amor na maturidade 
requer cumprimento das condições necessárias no período de crescimento, durante a 
adolescência. 

 
Quando Adão e Eva alcançaram os dezesseis, dezessete ou dezoito anos, eles 
despertaram naturalmente para o sexo oposto. Tal como quando as flores desabrocham e 
as pessoas ficam intoxicadas por sua fragrância, quando Adão e Eva alcançaram a 
adolescência, eles começaram a pensar sobre o sexo oposto. Deus também estava cativo 
nesta fragrância. Então os três – o amor de Deus, e as mentes e corpos de Adão e Eva – 
deviam se tornar unidos, em um ponto que se tornaria o núcleo do universo. Então eles 
teriam entrado na órbita original, que devia ter controlado todo amor. Entretanto, Adão 
e Eva caíram a partir deste ponto. Se Adão e Eva não tivessem caído, eles se tornariam 
completamente unidos. Se eles tivessem se tornado unidos, Deus nunca poderia deixá-
los, e Adão e Eva também nunca poderiam partir. A partir desse ponto, todas as 
gerações estariam conectadas, realizando a tribo, nação e mundo ideais. Este mundo 
teria se tornado um mundo de esplendor, o Reino do Céu na terra. 

 
Se Adão e Eva não tivessem caído quando alcançaram a adolescência por volta da idade 
de dezesseis ou dezessete anos – mas ao invés tivessem se tornado unidos com o amor 
de Deus, então suas mentes e corpos absolutamente não poderiam ser divididos. Com 
vida aperfeiçoada e amor aperfeiçoado, Adão e Eva teriam se tornado um homem 
verdadeiro e mulher verdadeira vivendo em um ambiente verdadeiro. Depois da Queda, 
Adão e Eva sempre lembravam o sentimento de antecipação, esperando se colocar nessa 
posição.  
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Por toda a sua vida, eles esperavam encontrar esse posição original e pensar, viver e 
amar como eles estavam destinados a fazer. Eles seguramente queriam que seus filhos 
vivessem nesse mundo. 

 
Quando os seres humanos podem se tornar completamente unidos com Deus e receber o 
domínio direto de Deus? Este é o momento quando homem e mulher se tornam 
individualmente aperfeiçoados e começam a ter dar e receber de amor um com o outro, 
em um ambiente equipado pelo relacionamento recíproco de sujeito e objeto, e pelo 
amor humano original, amadurecido em todos os aspectos. Quando isto ocorre, Deus e 
os seres humanos formam um todo completo centrando no amor, e começam a girar ao 
redor da órbita eterna original. 

 
 
5) A Perfeição do Indivíduo e o Ponto de Início do Amor 
 
Um indivíduo não pode alcançar perfeição através de conhecimento, poder ou dinheiro. 
Ao invés, a perfeição é realizada através de amor – não amor vulgar, mas o amor 
original. Através deste amor tudo é aperfeiçoado. 
 
Todos temos cinco sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato. Estes cinco sentidos 
devem começar desde o fundamento do amor aperfeiçoado e funcionar centrando no 
amor aperfeiçoado. Todas as sensações de olhos, ouvidos, nariz, boca e mãos de uma 
pessoa devem ser aperfeiçoadas centrando no amor. 
 
De forma ideal, devemos experimentar o mundo objetivo através dos cinco sentidos, 
quando eles se tornam unidos centrando no amor. Isto significa, em resumo, que 
viveríamos em êxtase. Neste estado, apaixonados por nosso ambiente, assumimos de 
forma amorosa o mundo ao nosso redor. 
 
Uma pessoa não pode se colocar nesse estado sozinha. Ela deve se relacionar cada vez 
mais com uma contraparte. A contraparte está sempre mudando, e os sentimentos vindo 
da contraparte estão sempre mudando. 
 
Amor verdadeiro tem a qualidade que pode se ampliar para preencher o espaço 
ilimitado ou reduzir até um ponto infinitesimal. Esse é o amor celeste. Quando olhamos 
através dos olhos do amor, não importa se algo é grande ou pequeno. Coisas pequenas 
têm seu valor em um pacote pequeno, enquanto coisas grandes têm seu valor em um 
pacote grande. Criar esse mundo de amor é realmente o ideal de Deus. 

 
Deus criou a mente e o corpo baseado no amor. Para um indivíduo se tornar perfeito, 
estas coisas devem estar unidas. Um indivíduo cresce até a maturidade através da ação 
dar e receber eterna destas partes. 
 
O processo de aperfeiçoar um indivíduo começa a partir do amor e amadurece 
centrando no amor. Seu amadurecimento é como um broto que cresce para se tornar um 
fruto. Quando a pessoa alcança o padrão adequado de amor, Deus habitará em seu 
futuro matrimônio. Até que o amor tenha amadurecido, não há nenhuma base sobre a 
qual possa dar fruto. 
 



24 

 

Tudo é criado e sustentado baseado na lei do amor. Quando uma flor desabrocha, o 
estame e o pistilo dentro da flor se envolvem em ação dar e receber; através deste 
movimento circular, um fruto é produzido. É a mesma coisa no mundo animal e 
também entre os seres humanos. Todos vieram a existir através do movimento circular 
de amor. Tudo que existe alcança sua conclusão somente através de relacionamentos de 
amor. Portanto, afirmamos que toda entidade pode se tornar aperfeiçoada somente 
através do amor. 
 
Um ser humano pode unir sua mente e seu corpo quando se torna unido com o núcleo 
do amor de Deus. Quando uma pessoa une sua mente e seu corpo e entra na realidade de 
amor de Deus, então a pessoa se torna madura. Isto descreve como um ser humano 
original que não caiu pode crescer na direção da perfeição individual. 
 
A perfeição de um indivíduo significa a unificação de mente e corpo. Quando a mente 
na posição subjetiva se envolve em ação dar e receber com o corpo na posição objetiva, 
então esta mente e corpo unificados se tornam objetos de Deus. A mente deve ser 
imutável para sempre. 
 
A mente tende a se concentrar no céu e o corpo tende na direção do mundo. O conceito 
que estes deveriam se tornar unidos é a doutrina do Ensinamento Cósmico. Vocês 
sabem o que quero dizer com Ensinamento Cósmico? Isto nos chama a levar o cosmos – 
isto é, os mundos corpóreo e incorpóreo – à unidade. A pessoa que tenta reger o cosmos 
não deveria ter a mente e o corpo unidos? Se essa pessoa não tem a mente e o corpo 
unidos, ele ou ela pereceria. Quando sua mente e seu corpo se unem centrando em Deus, 
então Deus será o Deus interno, e você mesmo se tornará o Deus externo. Isso não é 
assim? Então, em torno de qual centro deveríamos unir nossa mente e corpo? 
Deveríamos centrar essa unidade no amor. 
 
Considere-se como o problema. Você pode ser seu próprio pior inimigo. Se você não 
pode unir sua mente e seu corpo, você se tornar seu próprio inimigo. 
 
Qual é o significado de perfeição individual para nós atualmente? Isto tem a ver com 
nossa fé na forma de um relacionamento vertical de pai e filho. Como Deus nos ama, 
também devemos amar a Deus. Porque amor é realizado através de um relacionamento 
com uma contraparte, não pode haver nenhuma separação entre Deus e nós mesmos 
como filhos de Deus. 

 
A perfeição de um indivíduo começa a partir do ponto onde ele ou ela cria um 
relacionamento vertical com Deus. 

 
É certo que devemos amar Deus como Deus nos ama. Esta é a lei do Princípio. Se vocês 
respeitam e atendem Deus como o centro vertical, vocês receberão Seu amor como Seus 
filhos e filhas. A menos que estabeleçamos essa tradição de amor mútuo, não 
estabeleceremos o ponto de início para nossa perfeição individual. 
 
Todos vocês devem saber que o cumprimento de sua responsabilidade é a única forma 
para a perfeição do caráter de uma pessoa. 
 
A razão que Deus não pode demonstrar plenamente Seu amor em relação ao homem e 
mulher decaídos é que eles devem aperfeiçoar primeiro seu caráter. 
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Deus é o parceiro sujeito de amor verdadeiro. Portanto, somente quando um parceiro 
objeto absoluto aparece, Ele se envolve em ação dar e receber de amor. 
 
O que vocês acham que significa perfeição do caráter? Isto significa se tornar uma 
pessoa que pode cumprir sua responsabilidade. Isso quer dizer que uma pessoa deve ser 
primeiramente restaurada à posição original antes da Queda, e então alcançar perfeição, 
e ser finalmente capaz de cumprir sua responsabilidade. Este processo envolve uma 
mudança revolucionária no caráter. 
 
Perfeição individual significa perfeição de caráter. Podemos dizer que quando uma 
pessoa cumpre sua responsabilidade, ele ou ela realiza a perfeição de caráter. Como 
filhos de Deus, devemos nos tornar pessoas maduras que podem se colocar diante de 
Deus em uma posição para louvá-lo e amá-lo. Uma vez que vocês entendam claramente 
que podem obter amor verdadeiro somente depois que tenham aperfeiçoado seu caráter, 
vocês devem manter em mente que não há nenhum outro caminho a seguir além de 
aperfeiçoar seu caráter. 

 
No mundo satânico, não há nenhuma conexão com a realidade de coração. Vocês serão 
conduzidos ao amor verdadeiro somente depois que tenham seguido através de uma 
revolução de caráter. Tenham em mente que a menos que se livrem do egoísmo e da 
auto centralidade, incluindo a ganância mundana, o apego aos seus próprios filhos, e 
suas fantasias de superioridade cultural, vocês nunca serão capazes de alcançar 
perfeição. Para Adão e Eva se tornarem pessoas de caráter maduro, eles devem começar 
de novo vivendo de acordo com a religião ideal completa, e negando tudo no mundo 
satânico. Portanto, embora eu tenha recebido tanta perseguição, eu tenho negado cada 
coisa mundana a fim de me colocar em uma posição de perfeição. 
 
Pessoas que estão pensando de uma forma autocentrada permanecem na realidade 
satânica. Se vocês herdaram o coração de Deus e alcançaram o padrão de caráter 
aperfeiçoado, então vocês podem se conectar com o padrão de Deus de caráter, e se unir 
com o padrão de caráter de Adão aperfeiçoado. Devemos nos tornar pessoas que podem 
encontrar o padrão de caráter aperfeiçoado original. Para nos tornarmos assim, devemos 
nos reformar continuamente e cumprir nossas responsabilidades recebidas. A este 
respeito, eu posso definitivamente dizer que nada neste mundo pode fazer você se 
reformar e se aperfeiçoar. Se nada pode, o que pode é o Princípio de Unificação. 
 
Para reformar este mundo, devemos aperfeiçoar nosso caráter cem por cento. Do 
contrário, não podemos alcançar o nível de alegria perfeita. Isto é porque, mesmo depois 
que a humanidade decaída tenha sido restaurada, não haverá nenhuma alegria perfeita 
enquanto memórias da Queda permanecerem em nós. Mesmo Deus não deveria ter a 
noção que o homem uma vez caiu. A fim de apagar até mesmo a noção que os seres 
humanos alguma vez caíram, devemos nos tornar seres que são mais do que cem por 
cento perfeitos. 

 
Onde é o ponto de embarque do amor, o acampamento do amor, e o lugar do 
estabelecimento seguro do amor? Entre vocês, alguns podem esperar que isto seja sua 
mente e corpo. De fato, se sua mente e seu corpo se tornam o lugar onde o amor de 
Deus pode se assentar seguramente, então vocês se tornarão o acampamento perfeito 
para a unificação.  
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Nesse dia, vocês se tornarão filhos de Deus, os filhos que herdarão os negócios da 
família, o grande empreendimento de céu e terra. Tudo seguirá bem para vocês; vocês 
se tornarão os objetos do amor de Deus e receberão o amor definitivo de Deus. Quando 
esse dia chega, Deus fechará seus olhos, derramando lágrimas de gratidão, e dirá, “Oh, 
meu filho!” 
 
Onde o amor começa? Ele começa a partir de um indivíduo perfeito. A partir do ponto 
de vista do Princípio Divino, devemos começar a amar depois de alcançar perfeição 
individual. Alcançamos nosso amor destinado somente depois que tenhamos passado 
através da adolescência e tenhamos nos tornado qualificados para amar o sexo oposto. 
Devemos ser capazes de corresponder com a harmonia de céu e terra e conduzir nossa 
responsabilidade. 
 
Entretanto, no caso de Adão e Eva, isto não aconteceu dessa forma. Que tipo de amor 
foi o amor deles? Seu amor não aconteceu no lugar onde todas as coisas no céu e na 
terra podem se unir. Este não foi o amor subjetivo. O amor deles deveria ter sido o amor 
subjetivo e necessário. Eles não tiveram este amor destinado. Portanto, a raça humana 
de hoje descendeu de pessoas que nunca experimentaram esse amor. Embora 
conhecemos a palavra “amor,” não conhecemos o conceito de um mundo de amor 
verdadeiro. No mundo de amor verdadeiro, quando preparamos o fundamento para amar 
um ao outro centrando em Deus, então Deus, pela primeira vez vem com Seu amor. 
 
Em outras palavras, quando Deus vê os seres humanos, que são Suas obras-primas, 
amando uns aos outros, Ele não pode evitar amá-los. Com esta atitude, Deus cria o 
caminho para as pessoas, como Seus filhos e filhas, se juntarem em relacionamentos de 
amor. Esse é o significado dos matrimônios Abençoados da Igreja de Unificação. 

 
Deus, que existia no início como a Palavra, criou os seres humanos no último dia da 
criação, depois de criar todas as coisas. Quando criava os seres humanos como Seus 
parceiros objetos, Deus criou o homem Adão como Seu parceiro objeto, e então criou a 
mulher Eva como parceira objeto de Adão. 
 
Centrando em Deus, Adão e Eva na posição de parceiros sujeito e objeto devem criar 
um relacionamento de amor. Ao mesmo tempo, Deus e os dois seres humanos, Adão e 
Eva, criariam um relacionamento de parceiros sujeito e objeto. Se Adão criasse um 
relacionamento sujeito-objeto com Deus, sem criar um relacionamento sujeito-objeto 
com Eva, ele não seria capaz de possuir o amor eterno de Deus, nem poderia existir 
eternamente. Ao criar somente um relacionamento com Deus, Adão somente seria capaz 
de se mover em uma linha reta. O mesmo se aplicaria se ele se relacionasse somente 
com Eva. 
 
Eternidade e perfeição são obtidas não a partir de movimento linear, mas requer 
movimento esférico. Para mudar do movimento linear para o movimento esférico, Adão 
também precisa criar um relacionamento com Eva como sua parceira objeto. Adão 
sozinho não pode estabelecer a harmonia de vida e amor. 
 
Tudo na criação existe baseado no movimento através de três pontos. Se o movimento 
não passa através de três pontos, ele não será perfeito ou eterno. 
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Adão não estava destinado a se aproximar de Deus em uma linha reta. Ao invés, ele 
estava destinado a se aproximar de Deus através de sua Eva objeto, e Eva através de 
Adão. Dessa forma eles poderiam seguir em um movimento esférico. Para Adão se 
aproximar de Deus através de Eva, eles devem ter um relacionamento de amor. Adão 
por si mesmo não tem a força para se aproximar de Deus. 

 
O que teria acontecido se Adão e Eva tivessem alcançado a perfeição? O que teria 
acontecido se eles tivessem amadurecido completamente como homem e mulher, e 
tivessem alcançado o nível onde pudessem receber a Bênção? Centrando em um único 
amor, eles deveriam se tornar Pais, unidos com o universo inteiro. Em unidade com 
Deus, e junto com Deus, eles teriam iniciado um novo início no universo, no céu e terra. 
Qual teria sido seu ponto de início? Este teria sido o amor. Desde o início, o ponto de 
início estava destinado a ser o amor. Qual amor? Teria sido o amor de Deus. 
 
Onde seria a origem deste amor unificado centrado em Deus? Deus pretendia que Adão 
e Eva crescessem sem cair e viessem a abraçar todas as coisas no céu e terra. Seus 
corações deviam transbordar com felicidade, preenchidos com o amor de Deus. Eles 
deviam ser preenchidos com esperança pelo amanhã e com um amor grande o suficiente 
para abraçar todas as futuras gerações. Quando Adão e Eva alcançassem esse nível, 
então pela primeira vez o ponto de início de amor apareceria, onde um homem e uma 
mulher poderiam se unir centrando no amor de Deus. Se eles não pudessem alcançar 
este nível, o ponto de início de amor unificado não apareceria. 
 
Depois de alcançar a perfeição como um indivíduo e a perfeição como um casal no 
relacionamento conjugal, precisamos receber reconhecimento público centrando no 
amor de Deus para estabelecer o verdadeiro ideal. 

 
 
6) O Mundo Ideal a ser Criado através de Adão e Eva 
 
Deus criou um masculino e um feminino. Depois que eles se tornassem perfeitos, Deus 
planejava educá-los como um casal celeste, que poderia viver uma vida de casados 
celestial. 
 
Deus planejava tornar Adão e Eva os primeiros esposo e esposa, e então edificar o 
Reino do Céu através deles. Se isto tivesse acontecido, então as bênçãos “Frutificai e 
multiplicai” teriam sido realizadas naquele tempo. Deus tinha dado para Adão e Eva a 
capacidade para multiplicar Seus filhos. Os filhos de Adão e Eva então teriam sido seres 
humanos aperfeiçoados e sem pecado. O que mais Adão e Eva deveriam se tornar? 
Nenhum pecado seria transmitido através de gerações de seres humanos. Através de 
seus filhos, Adão e Eva deveriam se tornar o Verdadeiro Pai e Verdadeira Mãe de toda a 
humanidade centrando em Deus. 

 
Se Adão e Eva tivessem alcançado perfeição sem cair, eles se tornariam perfeitos não 
somente como indivíduos; sua perfeição teria significado universal e histórico. Além 
disso, eles seriam capazes de começar uma nova família centrando no amor de Deus. A 
partir desta família, expandindo para um clã, uma tribo, uma raça, uma nação, e o 
mundo, a humanidade teria estabelecido uma grande família, com Deus habitando em 
seu meio. 
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O centro desta grande família teria sido Deus e Adão. O curso de vida da família de 
Adão, incluindo seu estilo de vida, costumes, práticas e o conjunto de suas vidas, teriam 
permanecido como uma tradição histórica nesse mundo. Esta seria a tradição 
entrelaçada com o amor de Deus. Porque o amor de Deus é a origem da vida e fonte de 
todos os ideais, a humanidade não seria capaz de deixar o seio de Deus. Se eles se 
afastassem, logo desejariam retornar. 
 
Mesmo neste mundo decaído, quando as pessoas deixam seus pais ou irmãos, elas 
sempre se sentem solitárias e sentem saudade de sua família. De forma semelhante, uma 
vez que as pessoas estejam entrelaçadas com o amor de Deus, que é o sujeito de vida e 
ideais, eles nunca podem deixar Seu seio. Se eles fossem partir, se sentiriam solitários, 
tristes e sem alegria. Portanto, não há nenhuma outra opção além de se tornar unido com 
Deus na realidade de Seu amor. 
 
Nesse lugar, uma pessoa pode estar orgulhosa destas coisas: Primeiro, Deus é meu Pai. 
Segundo, somos filhos e filhas de Deus que podem receber Seu amor. Terceiro, eu sou o 
herdeiro do universo criado por Deus. 
 
Neste mundo, uma pessoa fica orgulhosa apenas por se casar com a filha de um homem 
rico. Entretanto, se Deus é meu Pai, e se eu posso receber todo o Seu amor, há alguma 
outra coisa da qual uma pessoa possa sentir mais orgulho? 

 
Se Adão e Eva tivessem estabelecido uma família ideal centrada em Deus, então a 
vontade de Deus teria sido realizada. A família de Adão, atendendo e servindo Deus 
como o Pai do céu, e como os antepassados de toda a humanidade na terra, deveria se 
tornar a família que estabeleceu o ponto de início de amor unificado. Para realizar os 
ideais pelos quais Deus criou Adão e Eva, sua família deveria ter se tornado a base 
sobre a qual poderiam trazer tudo à unidade através do amor. 
 
Se a vontade de Deus tivesse sido realizada através do amor de esposo e esposa e o 
amor de filhos, então este mundo teria sido o fundamento para uma realidade de cultura 
unificada a ser estabelecida nesta terra centrando na família de Adão. Ao invés de 
formarem suas próprias culturas e civilizações como existe hoje, o mundo teria sido 
uma única cultura, uma única filosofia e uma única civilização centrando em Adão. Se a 
história tivesse começado desta forma, então nossa cultura, história, costumes, idiomas 
e tradições seriam uma única coisa. 
 
Novamente, deveríamos ter estabelecido a família ideal, a tribo ideal, a raça e a nação 
na realidade de amor de Deus, e quando tivesse se expandido cada vez mais, teríamos 
formado um único mundo ideal de acordo com o ideal de Adão. A raiz, tronco e folhas 
de uma árvore estão todos interconectados como uma única vida. A visão mundial a 
partir do ponto de vista da vontade de Deus é assim.  
 
Centrando no amor, devemos atender Deus como nosso Pai do Céu, e na terra, 
deveríamos transformar toda a humanidade em nossos irmãos e irmãs compartilhando 
uma única vida, a vida de amor. Depois disso, deveríamos estabelecer o mundo ideal 
eterno centrando em Deus. As pessoas vivendo nesse mundo não precisariam de 
salvação ou um Messias. Elas seriam bons filhos e filhas de Deus. 
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Se Adão e Eva tivessem estabelecido a primeira família centrada em Deus, então 
centrando nessa família a tribo, a nação e o mundo centrados em Deus também teriam 
sido estabelecidos. Nesse mundo, somente Deus seria o regente soberano. Então, desde 
o início e por toda a eternidade, o mundo teria respeitado a soberania perfeita. 
 
Se isto tivesse sido realizado no Jardim do Éden, então não teria havido as muitas 
nações e idiomas diferentes que vemos hoje. Todos estariam incluídos na tribo de Adão, 
seguindo a única tradição estabelecida por Adão. O idioma falado por Adão seria o 
idioma do mundo. De fato, o mundo inteiro viveria como uma única nação sob Deus. 
Este era o plano de Deus, que toda a humanidade nascesse no Reino do céu na terra. 
 
Estamos destinados a desfrutar de uma vida celeste aqui nesta terra. Depois de nossa 
vida física, estamos destinados a entrar no céu no mundo espiritual e habitar lá para 
sempre. Este era o projeto original de Deus. Nesse mundo, não haveria nenhum Satanás, 
nem mal e nem inferno. 

 
 
7) A Queda de Adão e Eva 
 
Como Adão e Eva, criados pelo Deus onipotente, caíram? Este é um importante 
problema teológico. 
 
Muitos cristãos acreditam literalmente no que está escrito na Bíblia, que Adão e Eva 
caíram por comerem o fruto da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Se eles 
comeram um fruto literal, então isto não teria sido um grande problema. Entretanto, 
quando olhamos a história da providência de restauração exigindo seis mil anos, 
podemos entender que Adão e Eva não caíram por simplesmente comerem um fruto. 
 
Então, como Adão e Eva caíram? De forma simplificada, Adão e Eva caíram devido a 
um problema de amor. Porque o problema foi amor, a providência de restauração tem 
exigido milhares de anos e tem sido prolongada repetidamente até este dia. Muitos fiéis 
religiosos não entenderam este fato. 
 
Quem foi que pisoteou o amor? Foi o arcanjo. Ele pisoteou o amor de Adão e Eva. O 
arcanjo seduziu Eva, e através dela, ele pisoteou em Adão. Como resultado, o amor de 
Adão e Eva, que deveria ter se centrado no amor de pais e seguido o verdadeiro 
caminho para alcançar Deus, se desviou e se corrompeu. 
 
Este é o motivo pelo qual toda a humanidade, que estava destinada a herdar a carne e 
sangue de Deus, ao invés recebeu a carne e sangue de Satanás. A maioria dos fiéis 
religiosos nem mesmo sonharam sobre isto. 

 
Está escrito na Bíblia, “Não coma do fruto da Árvore do Conhecimento do Bem e do 
Mal.” O mandamento contém a implicação que o relacionamento entre Deus e os seres 
humanos poderia ser rompido. De fato, um problema surgiu, o qual o Princípio Divino 
explica claramente. O Princípio Divino é um grande evangelho para as pessoas que não 
conhecem claramente sobre a Queda. Ele é o grande evangelho para salvar todas as 
pessoas, que estão vivendo em sofrimento. 
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Não podemos aceitar que o fruto era o fruto literal de alguma árvore. Por que Deus 
criou um fruto que poderia causar uma situação na qual toda a humanidade sofreria em 
conflitos e destruição por milhões de anos? É mais lógico considerar esta situação como 
resultante do assunto de amor que tenho discutido. 

 
Onde a Queda começou? [Na família.] O que foi a queda da família? Foi comer do fruto 
da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal? Nada além do amor poderia causar a 
Queda de Adão e Eva como uma família. Eles caíram através de comer o fruto literal da 
Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal? O Pecado Original poderia surgir a partir 
do fato de comer um fruto literal? Se, como muitos acreditam, o Pecado Original 
ocorresse quando o pai comesse um fruto, então que tipo de fruto poderia fazer com que 
milhares de gerações de seus descendentes se tornassem pecadores? As gerações estão 
relacionadas através da linhagem. Se a raiz do pecado é plantada na linhagem, o pecado 
continua para sempre pela lei da hereditariedade. Apenas o problema do amor poderia 
fazer isto acontecer. Amor errado foi a causa da Queda. 
 
A Queda ocorreu quando Adão e Eva foram tentados pelo amor ilícito. Este amor, 
embora não permitido por Deus, veio a eles a partir da esquerda e da direita. 
Sucumbindo a ele, eles violaram a lei moral. 

 
Quando vocês passam a conhecer sobre o amor, vocês estarão bem familiarizados com 
tudo. Vocês não apenas conhecerão os fatos no plano terreno, mas também seus olhos 
espirituais se abrirão e vocês se colocarão sob os mundos físico e espiritual em todas as 
suas dimensões. Vocês alcançarão o nível no qual podem ver Deus face a face. 
 
Entretanto, Adão e Eva caíram antes que desenvolvessem plenamente sua consciência 
sobre o amor. Seu relacionamento imoral com o arcanjo foi a causa fundamental da 
destruição do universo. 

 
A Queda aconteceu por causa do amor. O principal ponto do amor não é os olhos ou a 
boca. A Queda ocorreu através dos órgãos de amor de um homem e uma mulher. A 
Queda arruinou tudo. 
 
O lugar onde o amor é consumado é onde todos os sentidos emergem juntos. Entretanto, 
a queda destruiu este padrão original e danificou o universo inteiro. 
 
Estamos destinados a crescer no amor. Entretanto, quando algo dá errado com o amor, 
Deus retrocede. A este respeito, a Queda não foi nada mais além de uma falha de amor. 
Este é o motivo pelo qual isto se tornou um problema para Deus, para a humanidade e 
para a história. Somente a falha desastrosa de amor pode causar esse choque. Ela foi a 
maior catástrofe em todo o universo. 
 
A Queda foi criar um relacionamento de amor com Satanás. 

 
A Queda foi isto: nos juntamos com Satanás e deixamos Deus. 

 
A Queda foi a falha de amor causada por um motivo maligno na direção da linhagem. 
Este é o motivo pelo qual herdamos o resultado da Queda como o Pecado Original. 
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De forma surpreendente, o fato que a Queda resultou do amor foi somente revelado no 
tempo do Reverendo Moon. Eu investiguei sua história e sistematizei sua teoria, para 
que ninguém possa negar isto. 
 
A razão que o Deus onisciente e onipotente não pôde evitar a Queda é como segue: 
 
Deus deve manter o estado absoluto do amor, pois era para Adão e Eva desenvolver seu 
amor até o nível desejado por Deus. Sendo que eles caíram durante o processo de seu 
crescimento, Deus não pôde evitar a Queda deles. Como todos os seres humanos devem 
passar através do período da adolescência, Adão e Eva deviam se tornar aperfeiçoados 
seguindo através de determinado período de crescimento. Então eles deviam se tornar 
unidos com Deus. Contudo, eles caíram antes de alcançar esse nível. 

 
Se Adão e Eva, se colocando diante de Deus, pudessem ter entendido os sentimentos 
internos de Deus, eles não teriam sido capazes de cair. Deus, como os Pais, tinha um 
coração de amor por Seus filhos, mas os filhos não conheciam o profundo coração dos 
seus Pais. A Queda ocorreu quando Adão e Eva eram jovens. Contudo, a motivação da 
Queda foi por causa de sua idade incompleta, ou ao invés, por causa de seus corações 
incompletos? Se Adão e Eva tivessem dito, “Deus me conhece. Ele nunca pode me 
deixar, não importa o quê," e teriam sentido que eram o centro das preocupações de 
Deus, então não teriam sido capazes de cair. Em outras palavras, a Queda ocorreu 
porque o coração de Adão e Eva não estava de acordo com o coração de Deus. A Queda 
aconteceu porque seus desejos não puderam encontrar o desejo de Deus, e seu 
pensamento se desviou do pensamento do Céu. 
 
O que é a Queda? A Queda ocorre quando nos engajamos em amor humano 
autocentrado e ignoramos céu e terra, ignoramos os seres humanos, e ignoramos Deus. 
Portanto, qualquer sociedade onde a promiscuidade é crescente certamente perecerá. 

 
A Queda foi o arcanjo e Eva juntos levando o esposo dela à ruína. 

 
A Queda foi a separação de homem e mulher. Adão e Eva se tornaram inimigos. O mais 
sério entre todos os pecados é o pecado que rompe o amor divino. Devemos conhecer 
esta lei da natureza. Adão claramente falhou em sua tarefa como um irmão, e Eva 
falhou em sua tarefa como uma irmã. Quando o arcanjo tentou Eva, Eva deveria ter 
verificado com Adão, e Adão deveria ter perguntado para Deus. Entretanto, porque eles 
agiram por sua própria conta, eles seguiram o caminho da Queda. 

 
O que vocês pensam que seja a Queda? A Queda significou que eles não podiam viver 
como os seres humanos originais ideais, se tornar os verdadeiros esposo e esposa 
amorosos desejados por Deus, e viver com Deus centrando no amor. 

 
A Queda significou que Adão e Eva, que deveriam ter se tornado unidos um com o 
outro centrando em Deus, ao invés se tornaram unidos com o arcanjo, um servo de 
Deus. Ao invés de herdarem a linhagem de Deus, os seres humanos passaram a 
descender da linhagem de sangue do servo. Portanto, não importa quanto as pessoas 
decaídas chamem Deus de “meu Pai,” elas não sentem isto como verdadeiro para suas 
vidas. 
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Isto é porque os seres humanos herdaram uma natureza decaída, uma inclinação para 
pensar somente sobre si mesmos sem se preocupar com mais nada, incluindo Deus. Nos 
tornamos seres de contradição, e assim, qualquer coisa que estabelecemos – tribos ou 
nações, etc. – se dividem depois de algum tempo. Desta forma, formamos a realidade da 
cultura satânica. Na realidade satânica, qualquer coisa que é estabelecida como única, 
acaba se dividindo em duas, de duas em três, até que definitivamente tudo se divide. 
 
Deus esteve desenvolvendo a providência de unificação, para trazer em unidade as 
realidades culturais divididas. Todo ser humano tem uma natureza original que deseja 
ser parte da existência central do universo. Entretanto, neste mundo, a existência central 
não é Deus, mas Satanás. Portanto, sempre que as pessoas buscam pelo centro, elas 
acabam se tornando infelizes ao invés de felizes. Esse tem sido o desdobramento da 
miserável história da humanidade. 

 
8) As Consequências da Queda 
 
Eva se uniu como arcanjo através de um relacionamento imoral e adúltero. Então Adão 
se uniu com Eva, que tinha se tornado unida com o arcanjo. Assim, Adão e Eva 
estabeleceram uma família através de um relacionamento conjugal centrado em Satanás, 
ao invés de Deus. Consequentemente, todos os seus descendentes provêm da linhagem 
de sangue de Satanás. 
 
Deste modo, embora os filhos de Adão e Eva estivessem destinados a se tornarem os 
primeiros e segundos filhos de Deus, porque Eva teve um relacionamento imoral de 
amor com o arcanjo, ao invés eles se tornaram propriedades de Satanás. 
 
No ideal original de criação, amor determina a posse. De acordo com o Princípio 
Divino, quando as pessoas criam um relacionamento de amor, os parceiros sujeito e 
objeto desse amor estabelecem um claro direito de propriedade um sobre o outro. 
Observando cuidadosamente a partir do ponto de vista do Princípio, devemos então 
reconhecer que porque Eva caiu ao ter um relacionamento imoral de amor com o 
arcanjo, o direito de propriedade sobre os descendentes de Eva passou a pertencer a 
Satanás. Satanás então pôde reivindicá-los de forma justificada como sua propriedade. 

 
João 8:44 descreve, “Vós tendes por pai ao diabo.” 
 
Devido à Queda, os primeiros seres humanos não tiveram escolha a não ser se submeter 
a Satanás, seu falso pai. Os seres humanos trocaram de pais. Eles abandonaram Deus, o 
verdadeiro Pai, e se uniram com Satanás, o falso pai. Assim, o primeiro homem e a 
primeira mulher se tornaram o filho e a filha de Satanás. 
 
Adão e Eva se tornaram ilegalmente esposo e esposa sob Satanás, sem a bênção ou a 
permissão de Deus. Portanto, quando Adão e Eva tiveram seus filhos, esses filhos 
ficaram sob o mesmo falso pai como eles. Seus filhos não nasceram como os filhos de 
Deus, mas como os filhos de Satanás. A partir de Adão até agora, as pessoas têm 
multiplicado filhos carregando o Pecado Original e formado o mundo pecaminoso. 
Tudo isto foi a consequência dos primeiros seres humanos não se manterem centrados 
em Deus. 
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Este é um mundo de pecado, um mundo de desconfiança, um mundo de crime, um 
mundo de ódio e guerra. Nações destroem outras nações sem misericórdia. Isto é o 
inferno na terra. De fato, o mestre desta terra é Satanás, não Deus. Assim, está escrito 
em João 12:31, “Agora será expulso o príncipe deste mundo.” 
 
Todos sabem que Deus criou o universo. Também sabemos bem que Deus criou os 
seres humanos. Entretanto, Deus não pôde se tornar nosso senhor. Isto é porque os seres 
humanos trocaram os senhores. Os seres humanos se rebelaram contra Deus e se uniram 
com o falso senhor, Satanás. Portanto, Satanás tem sido o pai da humanidade. 
 
Adão e Eva, os primeiros antepassados, não acreditaram na Palavra de Deus e caíram. 
Portanto, eles não puderam se tornar a verdadeira contraparte ideal um do outro; eles 
perderam o verdadeiro relacionamento esposo-esposa. 
 
O propósito original de Deus para Adão e Eva era que eles se casassem como um bom 
noivo e uma boa noiva, se tornando esposo e esposa. Como esposo e esposa, eles 
deviam se tornar pais. A despeito deste propósito, eles caíram e seu relacionamento foi 
arruinado. Este é o motivo pelo qual a providência de restauração começou com seus 
filhos, Caim e Abel. 
 
Nossas vidas não estão destinadas a estarem localizadas em uma história com esse 
início. Não podemos evitar nos ressentirmos por nascermos com esse infortúnio, essa 
situação insuportável. Vocês devem protestar e reprovar seus antepassados por isto. 

 
Porque Adão e Eva caíram, Deus não pode considerá-los como os antepassados de uma 
verdadeira humanidade, como os pais da humanidade, ou como Seu filho e filha. 
Embora Adão e Eva fossem somente filho e filha de Deus, eles desceram para uma 
posição onde Deus não podia tratar com eles como Seu filho e filha. Deus pretendia 
abençoar Adão e Eva como esposo e esposa quando eles crescessem. Ele queria 
encontrar neles parceiros objetos que oferecessem devoção filial. Não obstante, Adão e 
Eva se mostraram desleais como um filho e uma filha, e também como desleais noivo e 
noiva. 
 
Deus tem grande esperança para o futuro de Adão e Eva. Ele esteve investindo muito 
neles e olhando para o futuro. Não obstante, porque Adão e Eva caíram, Deus foi 
incapaz de sentir a partir deles o coração de piedade filial como filhos, ou o coração de 
piedade filial como noivo e noiva, ou seja, como esposo e esposa. Deus esperava que 
Adão e Eva estabelecessem a posição de lealdade e piedade filial, e assim, se tornassem 
os antepassados de um futuro esperançoso e o rei e rainha de toda a humanidade. 
Entretanto, vocês devem saber que Adão e Eva não se tornaram os parceiros objetos que 
ofereceriam piedade filial a Deus. 
 
Como uma consequência da Queda, os seres humanos perderam o amor verdadeiro de 
um pai, o amor verdadeiro de um esposo, e o amor verdadeiro de um irmão. Sendo que 
a Queda de Eva causa sua perda, as mulheres tiveram que sofrer muito através da 
história até que elas encontrassem estes amores. 

 
Como resultado da Queda, perdemos os verdadeiros pais, os verdadeiros esposo e 
esposa, e os verdadeiros filhos. Eva e o arcanjo causaram esta perda. 
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Consequentemente, as mulheres vivendo nesta terra são dependentes dos pais tipo 
arcanjo, esposos tipo arcanjo, e irmãos tipo arcanjo. Portanto, as mulheres são muito 
miseráveis. É como a filha de um homem rico que vive com um servo da casa. Saídos 
da casa de seus pais, ela e seus filhos são considerados membros da linhagem de sangue 
do servo. 
 
Sendo que as mulheres nunca receberam amor a partir de seus esposos originais, pais 
originais e irmãos originais, a pessoa que vem como o Senhor traz estes tipos de amor. 
Devido à Queda, três tipos de relacionamentos de amor (com um pai, um esposo e um 
irmão) não puderam ser aperfeiçoados, e consequentemente as mulheres não puderam se 
tornar filhas felizes. Portanto, o Senhor deve vir nesta terra com estes três tipos de amor 
combinados. 
 
Porque a ordem do amor foi pisoteada, não podemos trazer felicidade para o mundo até 
que restauremos a ordem do amor. 
 
As pessoas na realidade satânica não têm nenhum relacionamento com a linhagem de 
Deus. Em outras palavras, enquanto os seres humanos estavam destinados a nascerem 
como os filhos de bons pais, na realidade eles nasceram de maus pais. A partir desse 
mau centro, uma família se espalhou para uma tribo, nação e mundo. 
 
A Queda pode parecer um problema limitado a Adão e Eva. Entretanto, porque Adão e 
Eva são os antepassados da humanidade, eles são como uma fonte cujas águas fluem 
para influenciar cada subsequente indivíduo, família, tribo, raça, nação e mundo. 

 
A Queda de Adão e Eva não foi uma queda apenas de Adão e Eva; ela foi a queda de 
toda a história humana, ou seja, como uma consequência de sua queda, Adão e Eva se 
tornaram maus pais ao invés de bons pais. A partir de maus pais, maus filhos nasceram. 
Estes maus filhos formaram uma má tribo, má nação e um mau mundo, o que 
atualmente chega ao número de cerca de três bilhões de pessoas. 
 
A história da humanidade vivendo nesta realidade satânica não tem sido alegre, mas 
muito triste. A atual condição da humanidade nesta realidade satânica não é alegre, mas 
muito triste. 
 
Porque Adão e Eva caíram, o ideal de criação de Deus não foi realizado. Ao invés, 
Adão e Eva se tornaram os pais decaídos e multiplicaram filhos com Pecado Original. A 
história da humanidade tem se desenvolvido a partir desta família, se expandindo para a 
tribo, raça, nação e mundo. O ideal de Verdadeiros Pais que podem se colocar tendo 
aperfeiçoado a vontade original de Deus permaneceu irrealizado mesmo desde a Queda. 
Os ideais da família verdadeira, tribo verdadeira, raça verdadeira, nação verdadeira, e 
mundo verdadeiro centrando nos Verdadeiros Pais permanecem também irrealizados. 

 
 
9) Se Adão e Eva não Tivessem Caído 
 
Se os primeiros antepassados humanos não tivessem caído, de quem vocês seriam filhos 
e filhas? Desde o nascimento, vocês naturalmente seriam filhos e filhas de Deus. 
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Se Adão e Eva não tivessem caído, toda a humanidade seria verdadeiros filhos e filhas 
de Deus. Não seríamos pessoas zombadas, dominadas ou acusadas por nossos inimigos. 
Como os filhos e filhas de Deus, onde quer que fôssemos, teríamos autoridade absoluta 
para representar a onipotência ilimitada de Deus. Esses filhos e filhas deveriam formar 
uma família, que seria a família de Deus, a qual tudo no universo se submeteria. 
Novamente, esta família devia formar uma tribo e se espalhar cada vez mais, e toda a 
criação viria a protegê-la e ser absorvida por ela. Entretanto, por causa da Queda, os 
seres humanos ao invés se tornaram os objetos de zombaria por seus inimigos. 
 
Como os seres humanos estão totalmente sob ocupação inimiga, eles não estão em uma 
posição onde Deus possa intervir. 
 
Suponham que os primeiros antepassados humanos não tivessem violado a lei original 
de Deus, mas ao invés tivessem se tornado unidos com Deus eternamente. Ninguém 
então poderia afastar Adão e Eva de sua unidade com Deus. Tendo nascido com um 
filho e filha de Deus, e tendo amadurecido em seu relacionamento com Ele, então 
mesmo se alguém desafiasse Adão e Eva, apontando para alguém mais e dizendo, “Ei, 
quem é seu pai? Ele não é seu pai?” e mesmo se ele tentasse persuadi-los com teorias e 
doutrinas, nada poderia fazê-los negar seu relacionamento com Deus. Ninguém poderia 
fazê-los negar seu relacionamento com Deus, nem mesmo com uma arma ou uma faca. 

 
Se não houvesse a Queda, a família celeste original teria sido formada no Jardim do 
Éden e prosperado dentro do domínio de Deus. Satanás não teria nenhum fundamento 
para acusar esta família. 

 
Porque Adão e Eva caíram, eles não puderam entender o coração de Deus. Mas 
suponham que Adão e Eva tivessem crescido, aperfeiçoado seu caráter, e então se 
colocado diante de Deus. Se Adão e Eva tivessem alcançado maturidade como seres 
aperfeiçoados, então Deus os teria abençoado e transmitido Seu coração para eles. Deus 
pretendia educá-los como um esposo e uma esposa celestes que poderiam compartilhar 
Seu amor e coração, formando uma família em Sua linhagem. 

 
Se os primeiros antepassados humanos não tivessem caído, como seria este mundo! Se 
Adão e Eva, protegidos no abraço do amor de Deus, tivessem alcançado maturidade e 
perfeição, então Deus teria dado a eles a Bênção do matrimônio. Para isto Deus os criou 
homem e mulher. Se isto tivesse acontecido, então ao invés de serem antepassados 
humanos decaídos, Adão e Eva se tornariam as únicas pessoas que poderiam receber o 
amor de Deus. Eles teriam se tornado os verdadeiros antepassados completamente 
aperfeiçoados da humanidade. Eles teriam se tornado os Verdadeiros Pais vivendo nesta 
terra. Em outras palavras, eles teriam emergido como os verdadeiros noivo e noiva a 
quem Deus poderia realmente amar nesta terra. 
 
A partir do amor de Adão e Eva, que, não tendo caído, apoiaria completamente a 
vontade de Deus, verdadeiros irmãos teriam nascido nesta terra. Como únicos pais, 
Adão e Eva teriam dado nascimento a únicos filhos, e assim, teriam formado uma 
família nesta nova terra centrando em Deus. Uma vez que esta família se expandisse em 
uma única tribo e raça, nação e mundo, então esta terra teria se tornado um mundo 
governado por Deus, tanto em nome como na realidade. Então Deus teria se tornado o 
Rei de toda a humanidade. 
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Se isto tivesse acontecido, não precisaríamos de um salvador, religião ou oração. 
Devemos entender que somente por causa da queda nós precisamos de salvador, religião 
e oração. Estas coisas vieram como presentes da Queda. 

 
Vamos imaginar como teria sido o mundo não decaído que Deus originalmente 
pretendia. Adão teria se tornado os Verdadeiros Pais e gerado verdadeiros filhos. Eles 
teriam se tornado a verdadeira linhagem da tribo de Adão. A cultura desse mundo seria 
a cultura de Adão. Esse mundo seria um mundo unificado. 
 
Qualquer coisa que esteja unida no amor de Deus não pode ser dividida. Mesmo neste 
mundo decaído, pessoas que se amam preferem morrer a se separar. Quanto mais isto 
seria verdadeiro sobre duas pessoas que tenham se tornado unidas no amor de Deus no 
bom mundo não decaído. Quando unidos com Deus, mente e corpo se tornam unidos e 
não se separam. A razão disto não acontecer desta forma é que algo deu errado. 
 
Se Adão e Eva não tivessem caído, eles teriam recebido o amor completo de Deus. 
Como um filho e uma filha recebendo o amor completo de Deus, se Adão e Eva 
tivessem se unido no amor de Deus, eles teriam dado nascimento a filhos que estariam 
centrados no amor de Deus. Portanto, no amor verdadeiro de Deus, eles teriam 
estabelecido a tradição de um esposo, a tradição de uma esposa, a tradição de um filho e 
a tradição de uma filha. Ao estabelecer a tradição de uma família centrando em Deus, 
eles teriam cumprido a vontade de Deus. 
 
Deus originalmente desejava que este mundo se tornasse um jardim de amor. Adão era a 
fragrância floral representando o lado direito de Deus e Eva era a fragrância floral 
representando o lado esquerdo de Deus. O dia quando estes dois lados tivessem que se 
encontrar, a fragrância de amor teria preenchido todo céu e terra. Entretanto, por causa 
da Queda, uma doença terrível passou a permear este mundo. Não devemos nos tornar 
essas pessoas mal cheirosas. 
 
Se Adão e Eva não tivessem caído, mas tivessem cumprido a vontade de Deus, este 
mundo seguramente teria se tornado um mundo centrado em Deus com uma única 
cultura. Este seria o mundo da cultura de Adão e Eva, o mundo da cultura de Abel e 
Caim. Portanto, ao invés de muitos diferentes idiomas, tradições e culturas, este mundo 
seria uma única nação global, a qual atenderia e serviria a Deus. 

 
Se Adão e Eva não tivessem caído, que tipo de mundo teria sido estabelecido? Ele teria 
sido uma única nação sobre a qual Deus teria soberania direta. Ao invés, por causa da 
Queda, o mundo foi estabelecido sob o domínio de Satanás. Portanto, precisamos de 
salvação, acreditar em Deus, e uma vida religiosa. 

 
Adão e Eva estavam destinados a se tornarem perfeitos de acordo com a vontade de 
Deus, receber a bênção de Deus, e estabelecer a nação de Deus começando a partir de 
sua família. Eles deveriam ter alcançado sua perfeição através do amor verdadeiro. Se 
Adão e Eva tivessem atendido Deus e se tornado Suas contrapartes horizontais, então o 
mundo que cumpre o propósito de criação teria começado e expandido para alcançar o 
universo. Depois de se tornar unidos como esposo e esposa, Adão e Eva deviam 
estabelecer um mundo baseado nessa tradição. Entretanto, Adão e Eva abandonaram a 
vontade de Deus e caíram. 
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Depois de serem criados e trazidos ao nascimento, Adão e Eva estavam destinados a 
aprender e dominar tudo a fim de um dia governarem todas as coisas. Se Adão e Eva 
tivessem adotado a lei natural e a natureza das coisas viventes, eles teriam entendido 
sobre bem e mal. Então eles não teriam agido dessa forma para cair. 
 
A fim de restaurar o mundo decaído estabelecido por Adão e Eva de volta para o mundo 
original, Deus esteve trilhando o curso de indenização. Isto é chamado a “Providência” 
e o “Caminho da Vontade de Deus.” 
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2. Amor de Homem e Mulher Verdadeiros  
 
1) O Amor Original de Homem e Mulher 
 
Quando as mais preciosas obras-primas de Deus, homem e mulher, amam um ao outro 
centrando em Deus, o amor deles é o amor mais elevado e transcendental, não um amor 
mundano. O amor deles é amor mais belo, o representante de todos os amores, e o amor 
que brilha para sempre. 
 
Embora um homem e uma mulher amem um ao outro, a questão é se o amor deles 
concorda com o que Deus originalmente pretendia que o amor fosse, e se ele encontra o 
padrão de amor que Deus pretendia para os seres humanos. A questão é se o amor deles 
corresponde com o modelo de amor que Deus tinha em mente. Podemos concluir que se 
o primeiro homem e primeira mulher tivessem se tornado unidos em amor centrando em 
Deus, eles teriam se tornado o modelo para um universo centrado no amor. Deus deve 
ter desejado esse amor para os seres humanos. Homem e mulher devem também ter 
desejado esse amor um do outro. Esta qualidade de amor verdadeiro tem que ser o 
núcleo do universo. Ele deve ser o padrão, como o sistema métrico. 
 
O amor entre homem e mulher deve ser amor centrado no ideal de criação. Quando um 
esposo ama sua esposa, e uma esposa ama seu esposo, o amor deles deve ser centrado 
no ideal de criação de Deus, não centrado em seu próprio casal. 

 
Se um esposo e uma esposa são um casal centrado em Deus, a esposa pode se mover 
para qualquer lugar no mundo do seu esposo e o esposo pode se mover para qualquer 
lugar no mundo da sua esposa; e eles podem se mover para qualquer lugar que Deus 
habita. 

 
Para quem os seres humanos estão destinados a viver? Quando Deus criou Adão, o 
valor de existência de Adão não poderia ser completado, sendo que Eva ainda não 
existia. Adão precisava de Eva como seu cônjuge se ele devia existir eternamente. Neste 
sentido, uma mulher é o parceiro objeto de um homem. Por outro lado, um esposo tem 
responsabilidade sobre sua esposa. O poder pelo qual um homem é responsável sobre 
sua esposa, e uma esposa tem responsabilidade sobre seu esposo, é amor. Nenhum outro 
poder além do amor pode capacitar um homem e uma mulher a dominar um ao outro. A 
única forma que eles podem dominar um ao outro é com amor. 
 
Deus também existe com características duais. Deus pode existir eternamente porque 
estes dois aspectos distintos se envolvem em ação dar e receber centrando no amor. O 
amor de Deus é absoluto porque Suas características duais se submetem completamente 
uma à outra em amor. Devemos saber que o domínio perfeito somente é possível através 
de amor. 

 
Deus não para depois de formar uma realidade recíproca vertical de amor. Deus criou o 
mundo existente como o estágio sobre o qual o amor horizontal pode existir, baseado 
nesta realidade vertical. A fim de se conectar ao relacionamento de amor horizontal, Ele 
criou o mundo como positivo e negativo, e por fim, homem e mulher. 
Consequentemente, Deus teria domínio sobre o mundo criado, centrando nos seres 
humanos através do amor. 
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Meus pais terrenos dão nascimento ao meu corpo físico, e meus pais verticais me dão a 
vida eterna. Somente amor torna possível que os pais verticais e os pais horizontais se 
unam. Onde o amor de um homem aperfeiçoado e o amor de uma mulher aperfeiçoada 
se tornam unidos no centro da vontade genuína de Deus, isso é onde o amor de Deus 
habita e onde minha vida é concebida e trazida ao nascimento. 

 
A razão que Deus criou todas as coisas em pares complementares era para que 
pudessem receber o amor verdadeiro de Deus. Deus queria que tudo recebesse este amor 
único. Como um homem e uma mulher são um par complementar, eles definitivamente 
se tornarão um esposo e uma esposa ideais, uma vez que aperfeiçoem o amor de Deus, 
conectem esse amor ao seu próprio ser, e compartilhem esse amor um com o outro a 
partir da mesma base de complementariedade como Deus. 

 
O amor de Deus e o amor humano são essencialmente o mesmo. Pessoas amam umas as 
outras para se tornar unidas. Por que homem e mulher esperam um pelo outro? É porque 
um homem pode possuir Deus somente através da mulher, e uma mulher pode possuir 
Deus somente através do homem. 
 
Considerando que Deus é a origem das características duais, devemos louvar o valor 
sagrado de homem e mulher. Esse é o valor exaltado de Deus que nunca devemos cessar 
de Louvá-Lo. 
 
No coração de um homem, há uma mulher a quem Deus ama. No coração desta mulher, 
como objeto do homem, há também um homem amado por Deus. Quando eles louvam 
um ao outro, Deus observaria e desfrutaria, e toda a criação se regozijaria. O elemento 
de felicidade com o qual o homem e a mulher se abraçam se tornaria a alegria tanto do 
céu como da terra. Quando eles abraçam um ao outro, o universo inteiro forma uma 
unidade. Este é o aparecimento da criação original de acordo com o ideal de Deus. 
 
O homem foi criado para encontrar uma mulher que pudesse fazê-lo feliz, e a mulher foi 
criada para encontrar um homem que pudesse fazê-la feliz. Além disso, o encontro deles 
deveria transcender os dois, um momento quando Deus e toda a criação observariam e 
se regozijariam. Todos os seres existentes neste mundo se mobilizariam para o benefício 
deste casal, e desejariam ser governados por eles. Os pássaros cantariam canções para 
eles. As borboletas voariam e dançariam para eles. Deus regozijaria, os seres humanos 
regozijariam, e toda a natureza regozijaria. Se os antepassados humanos tivessem se 
encontrado desta maneira e começado a história humana a partir deste encontro, então o 
mundo teria se tornado o ideal original de criação. 
 
Quem na terra é o dono do amor? Quem é o mestre do amor? A partir do ponto de vista 
de um homem, nem amor e nem qualquer outra coisa pode existir se não há a mulher. O 
padrão de amor de um homem é uma mulher. O padrão de amor de uma mulher é um 
homem. Entretanto, o padrão de amor baseado na contraparte de uma pessoa não é o 
padrão de amor absoluto. Reconhecemos que nosso parceiro é um ser transitório. Nosso 
parceiro não é um ser a quem podemos reconhecer como tendo o valor do sujeito de 
amor. O dono e mestre do amor absoluto é Deus. Um ladrão que rouba amor, ao invés 
de tentar aperfeiçoar o amor de Deus de acordo com Sua vontade, cometeu o crime no 
Jardim do Éden. 
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2) A Razão de Homem e Mulher Nascerem 
 
A razão que um ser chamado mulher foi criado era para se tornar o cônjuge de um 
homem, Adão. Se não houvesse Adão, então uma mulher como Eva não teria sido 
necessária. Por que Adão foi criado? Adão foi criado porque um homem era necessário 
para Eva. 

 
Os seres humanos, homem e mulher, não são criados para viverem para o benefício 
deles mesmos, mas para viverem para o benefício de suas contrapartes. 
 
Portanto, um homem não nasce como um homem para o benefício dele mesmo. Nem 
uma bela mulher nasce para o benefício próprio, mesmo se ela odeia homens. Olhem 
para a aparência dela! Ela não nasceu para si mesma. Não nascemos para o nosso 
próprio benefício, mas para o benefício de nossas contrapartes. 
 
Quando os pais vivem para o benefício de seus filhos, e os filhos vivem por seus pais, 
ambos assumindo cuidados um pelo outro, eles começam uma rotação. Quanto mais 
eles vivem uns pelos outros, mais rápido eles rotacionam. Esta é a forma ideal do 
relacionamento deles. Não é quadrado, mas redondo e tridimensional. À medida que 
vivemos para o benefício do outro, damos um empurrão uns para os outros. Portanto, 
quanto mais vivemos uns pelos outros, mais rápido rotacionamos. Formamos uma 
esfera, a qual nos permite existir eternamente. 
 
A Terra se assemelha a uma esfera. O rosto humano é redondo. Nossos olhos também 
são redondos. Eles estão engajados completamente em dar e receber. No corpo, as veias 
e artérias também se engajam em dar e receber. A doença surge quando há uma perda 
de equilíbrio, por exemplo, uma forma para dar, mas nenhuma forma para receber. 
Assim, é evidente que nenhuma existência pode permanecer em movimento 
eternamente a menos que siga o princípio de agir para o benefício dos outros. Vocês 
devem saber isto. 
 
Qual foi a razão primária para o homem nascer? Não podemos negar que o homem 
nasce para a mulher. A mulher, por sua parte, nasce para o homem, não para a mulher. 
Quando uma mulher não está convencida que ela nasceu para o benefício de um 
homem, um problema surgirá. Devemos saber isto. 
 
Deus, o sujeito definitivo da criação de céu e terra, criou esta lei de criação. A menos 
que sigamos esta lei, não podemos entrar no mundo de bondade, felicidade e paz, o 
mundo de amor e ideal. 
 
Masculino foi criado para o feminino, e feminino foi criado para o masculino. Deus não 
habita onde alguém tem consideração somente por si mesmo. Deus somente habita onde 
as pessoas valorizam os outros. De acordo com a visão do Princípio Divino e as leis da 
natureza, estamos caminhando com duas pernas. 
 
Uma mulher nasce para encontrar um homem, e um homem nasce para encontrar uma 
mulher, certo? Esta é a verdade mais elevada. Portanto, de acordo com este princípio, 
devemos seguir em frente buscando a realidade de Bênção. Romper com a realidade da 
verdade mais elevada é muito ruim. 
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Homens e mulheres são psicologicamente opostos. Enquanto mulheres tendem a seguir 
em uma única direção, homens seguem em três ou quatro direções diferentes. Mulheres 
ficam em casa, enquanto homens vagam pelo mundo. Dessas formas, os caracteres de 
homem e mulher são totalmente opostos. Como um homem com caráter subjetivo e uma 
mulher com caráter objetivo podem se unir? Eles podem se unir centrando no amor. É 
também o amor que pode unir os seres humanos e Deus. 

 
Por que um homem nasce? Não é para o conhecimento, dinheiro ou poder. É para uma 
mulher. Homem nasce para a mulher. Um homem não tem uma estrutura maior do que 
uma mulher para que ele possa ganhar dinheiro e viver para si mesmo. Ao invés, é para 
apoiar sua esposa e filhos. O órgão masculino é diferente do órgão feminino. Para quem 
eles têm estes órgãos? Seus órgãos não são para eles mesmos. O órgão de um homem 
foi feito para uma mulher; assim, ele pertence à mulher. Da mesma forma, o órgão de 
uma mulher pertence ao seu homem. Vocês já tinham pensado dessa forma? [Risadas.] 
Este não é um assunto para risadas. 
 
O que representa o amor entre homem e mulher? Onde é o destino final do amor? São 
os órgãos sexuais, que capacitam um homem e uma mulher a se tornarem unidos. Os 
órgãos sexuais fornecem o caminho para a mente e o corpo se unirem completamente 
em amor. O órgão sexual do homem não é dele, e o órgão sexual da mulher não é dela. 
O homem possui o da mulher e a mulher possui o do homem. Vocês devem saber 
claramente que não existem para vocês mesmos. Vocês nasceram para sua contraparte. 

 
O homem não nasce para o homem. A mulher não nasce para a mulher. Visto 
horizontalmente, o relacionamento deles é de chefe e ajudante, sujeito e objeto. Uma 
mulher não nasce com uma aparência feminina para o benefício da mulher, nem um 
homem nasce com um físico masculino para o benefício do homem. Eles nascem um 
para o outro. 
 
Olhando desta forma, como uma mulher pode realizar seu propósito? Ela não pode 
realizar isto por ela mesma. Isso é impossível. Ela deve realizar isto juntamente com um 
homem. De fato, ela pode realizar isto somente através de um homem. A alegria de 
homem e mulher não repousa aqui? Isto é algo fora de discussão. 
 
Homem e mulher foram criados na terra a fim de amar um ao outro. Deus, o Grande Rei 
de sabedoria, trocou na criação dos órgãos de amor de homem e mulher. Portanto, um 
homem não possui seu órgão masculino. É a mesma coisa para uma mulher. Aqueles 
que os utilizam como desejam, desconsiderando seus donos, enfrentarão julgamento por 
violação do amor. Se vocês soubessem que receberiam a mais severa punição exigida 
por qualquer lei, vocês poderiam ao menos ousar pensar sobre isso, desconsiderando 
suas esposas? Vocês, esposas, poderiam ousar pensar sobre isso, desconsiderando seus 
esposos? 

 
 
3) O Ser que é Absolutamente Necessário para o Outro 
 
Amor é o que vocês precisam de forma absoluta. Isso não está certo? Para os seres 
humanos, os elementos absolutamente necessários são homem e mulher.  
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Homem precisa da mulher e mulher precisa do homem. Quanto eles precisam um do 
outro? Eles precisam um do outro mais do que eles precisam da Coreia, mais do que 
eles precisam do mundo, até mesmo mais do que eles precisam de Deus. Se não 
houvessem mulheres, dentro do período de cem anos a raça humana pereceria. Um 
homem pode se vangloriar sobre unificar o mundo inteiro, mas tudo acabaria dentro de 
cem anos se não houvesse nenhuma mulher. Portanto, um homem precisa 
absolutamente de uma mulher. 
 
Qual é a coisa mais preciosa para uma mulher? É um homem. Que tipo de homem uma 
mulher precisa? Se o homem está à mão, se ele é feio ou desajeitado não é o problema. 
A questão é se ele é o tipo de homem que dará a ela um amor precioso. 

 
Qual é a melhor coisa do mundo? Para uma mulher, não é um homem? Para um 
homem, não é uma mulher? O amor que um homem aprecia não é o seu próprio; o amor 
que uma mulher aprecia também não é o seu próprio. Isso não está certo? Sua mente se 
inclina para amar quando você está sozinho? Claro que não. 
 
Quando dizemos ser humano, queremos dizer homem e mulher. Nenhum homem é 
completo sem sua esposa, e nenhuma mulher é completa sem seu esposo. Um homem 
não nasceu a partir de seu próprio desejo, e nem a mulher a quem o homem precisa. No 
nascimento, uma pessoa é masculino ou feminino. Uma pessoa cresce como um homem 
ou como uma mulher. Certamente, uma pessoa compreende que a sua vida é um curso 
para buscar pela pessoa a quem precisa para se tornar um casal. 

 
Quando uma pessoa nasce como um homem, ele sabe que existe uma mulher? Depois 
de nascer, se ele fosse descobrir que há somente homens, ele se sentiria mal? Uma 
mulher também se sentiria mal se descobrisse que há somente mulheres. Isso não está 
certo? Então, quando uma mulher nasce, ela nasce sabendo que há homens, ou não 
sabe? Eu mesmo nasci sem saber, mas a pessoa que me deu nascimento sabia. A razão 
que vocês nascem como uma mulher é porque há um homem que precisa de vocês. Da 
mesma forma, a razão que eu nasci como um homem é que há uma mulher que precisa 
de mim. Isso não é assim? Todos nascemos dessa forma. 
 
Mulher é o ser absolutamente necessário para o homem. Antes de um homem precisar 
absolutamente de Deus, ele precisa de uma mulher como sua contraparte. A história 
humana tem sido tão miserável porque os homens não puderam reconhecer que 
precisam absolutamente das mulheres. De forma igual, as mulheres falharam em 
reconhecer que elas precisam absolutamente dos homens. 
 
Experimentar amor verdadeiro exige que tenhamos uma realidade ideal. Por essa razão, 
um homem requer uma mulher, e uma mulher absolutamente requer um homem. Para o 
benefício do amor verdadeiro, um homem absoluto e uma mulher absoluta sem juntam 
com todo o coração deles e todo o esforço. Quando um homem absoluto e uma mulher 
absoluta se unem, eles passam a saber que Deus habita neles. 

 
Porque Deus não gosta de ver um esposo e uma esposa reunidos em amor verdadeiro 
sofrendo qualquer separação, Ele ordenou que o amor entre um esposo absoluto e uma 
esposa absoluta fosse eterno. Embora Deus seja absoluto, onisciente e onipotente, por Si 
mesmo, Sua existência não tem nenhum significado.  
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Da mesma forma, não importa quão simpático e saudável um homem possa ser, sua 
vida não tem significado sem uma mulher.  Um homem que está intoxicado com sua 
aparência e saúde é um canalha, uma pessoa boa para nada. É um problema que muitos 
homens no mundo estejam tão cheios de si mesmos. Isto também é a causa de muito 
sofrimento na história. Saibam que a providência de Deus é mudar e elevar este mundo 
de vaidade. 
 
Se um homem busca por amor sentado sozinho, ele seria considerado como uma pessoa 
louca. Verdadeira felicidade para uma mulher é encontrar seu sujeito de amor. 

 
 
4) Amor Vem a partir da Contraparte 
 
Amor não pode ser realizado sozinho. De onde vem o amor? Ele não vem de mim 
mesmo, mas a partir do meu parceiro objeto. Porque amor vem a partir do meu parceiro 
objeto, eu devo abaixar a minha cabeça e viver para o benefício do meu parceiro. Esta é 
a fonte da lei celeste, “Viver para o benefício dos outros.” Para receber essa coisa mais 
preciosa e valiosa vindo para vocês, é preciso colocar em prática a filosofia de “viver 
para o benefício dos outros.” 
 
Amor é algo que nem mesmo Deus pode realizar sozinho. Amor é sempre realizado na 
base de um relacionamento. Onde o amor começa? Ele não começa a partir de mim 
mesmo, mas surge a partir do meu parceiro. 
 
Existe amor entre seres humanos. Entretanto, amor não surge por si mesmo. Amor não 
surge quando um homem está sozinho. Ele surge quando uma mulher se coloca diante 
de um homem como sua parceira. Quando um parceiro aparece, amor surge pela 
primeira vez. 

 
Dizemos, “O amor dos meus pais é bom,” e “O amor do meu esposo (ou minha esposa) 
é bom.” Isto significa que o amor verdadeiro não é amor centrado na própria pessoa. 
Amor não começa a partir de mim mesmo, mas começa a partir da minha contraparte. 
Ele surge a partir do meu esposo ou minha esposa, a partir dos meus filhos e filhas, a 
partir dos meus irmãos e irmãs. Amor não começa a partir de mim mesmo sozinho; ele 
começa a partir da minha contraparte. Quem, então, é o dono do amor? A contraparte é 
o dono do amor. 
 
De onde vem o amor? Ele vem a partir do parceiro de uma pessoa. Se seu parceiro é 
feio e você não gosta dele ou dela, o amor tende a recuar. Se seu parceiro é bonito e 
você gosta dele ou dela, o efeito do amor funciona muito mais rápido. O discurso, 
beleza, cheiro, sabor, etc. do seu parceiro determina o efeito do amor. 
 
Sozinho, alguém nunca pode sentir amor. É o mesmo com felicidade. Da mesma forma, 
não podemos falar sobre paz se somente consideramos um único país. Devemos falar 
sobre o relacionamento que pode ser formado entre dois ou mais países. 
 
É o mesmo com felicidade. Você pode sentir felicidade sozinho? Você pode sentir 
verdadeira felicidade somente quando você e seu parceiro, com quem você forma um 
relacionamento mútuo, amam um ao outro. 
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É o mesmo com liberdade. Verdadeira liberdade não pode ser realizada sozinha. 
Verdadeira liberdade é obtida dentro do amor, juntamente com amor. Somente dentro 
do amor a liberdade infinita desabrocha. Dentro do amor verdadeiro, mesmo se um 
parceiro ostenta toda autoridade e rege com um chicote, seu parceiro não suportará 
nenhuma restrição, mas ao invés sente profunda alegria e deleite. Isto é porque no amor 
uma pessoa vive para o benefício do parceiro, pronto para se sacrificar para salvar a 
vida do outro. 
 
Qual é a base do amor? A base do amor não sou eu. O pronome “amor” é um conceito 
relacional. Não importa quão simpático um homem possa ser, se ele não tem nenhum 
relacionamento com uma parceira, ele não pode ter amor. A base do amor não sou eu. É 
Satanás que esteve dizendo, “Amor é para mim mesmo.” A base do amor não sou eu. 
Temos acreditado que a base do amor sou eu mesmo, mas até que expurguemos esta 
ideia e tenhamos o conceito correto, não podemos mudar o curso da história. 
 
Esposas têm afirmado que elas são o centro e esperam ser servidas, enquanto seus 
esposos, por sua parte, têm afirmado e esperado o mesmo. Isto causa uma ruptura. 
Porque a base do amor não está em você, mas com sua contraparte, você deve se 
sacrificar a fim de obter amor. Amor sempre exige que você supere dificuldades. 
 
A este respeito, a substância que pode subjugar este mundo satânico não pode ser 
encontrada em qualquer lugar no céu e na terra. Ela somente pode ser encontrada 
através da lei do amor centrando em Deus; assim, Deus está sempre se segurando 
fortemente ao amor. A palavra “compaixão” não pode ser falada separada do amor no 
mundo. A palavra “humanidade” (jen) não pode existir sem duas pessoas. As palavras 
“compaixão” e “humanidade” (jen) são ambas conceitos relacionais. 

 
 
5) A Verdadeira Perspectiva sobre o Sexo Oposto 
 
Homem simboliza céu e mulher simboliza terra. Homem e mulher devem estar juntos e 
criar harmonia. 
 
Homens e mulheres são diferentes. Os músculos dos homens são resistentes e das 
mulheres são suaves. Homens cultivam barbas e mulheres não. Suas vozes também são 
diferentes. Suas qualidades opostas se combinam. Portanto, harmonia surge entre eles. 
 
A estrutura física de um ser humano exibe um relacionamento complementar de 
esquerda e direita. As duas metades estão exatamente juntas. 
 
Vocês acham que é bom ser somente alto ou somente baixo? É melhor criar harmonia. 
Olhando para o horizonte, peixes vivem abaixo, e animais e pássaros vivem acima. 
 
Uma mulher menstrua uma vez por mês. O corpo dela muda com a lua, como as marés 
que sobem e descem. Isto é como a respiração. 
 
Um homem e uma mulher em harmonia se movem em paralelo. Por que as pessoas 
gostam da Disneylândia, com seus vários brinquedos subindo e descendo? Isto é porque 
o universo é assim.  
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Qual parece melhor, a concordância de alguns homens ou a concordância de um homem 
e uma mulher? Preferimos a concordância de um homem e uma mulher, porque o 
universo é assim. No universo, a harmonia de yin e yang traz concordância; todas as 
coisas seguem este padrão. 
 
Quando duas pessoas do sexo oposto criam harmonia, elas começam um movimento 
circular. Quando eles se tornam unidos em amor e produzem fruto, Deus desce e eles 
sobem, se encontrando no centro. Deus se torna o ponto central do círculo, e o 
movimento circular se torna movimento esférico. A partir do ponto central, Deus pode 
alcançar todas as direções. Neste ponto central está a harmonia do amor, a aceleração da 
vida e o ponto de início do igualitarismo e do comunalismo. Tudo isto acontece por que 
o poder do amor está lá. Amor é o poder que ativa e abraça todas as coisas no universo. 

 
Nossas jovens garotas dizem que não, mas seus olhos se levantam para olhar para o 
rosto de um homem bonito. Os homens jovens também têm muito interesse em garotas 
bonitas, não é? Isso é amor do mundo decaído. Não importa quão bonito um homem 
possa ser, uma garota deveria primeiro pensar sobre ele como seu irmão. Ela deveria 
pensar sobre ele como um de seus irmãos, aquele que se assemelha ao pai dela. Isto é 
porque a pessoa mais próxima de uma garota é seu irmão. Vocês devem associar o 
homem com os homens que são mais próximos a vocês. Vocês deveriam considerá-lo 
como mais próximo do que qualquer destes homens, alguém que vive com vocês, então 
ele pode se tornar seu esposo. 
 
As jovens garotas estão naturalmente inclinadas a pensar sobre seus parceiros primeiro? 
Mesmo se seu irmão é feio, ele é alguém a quem as garotas querem seguir e discutir 
coisas com ele quando têm dificuldades ou quando estão felizes. Vocês também agem 
desta forma em relação ao seu pai. Então quão maravilhoso seria se vocês pensassem, 
“Eu tratarei meu esposo melhor do que eu trato meu pai e meu irmão!” 
 
Vocês já têm o amor de seu irmão, que trata vocês como uma verdadeira irmã, e o amor 
de seu pai, que trata vocês como uma verdadeira filha. Vocês devem despertar e elevar 
esses amores e encontrar uma forma para conectá-los a um amor mais elevado. Esta é a 
razão que vocês devem se determinar a tratar seu esposo melhor do que seu irmão e seu 
pai. Portanto, seu esposo ama vocês mais do que qualquer outro homem, até mesmo 
mais do que seu pai ou seu irmão. É assim como vocês podem ser elevadas para o 
próximo nível. Esta é a razão pela qual jovens garotas desejam se casar, até mesmo 
abandonando seu pai e irmão. 
 
Da mesma forma, quando um jovem homem encontra uma garota, ele deve sentir, “Oh, 
minha amada irmã!” Ele deve pensar, “Oh, ela é como minha amada irmã mais velha, e 
ela é a extensão da minha amada mãe!” Uma mulher deve considerar seu esposo como a 
ponte dela para o mundo. Através dele, ela deve ser capaz de amar homens de toda raça 
e nacionalidade. 
 
No mundo vertical centrado em Deus, matrimônio é o solo de treinamento para estender 
de forma ilimitada a rota do amor de homem e mulher. No mundo onde tudo está 
relacionado, as pessoas aprendem a amar todas as pessoas, jovens e velhos, homens e 
mulheres, através de educar seus próprios filhos. Esse mundo não estaria mais próximo 
do mundo ideal? 
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A partir do ponto de vista do princípio de relacionamentos complementares, quando um 
homem e uma mulher se encontram, quem é o sujeito? A mulher é o sujeito da mente, e 
o homem é o sujeito do corpo? Os dois são sujeitos? O homem é sujeito, ou é a mulher? 
Quando se trata de afeto, as mulheres são muito mais afetuosas do que os homens. A 
este respeito, a mulher é sujeito. Contudo, não importa quão afetuosa uma mulher seja 
por natureza, ela não se torna realmente afetuosa até que encontre um homem e o sirva, 
certo? Uma mulher é o campo de afeição, e um homem é a semente de afeição. O 
campo deve estar lá para a semente ser semeada. A semente não está lá antes do campo. 
Quando observamos o assunto a partir da semente, o campo é o sujeito. 
 
Atualmente neste mundo decaído, o amor se tornou a coisa mais perigosa. Por causa da 
Queda, se as pessoas não cuidam adequadamente do amor, o mundo inteiro se rompe e 
fica de cabeça para baixo. As pessoas não entenderam por que o amor se tornou algo 
falso e imundo. Não obstante, os seres humanos tentam guardar e proteger o amor de 
seu instinto original, o qual anseia que o amor verdadeiro apareça. 
 
Para os seres humanos, amor é eterno. Amor é um, não dois. Uma vez que um homem e 
uma mulher se unem em amor, eles estão destinados a compartilhar anos felizes casados 
por um longo tempo na terra, e viver juntos eternamente depois de sua morte. Embora 
existam dois corpos, eles se unem rotacionando como um único. Quando os dois corpos 
se unem, eles devem rotacionar com Deus, formando a Base de Quatro Posições de 
amor. Este é o mundo ideal de amor. Amor falso não pode invadir; somente amor 
verdadeiro habita ali. 
 
Quando um homem e uma mulher recebem a Bênção e alcançam perfeição centrando 
em Deus, Deus sempre virá até eles. Em uma Base de Quatro Posições de amor, vocês 
podem amar o coração de seu cônjuge através do corpo de seu cônjuge, ou se vocês 
amam o coração de seu cônjuge primeiro, seu corpo seguirá automaticamente. 

 
A Igreja de Unificação entende a providência de Amor, que esteve escondida por seis 
mil anos. Isto esteve se expandindo a partir da Bênção a fim de cumprir o ideal de 
criação centrando no amor de Deus. Através da Bênção, isto deve estabelecer o santo 
dos santos. Este é o lugar onde nova vida começa. 
 
O que vocês pensam que seja o centro onde todas as células físicas e elementos 
espirituais se unem cem por cento? É a sexualidade humana. Depois de passar através 
do período da adolescência e amadurecimento tanto no corpo como no espírito, os seres 
humanos buscam o caminho do amor onde seus corpos e espíritos ressoam em completa 
concordância e se tornam aperfeiçoados. 

 
Qual é a cor do amor? É preto à noite, branco durante o dia, e amarelo ao entardecer? 
Amor tem sua própria cor? Na cor no centro do amor há um poder, que traz paz e 
unidade e que pode alcançar verdadeira igualdade humana. Portanto, se as pessoas 
entram no santo dos santos como desejam, elas vão queimar até a morte em seu fogo. 
 
Vocês acham que a ideia de amor da Igreja de Unificação é maravilhosa? A cor do amor 
na atual sociedade americana é, em uma palavra, repugnante, a cor da morte. Ao invés 
de estabelecer um mundo de acordo com o ideal de criação eterno, os americanos estão 
afundando no abismo. Homens e mulheres deveriam manter seu santo dos santos puro 
até o momento de sua Bênção. 
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Então, uma vez que eles amassem alguém, deveriam manter esse amor de forma 
contínua. Entretanto, os americanos são como gângsteres e bandidos, violando o lugar 
mais sagrado do amor. Os únicos americanos que não recebem a Bênção são inválidos 
que estão cegos pelo amor e não podem ver o que está na frente deles. Eles são os 
destruidores, e não os construtores de sua nação. Se a sociedade americana continuar a 
seguir desta forma, ela não terá esperança para o amanhã, mas estará cheia de 
desespero. De fato, a América será destruída não pelo julgamento de Deus, mas pelas 
pessoas que têm se destruído e perderam sua humanidade. 

 
Onde está o santo dos santos de Deus? Ele está onde o amor devia ter habitado se não 
houvesse a queda, na união sexual de homem e mulher. Este devia ser o lugar 
santíssimo do céu. 

 
O que é amor? Amor é o santo dos santos, o lugar de habitação de Deus. Com este amor 
devemos limpar o mundo decaído. Eu já esclareci o significado da Queda. Os seres 
humanos que estavam destinados a passarem através do período da adolescência sem 
qualquer problema, falharam em fazer isso e saíram da rota. Eva, a antepassada da raça 
humana, caiu primeiro por ter uma ligação espiritual imoral com o arcanjo. Então ela 
caiu fisicamente por ter um relacionamento com Adão. Consequentemente, a linhagem 
pecaminosa deles tem sido transmitida para a sua posteridade, toda a humanidade. 
 
Saibam que Deus nunca pode habitar em um lugar onde permanece o traço de Satanás. 
Esse é o motivo pelo qual para receber o amor de Deus, os seres humanos devem morrer 
e nascer novamente. Mesmo na sociedade humana, quando uma mulher se casa pela 
segunda vez, seu esposo não gostaria dela, se ela ainda não tivesse esquecido seu ex-
esposo. 
 
Portanto, Deus tem conduzido a providência de salvação, fazendo os seres humanos 
limparem seu pecado pelo processo de restauração através de indenização. 

 
 
6) Homem: Integridade; Mulher: Castidade 
 
A partir de agora em diante, vocês devem conceber sua ideia de céu centrando na 
família. Vocês devem pensar profundamente sobre sua família. Vocês devem se tornar 
os príncipes de sua família. Vocês devem se tornar os príncipes de todos os sujeitos na 
história. Para fazer isto, vocês como homens devem manter sua castidade. 
 
Até agora, a sociedade tem enfatizado a castidade das mulheres, certo? Quem perdeu 
sua castidade no Jardim do Éden? Foi a mulher ou foi o homem? [Resp. Foi a mulher.] 
Vocês disseram a mulher? O homem também perdeu a castidade. Adão, que era o centro 
do Éden, também perdeu sua castidade. Porque Adão foi seduzido por Eva, Adão, que 
originalmente era a raiz, também foi cortado. Foi a mulher, Eva, que fez o homem, 
Adão, cair. Para indenizar isto, as mulheres foram pisadas pelos homens. Isso não é 
assim? Agora, a fim de liberar as mulheres, estou promovendo um movimento para a 
igualdade de homens e mulheres e um movimento para a liberação das mulheres. 
Devemos conduzir estes movimentos mais para o benefício da posteridade do que para 
as pessoas de hoje. 
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Qual é o noivo que se coloca diante da noiva? Ele é um homem casto. Ele é um homem 
casto em nível mundial. Vocês já ouviram antes a expressão “uma mulher casta,” mas já 
ouviram alguma vez a expressão “um homem casto”? Jesus era um homem casto. Ele 
era o noivo casto para toda a humanidade que se colocava na posição de sua noiva. 
Jesus era o homem entre todos os homens, reconhecido oficialmente por céu e terra, 
pela história, por sua época, pelo presente e pelo futuro. Como as pessoas podem pensar 
que elas poderiam ser noivas de Jesus quando nem mesmo podem adquirir o título de 
“um homem casto” ou “uma mulher casta”? É o estilo de um ladrão pedir para ser a 
noiva de Jesus sem se tornar ao menos um homem e uma mulher castos. Imaginem se 
uma mulher vivendo em uma caverna de mendigos fosse gritar que um presidente 
mundialmente famoso como o Presidente Kennedy era seu esposo? Todos pensariam 
que ela é louca. 
 
Contudo, isso é o que os cristãos estão fazendo. Como mendigos, eles têm chamado 
pelo príncipe de Deus, “Oh, meu noivo, por favor, venha.” Eles estão em trapos 
chamando por Jesus, “Por favor, venha aqui viver comigo.” Eles não têm feito nada 
para liberar Jesus de seu profundo ressentimento, e para ajudá-lo a concluir seu 
propósito. Se eles não liberam Jesus de seu ressentimento, eles podem liberar Deus, que 
enviou Jesus? Não, eles não podem. Eles não podem liberar Deus; eles não podem 
liberar Jesus; assim, eles não podem liberar o mundo criado por Deus. 
 
Vocês, mulheres! Não olhem ao redor para os muitos homens lá do mundo. Nenhum 
homem deveria ser capaz de ter seu caminho ao lado de mulheres da Igreja de 
Unificação. Se vocês são atacadas, ou vocês deveriam se matar ou então esfaquear o 
atacante no estômago com uma faca. Vocês entendem? 
 
Sua castidade é mais preciosa do que sua vida. Vocês, mulheres, devem abrir o caminho 
histórico para o amor de seu esposo, o amor de seus filhos e filhas, o amor da nação e o 
amor do mundo. Com verdade e sinceridade, vocês devem dedicar todo seu coração 
para a tarefa séria de edificar o fundamento sobre o qual a beleza, nobreza e tradição 
emocional da mulher podem brilhar. 
 
Agora, vocês têm permissão para amar alguém como desejam, ou não? Quando um 
homem chama vocês na rua, vocês devem segui-lo, ou não? Vocês não devem. Não 
obstante, vocês seguem, não é? [Risadas] Vocês não devem ter essa inclinação. Vocês 
devem guardar seu corpo até o momento certo. Vocês não devem dar seu coração puro 
para um goblin. Homens que vagam sem rumo nas ruas são como goblins. Vocês 
confiarão seu destino a um homem assim? Isto não é uma coisa trivial. Vocês nunca 
podem recuperar sua castidade, por isso, um passo errado pode arruinar sua vida inteira. 
Isso não é verdade? É a mesma coisa para os homens. Até agora, as mulheres eram 
admoestadas a manterem sua castidade, mas a partir de agora, os homens devem manter 
também sua castidade. Esta é a forma para restaurar todas as coisas. Seu comportamento 
não deve se desviar do caminho prescrito e correto, independente de quão mau e difícil 
o mundo possa ser. Vocês não devem manchar sua inocência durante a adolescência. 
Este é o período precioso quando vocês podem superar e indenizar o ressentimento de 
Adão e Eva, que perderam sua inocência durante sua juventude. Vocês devem preservar 
sua inocência, preciosa e limpa. Vocês devem ter a integridade e determinação que, 
“Mesmo se tiver que viver sozinho por milhares de anos ou dezenas de milhares de 
anos, eu não permitirei que ninguém pisoteie meu amor.” 
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A tradição e ensinamento da Igreja de Unificação é que vocês não podem encontrar e 
amar seu parceiro a menos que amem seu povo e nação. Vocês não podem obter e amar 
seu parceiro a menos que amem o mundo. Vocês não podem obter e amar seu parceiro a 
menos que amem a Deus. Portanto, depois que vocês amam a Deus, amam o mundo e 
amam a nação, então vocês podem amar sua esposa ou esposo. Esta é a lei fundamental. 
 
Alguns homens casados, quando veem uma mulher bonita, pensam como seria bom se 
ela fosse sua esposa. Essa pessoa tem duas mentes. Chamamos ele de um homem com 
uma mente de um ladrão. Satanás começou a partir de duas mentes; assim, está certo 
chamar esse homem com duas mentes de “Satanás.” Ele não é diferente de Satanás. 
 
O tempo chegou quando homens como também mulheres devem manter sua castidade. 
Se um homem dá um passo errado e perde sua castidade, isto é como se seu clã inteiro 
cometesse uma ofensa séria contra a Vontade de Deus. O tempo chegou quando não 
será mais aceitável para um homem mais velho ter um caso secreto. O namorico de um 
homem arruinará seu clã inteiro. Uma vez que você entende o ensinamento da 
Unificação, você não pode fazer isso. 

 
Entramos agora na época na qual homens como também mulheres devem manter sua 
castidade. Homens como também mulheres devem se manter castos e criar a tradição 
histórica de pureza. Participamos da Eucaristia, comendo a carne e o sangue de Jesus, a 
fim de encarnar a tradição de carne e sangue puros de Jesus. 
 
Há um ditado, “Homem: integridade; mulher: castidade.” Este ditado significa que uma 
pessoa deve ter integridade para realizar o propósito de Deus e castidade para o 
cumprimento do amor, os quais são a vontade de Deus. “Mulher: castidade” significa 
que uma mulher deve conhecer somente um amor. “Homem: integridade” significa que 
um homem deve dedicar-se para realizar um único propósito. Considerem Adão e Eva: 
o caminho deles deveria ter sido de integridade e castidade, mas eles falharam e caíram. 
 
Para um homem amar uma mulher centrado em Deus, ele deve manter sua posição. Ele 
deve ser capaz de declarar, “Eu tenho amado ela completamente. Eu tenho amado ela 
com um amor que nunca muda desde o início até o fim.” Uma mulher, por sua parte, 
deve selar seu corpo bem fechado. Uma mulher deve cobrir sua essência no fundo, 
como uma peônia que está envolvida com muitas camadas de pétalas. Então ela pode 
receber a primavera que está chegando. Ela pode começar sua nova vida em sintonia 
com sua harmonia de céu e terra. É assim como ela pode amar bem. 

 
 
7) Amor não é Sobre Progresso ou Revolução 
 
Amor não é sobre revolução, progresso ou contratempos. Amor não pode ser 
melhorado, nem pode se submeter a uma revolução. O próprio modelo original de amor 
é perfeito, imutável, eterno e absoluto. 

 
Amor não tem nada a ver com progresso ou com revolução. Amor é eterno e perfeito; 
isso é uma verdade imutável. Está errado experimentar o amor, pensando que ele traz 
progresso. Neste sentido, os americanos que exploram o amor para fazer dinheiro 
somente podem perecer. Deus não tem nenhuma razão para abençoar seu futuro. 
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Se a América não se autodestruir, eu posso até mesmo explodir uma bomba de amor 
para fazê-la perecer. Uma pessoa absolutamente nunca deveria utilizar o amor como um 
meio ou como um expediente para ganhar a vida. 
 
Um esposo não quer qualquer mudança revolucionária ou desenvolvimento gradual em 
sua esposa; Ele quer que ela permaneça como era quando eles se apaixonaram pela 
primeira vez. Uma esposa sente da mesma forma em relação ao seu esposo. Todos os 
esposos e esposas querem preservar o amor puro que tiveram quando amaram pela 
primeira vez um ao outro. Eles não querem que qualquer novo tom seja acrescentado ao 
seu amor puro; certamente, eles não precisam de qualquer mudança revolucionária. De 
fato, esposos e esposas querem que seu amor puro permaneça eternamente como ele é. 
 
Por que o problema do divórcio ocorre entre pessoas que amavam umas as outras? 
Considerando que as pessoas que se divorciaram ou desejam se divorciar uma vez 
amaram desesperadamente umas as outras, podemos concluir que algo deve ter dado 
errado. Há muitas razões para se divorciar, mas em geral, é porque algo mudou, algo se 
tornou diferente entre os dois. Isto é porque eles não puderam manter e cultivar o amor. 
O próprio amor não muda; isto é porque a mente da pessoa mudou. 
 
Quando um homem e uma mulher se tornam esposo e esposa, a coisa importante que 
eles precisam saber é como podem realizar unidade imutável. Nessa unidade, cantando 
canções de felicidade – ocorre a felicidade eterna. Somente possuindo alguma coisa do 
Sujeito imutável, eles podem alcançar a verdadeira medida de afeto. 
 
Uma mulher fica feliz quando se casa com seu esposo porque ele é um homem bonito. 
Suponha que uma semana mais tarde o esposo tenha um acidente de carro e fique 
permanentemente incapaz. O amor dela não seria verdadeiro se ela então pedisse o 
divórcio. Isso seria amor falso. Um estudo sobre divórcio relatou que cerca de sessenta 
por cento dos divórcios foram iniciados pela mulher. 

 
Atualmente, na maioria dos países avançados, pessoas brancas são a classe superior, na 
posição de conduzir e mover a sociedade, e as pessoas negras são a classe inferior, na 
posição de serem regidas. Entretanto, quando se trata da profundidade do amor dos pais 
pelos filhos, não há nenhuma diferença entre brancos e negros. Em relação ao amor, não 
há governantes e governados. Isto nunca muda. O coração amoroso dos pais por seus 
filhos, o coração amoroso de uma esposa por seu esposo, e o coração amoroso de um 
esposo por sua esposa – estes verdadeiros corações amorosos entre verdadeiros amantes 
nunca podem mudar, independente de como a história muda, progride ou segue através 
de revoluções. 
 
Amor verdadeiro é absoluto, imutável e eterno. 

 
 
8) Amor é Algo Muito Natural 
 
Quando eu era jovem, uma vez capturei um par de pássaros e tentei fazê-los beijar um 
ao outro. A fim de vê-los beijar um ao outro, eu fiz uma gaiola, os coloquei nela e os 
alimentei. Com o coração de um menino, eu queria ver os pássaros se amarem e 
cantarem alegremente.  
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Este foi um experimento de uma criança, feito a partir da curiosidade sobre as leis da 
natureza. Pensando sobre isto, eu fiz estas coisas maliciosas por algum tempo. Com 
certeza, eu compreendi que amor acontece em um ambiente natural. Amor verdadeiro 
ocorre no ambiente mais natural e livre. Levei muito tempo e muitos experimentos até 
entender claramente isto sobre o amor. 

 
Quando eu era jovem, cresci no interior onde pássaros migratórios visitavam e 
diferentes flores desabrochavam enquanto as estações mudavam. Onde quer que eu 
fosse na Coreia, havia quatro estações distintas. Enquanto elas mudavam, eu podia 
experimentar em cada uma a beleza da natureza. Atualmente em Seul, você pode 
caminhar o dia inteiro se ver nada da natureza. Eu fico triste que Seul tenha se tornado 
essa cidade estéril, onde o único ambiente é feito pelo homem. Vocês devem saber que 
as pessoas que crescem em um ambiente urbano carecem de ternura e sensibilidade. 
Não tendo a oportunidade para experimentar os mistérios e a beleza da natureza, elas 
facilmente se tornam violentas ou egoístas. Quando seres humanos interagem com a 
natureza, eles podem aprender e se tornar cientes sobre muitas coisas. 

 
Eu fui capaz de aprender e praticar muitas coisas a partir de viver com a natureza. Eu 
me tornei ciente do que é verdadeiro amor e felicidade. Foi a partir do mundo natural 
que pude aprender as coisas mais básicas, mais do que a partir da educação na escola. 
 
Quando a estação mudava e eu via um belo pássaro voando, eu seguia o pássaro e 
procurava ver como ele edificava seu ninho e como ele vivia. Às vezes eu precisava 
mais de uma semana para encontrar o ninho do pássaro, e às vezes eu podia esperar 
mais de dez dias para observar o pássaro colocando seus ovos e chocando-os. 
Observando o belo filhote, que se assemelhava com sua mãe, confirmou profundamente 
para mim o mistério e o amor de Deus. Esse filhote de pássaro, assim como sua mãe, 
não podiam ser resultado da evolução. Será que o filhote nasceria se você chocasse o 
ovo? Um pássaro foi feito para eclodir a partir do calor do corpo de seus pais e do calor 
do amor de seus pais. 
 
Uma vez levei um filhote de pássaro para casa e o criei com dedicação. Embora eu levei 
o filhote silenciosamente, a mãe pássaro chorava sempre que me via. Ela estava 
chorando, implorando pelo retorno de seu bebê. Também no mundo dos pássaros, o 
amor da mãe é muito forte. Quando um intruso tenta roubar um bebê pássaro, a mãe 
tentará protegê-lo, mesmo ao custo de sua vida. 

 
Se uma pessoa não valorize o amor, que diferença faz se ela recebe uma educação 
universitária? Ela simplesmente ganharia conhecimento, se tornaria individualista, e se 
tornaria um crente no materialismo. O cozido de pasta de feijão coreano (denjang chige) 
parece mais saboroso quando cozido em uma panela de barro. Da mesma forma, os 
esforços de uma pessoa para cultivar o caráter somente pode dar fruto quando estão 
baseados no amor. 
 
A civilização mundial deveria florescer baseada em uma harmonia artística. Para ter o 
melhor sabor, a costela assada (kalbi) deve ser servida em um prato, e o cozido de pasta 
de feijão deve ser cozido em uma panela de barro. Uma vez que vocês se acostumem 
com o cheiro e o sabor do cozido de pasta de feijão, vocês nunca esquecerão e sempre 
seguirão. 
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De forma semelhante, uma vez que vocês saboreiem o gosto do amor genuíno, vocês 
nunca irão querer qualquer outra coisa. Tal como cansamos rapidamente de alimentos 
instantâneos que foram adoçados, tão rapidamente também cansamos do amor que pode 
ser obtido facilmente em qualquer lugar. É como comida instantânea, e não pode ser 
chamado de amor verdadeiro. 
 
Atualmente, pessoas em qualquer lugar estão praticando amor como comida 
instantânea. Isto é um problema. Uma pessoa não aprofunda o amor tomando banho em 
água perfumada. Ao invés, amor é mais puro, mais profundo e mais duradouro entre um 
esposo e uma esposa vivendo no interior que vão para a cama depois de tomarem um 
banho frio. 
 
Se um esposo e uma esposa se preparam para beijar um ao outro depois de escovar seus 
dentes, o amor deles não é natural. Eles não podem provar o perfume pessoal um do 
outro devido ao cheiro do creme dental. Quando olho para pessoas que escovam seus 
dentes antes de beijar, eu imagino se elas querem saborear amor ou creme dental. 
Observando a forma do mundo nestes tempos, vemos que o amor calculista, artificial e 
fingido é tão difundido que confunde nossas noções de felicidade humana. Podemos 
realmente dizer que esse amor é o principal culpado por levar este mundo à destruição. 
 
Quando você gosta e ama alguém do sexo oposto, é um instinto natural querer abraçar e 
beijar um ao outro. A razão que entro em contato mais próximo com o ambiente é para 
gostar e amar este universo. Este é o comportamento natural dos seres humanos quando 
eles buscam um parceiro. 
 
Quando todos os homens tratam as mulheres, e todas as mulheres tratam os homens de 
acordo com o ensinamento de relacionamento recíproco / ética de reciprocidade / 
relacionamento vertical e horizontal, não haverá nenhuma falta ou atos que violem a 
ordem do amor. Quando homens e mulheres se relacionam de acordo com este 
ensinamento, eles estabelecerão a ordem do amor verdadeiro. Entretanto, onde as 
pessoas violam a ordem do amor e desconsideram seu ambiente, elas não podem 
estabelecer a ordem do amor verdadeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 

 

3. Matrimônio Verdadeiro e Amor Verdadeiro  
 
1) O Significado de Matrimônio 
 
Matrimônio pode ser dito como sendo uma cerimônia que permite que vocês abram a 
porta de um lugar de felicidade e entrem nesse lugar. Portanto, matrimônio é o maior 
evento para a humanidade. Amor transcende tempo e espaço, e é a maior coisa para a 
humanidade. Matrimônio é uma cerimônia que revela e conforma este maior amor. 

 
Por que chamamos a cerimônia de casamento de “receber a Bênção”? De acordo com o 
Princípio, se Adão e Eva não tivessem caído, e tivessem se tornado aperfeiçoados, eles 
teriam se colocado na posição para receber a Bênção. Em outras palavras, eles deviam 
ser os objetos substanciais de Deus. Uma vez que se aperfeiçoassem, eles teriam sido 
objetos que totalmente receberiam amor a partir de Deus como o sujeito. Através de sua 
Bênção, ou o matrimônio, o amor de Deus teria aparecido no mundo. 
 
Se não houvesse nenhum matrimônio, então o que é chamado amor não teria começado 
no mundo humano. Quem é o mestre desse amor? Devemos saber que o mestre não é 
homem ou mulher, mas Deus. Quando o amor de Deus é manifestado em nós, ele se 
torna alegria e orgulho de Deus, e somos capazes de sentir isto como amor de Deus. 
 
Amor não pode ser realizado sozinho; ele somente é realizado através de um 
relacionamento recíproco. Portanto, quando o homem tenta realizar o amor, ele não 
pode fazer isto sozinho. O mesmo pode ser dito sobre a mulher. Quando Adão e Eva se 
unem através do amor, eles são capazes de receber amor de Deus pela primeira vez. A 
partir deste ponto de vista, podemos entender que nós, seres humanos, nascemos a partir 
de Deus. 

 
Quando duas pessoas que se amam estão em dar e receber em um relacionamento 
recíproco, consolando um ao outro quando eles estão tristes, compartilhando alegria 
juntos quando estão felizes, ajudando um ao outro quando têm dificuldades, e seguindo 
em frente juntos diante de Deus, isto realmente é uma vida de casado no fundamento do 
amor de Deus. 
 
A razão que Deus criou homem e mulher não no céu, mas na terra, era para realizar o 
amor de Deus de forma horizontal. Quando vocês formam um relacionamento de sujeito 
e objeto e se unem horizontalmente, o amor que combina os dois com o Deus sujeito é 
um relacionamento vertical de amor. Este fato é extremamente importante. 
 
Dois mil anos atrás, Jesus veio à terra como um homem. Antes de edificar a nação de 
Deus como o Rei dos reis, Jesus como um noivo devia encontrar uma noiva na terra. 
Jesus veio como o mais elevado padrão de todo amor. Jesus devia aparecer como um 
homem em uma base horizontal, escolher uma mulher aperfeiçoada, e se unir com ela 
centrando cem por cento no amor original de homem recebido a partir de Deus, e cem 
por cento no amor original de mulher também recebido a partir de Deus. Então Deus 
desceria para buscar Sua dignidade e honra perdidas. Quando céu e terra se unem 
através deste dar e receber de amor original, então todas as coisas no céu e na terra se 
harmonizarão e responderão naturalmente. 
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2) Por que Casamos 
 
Por qual razão casamos? É a fim de cumprir o ideal de criação, isto é, realizar o 
propósito de criação. Então, qual é este propósito de criação? Antes de ser o propósito 
de Adão, ele é propósito de Deus. Portanto, antes de Adão se sentir feliz, Deus tem que 
se sentir feliz. Isto deve ser assim. Então, a este respeito, para quem nos casamos? É 
para Deus, e pela vontade de Deus, a qual é o propósito de criação. A vontade de Deus é 
cumprir o ideal de criação. 
 
O ideal de criação não pode ser realizado centrando em si mesmo. Todo meu coração 
(Shimjung) deveria se unir com Deus que é o sujeito; quando Deus se move, eu devo me 
mover, e quando Deus ainda fica, eu devo ficar também. Devemos nos tornar unidos 
internamente e externamente, centrando em um ponto de unidade de coração. Portanto, 
a menos que estabeleçamos uma base para se harmonizar com Deus, não somos capazes 
de realizar o propósito de criação. 
 
A razão que estou me casando não é somente para mim mesmo, mas é também por meu 
cônjuge. O que significa se casar para o benefício de seu cônjuge mais do que para si 
mesmo? Como todas as coisas no universo são formadas de acordo com o princípio de 
sujeito e objeto, então homem e mulher se casarem é também uma regra no universo. 
 
Se homem está no lado direito, a mulher se torna o lado esquerdo a fim de formar um 
relacionamento horizontal com o universo. Se o homem é o sujeito, então a mulher se 
torna o objeto a fim de formar um relacionamento vertical de superior e inferior com 
Deus. Portanto, o matrimônio não é para o benefício apenas do homem ou apenas da 
mulher. Devemos nos casar a fim de seguir a lei celeste. Este é o motivo pelo qual 
homem e mulher têm diferentes aspectos. Eles nascem dessa forma a fim de 
combinarem com a lei celeste. 
 
O homem nasce para encontrar uma mulher, e a mulher nasce para encontrar um 
homem. E homem e mulher juntos nascem para combinar com um nível mais elevado 
de amor que é o amor de Deus. Nem homem e nem mulher podem tocar o amor de Deus 
sozinho. Se um homem ou uma mulher sozinho tentasse se unir com o amor de Deus, 
este seria apenas um amor unilateral. Ninguém seria capaz de se combinar com um 
amor esférico e tridimensional. 
 
Portanto, homem e mulher devem se casar a fim de saltar para a realidade de um nível 
mais elevado de amor tridimensional. No mundo original, quanto mais homem e mulher 
se tornam unidos, maior se torna o centro do poder ativador, formando uma esfera. 
Portanto, quanto mais homem e mulher se conectam horizontalmente, mais Deus, que é 
o ventre materno do poder vertical de amor, se torna conectado. Então nossa mente e 
corpo se tornam unidos. 

 
A razão para a mulher encontrar o homem é entender o mundo do homem. Por qual 
razão as mulheres tentam assumir o mundo dos homens? É para realizar a unidade de 
amor. 

 
Por que nos casamos? Que bom seria se vocês não tivessem que casar se não 
quisessem?  
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Se as mulheres não se casassem, elas não seriam capazes de viver plenamente como 
uma mulher, e até mesmo ficariam doentes. Centrando em todo o sistema circulatório, o 
corpo de uma mulher é feito para encontrar o homem e funcionar normalmente através 
da vida de casado. As mulheres devem saber que não é normal ficar sem se casar. 
Portanto, o comportamento ideal para uma mulher é seguir através de um curso normal 
de vida. 
 
Qual é a forma normal? A forma normal significa o caminho médio onde a média de 
todos os aspectos podem se juntar em unidade. Este caminho médio é a forma normal 
onde todas as coisas estarão em harmonia. Não haverá nenhum anexo ou ligação na 
direção de um lado ou de outro. 
 
Onde a rota do destino levaria um indivíduo, um homem ou uma mulher? Tenho certeza 
que ninguém iria querer seguir uma estrada sinuosa do destino. A psique original de um 
homem deseja seguir por um caminho reto. Tanto homem como mulher deseja escolher 
uma vida familiar, que cumpre com seu destino. 
 
Homens e mulheres solteiros de hoje pensam que depois de se tornarem bem sucedidos, 
eles formarão uma boa família e serão bons pais. Portanto, esposos, esposas, homens e 
mulheres, todos desejam ter um bom parceiro. Por que é assim? Isto é porque eles 
sentem que são inadequados. Embora eles se sintam inadequados, eles desejam ter 
filhos e filhas excelentes. Não seria ótimo se vocês pudessem suplantar suas 
inadequações e se tornar melhores através de seu parceiro recíproco? Com estes 
pensamentos profundos em mente, as pessoas desejam amar alguém. 
 
Quero perguntar a vocês, onde está indo a Igreja de Unificação? Para Moscou? Então, o 
que a Igreja de Unificação está indo fazer lá? É fácil. Estamos indo lá procurando pelo 
reino do céu na terra. Então, por que devemos nos casar? Não podemos ir para o céu 
sem nos casar. Devemos nos casar a fim de nos qualificarmos para entrar no céu. Qual é 
a qualificação para entrar no céu? É nos assemelharmos a Deus. Então, como nos 
assemelhamos a Deus? Podemos nos assemelhar a Deus praticando as palavras de Deus. 
Devemos fazer o amor de Deus o meu amor e as palavras de Deus, as minhas palavras. 
 
Portanto, representando Deus, eu diria ao mundo, “Vocês, humanidade! Vocês devem ir 
para o céu!” E então eu diria, “A fim de ir para o céu, eu devo amar a humanidade como 
Deus ama e levar o mundo inteiro comigo para o céu.” Então vocês seriam uma pessoa 
de Deus, uma pessoa no lado do céu, e não haveria nenhum erro ao concluir que vocês 
estão qualificados para irem para o céu. Então vocês estariam qualificados para se 
casarem. 
 
Tudo bem? Qual era a razão para nos casarmos? A fim de irmos para o céu. Além disso, 
para o benefício da humanidade, os homens devem saber que as mulheres colocadas 
diante deles são filhas de Deus e filhas de toda a humanidade. O homem está 
qualificado para se tornar um esposo se ele pode amar uma mulher como uma mulher é 
amada por toda a humanidade e como Deus a ama como Sua filha. Se ele não pode, 
então ele não está qualificado para se tornar um esposo. Isto também é verdadeiro para 
as mulheres. Vocês não devem pensar que esse homem é meu esposo. Antes de pensar 
sobre seu esposo como “meu homem,” vocês devem pensar sobre ele como filho de 
Deus e como um homem representando todos os homens. 
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Vocês devem se tornar uma mulher que pode amar mais do que toda a humanidade e até 
mesmo mais do que Deus. E vocês devem se casar pensando que transmitirão as 
pegadas de amor para Deus e para a humanidade através de sua família, e vocês mesmos 
se tonando o passo direito representando homem e o passo esquerdo representando a 
mulher. Porque a perna direita é o esposo e a perna esquerda é a esposa, você acaba 
sendo de uma única perna se não se casar. Além disso, as pernas direita e esquerda se 
tornam perfeitas. Se qualquer lado não pode se tornar perfeito, vocês se tornam 
incapazes. Portanto, vocês podem ter um matrimônio harmonioso somente quando 
homem e mulher se tornam ambos perfeitos. 
 
Portanto, o que eu gosto sobre meu esposo é o que eu gosto sobre a humanidade e sobre 
Deus. E amar meu esposo é amar a humanidade e amar Deus. 
 
O propósito do matrimônio é unificar o mundo do coração e aperfeiçoar o amor de 
homem e mulher. Portanto, dizer que você se casou é proclamar que você provará isto. 
Se você realizou a perfeição do amor e a perfeição do coração através da vida de 
casado, então podemos dizer que você realizou o ideal de uma família. Se você realizou 
isto, então no momento da morte, sem dúvida você será capaz de ir para o céu. 

 
 
3) A Verdadeira Perspectiva do Matrimônio 
 
A partir do ponto de vista do Princípio de Criação ou o ideal de criação, matrimônio 
deve ocorrer na posição no nível de perfeição. 
 
Quando Adão e Eva realizassem a perfeição, eles viriam diante de Deus para se casar. 
Chamamos este nível no qual matrimônio pode ser realizado de nível de perfeição. 
Quando vocês alcançam o nível de perfeição, vocês têm um valor semelhante para se 
tornar fisicamente e espiritualmente unidos diante de Deus. Através do que a unidade 
dos corpos físico e espiritual é realizada? É através do amor. 
 
Se Adão e Eva tivessem se tornado maduros e unidos através do amor, mesmo antes de 
aparecerem diante de Deus, cada um deles teria compreendido naturalmente que era o 
cônjuge ideal um do outro. Se Adão e Eva tivessem compreendido que cada um era o 
cônjuge ideal do outro, então eles teriam se colocado em um nível de amor horizontal. 
No ponto onde este amor horizontal começa, Adão e Eva começariam a adorar um ao 
outro. Portanto, homem e mulher se tornam aperfeiçoados quando o amor formado 
através de uma base recíproca é realizado em um plano, o qual então forma um ângulo 
reto quando se conecta com o amor perpendicular de Deus. Duas pessoas se unindo 
significa a mesma coisa que Adão e Eva, que eram os objetos substanciais duais de 
Deus se unindo. Isto também é a mesma coisa como o Sung Sang original e o Hyung 
Sang original de Deus, isto é, o positivo e o negativo, se unindo. 
 
Originalmente, se Adão e Eva, com suas mentes e corpos completamente unidos, 
tivessem se tornado perfeitamente maduros verticalmente, e se eles tivessem formado 
uma realidade objetiva se tornando um noivo e uma noiva que pudessem estar em 
alegria diante de Deus, e se eles tivessem realizado uma família do amor de Deus 
através de receber a Bênção de Deus, isto teria sido a realidade de perfeição 
originalmente pretendida para ser realizada no Jardim do Éden.  
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Se Adão e Eva tivessem sido capazes de aparecer nessa realidade aperfeiçoada, como 
esse lugar seria caracterizado? Ele seria o lugar onde a Bênção pode ser concedida. 
 
A graça mais preciosa de todas é o amor de Deus. A próxima é herdar o direito de 
criação de Deus. Como Deus criou Adão e Eva centrando no amor, são os filhos que 
podem herdar o direito de criação. Por que vocês amam seus filhos? Isto é semelhante a 
herdar a obra de criação de Deus na realidade substancial horizontal. Portanto, vocês 
podem sentir a felicidade que Deus sentiu quando Ele criou Adão e Eva. A seguir, a fim 
de que Deus nos capacite a ter domínio sobre todas as coisas como Ele, Deus nos 
concedeu o direito de domínio na posição horizontal. Chamamos o mundo que pode se 
colocar no estágio adequado com este direito, de acordo com a ordem adequada, de céu 
ideal. Portanto, vocês devem saber que o tempo do matrimônio é o tempo quando vocês 
herdam o amor de Deus, o poder e o direito de recriação na realidade de perfeição. 
 
Portanto, a cerimônia de matrimônio é a expressão de amor, e ao mesmo tempo é a 
cerimônia para herdar o direito de criação e domínio. 

 
Vemos o matrimônio como sendo uma almofada do universo… como uma almofada na 
qual você se senta. Qual é a melhor seda do universo? É a yang dan (um tipo de tecido 
de seda caro)? Ao invés de começar sua nova vida de casado com um manto e colcha de 
yang dan, vocês devem pensar sobre amar um ao outro com um manto de yang dan 
universal. Vocês devem pensar desta forma. 
 
Uma mulher é metade do universo. Quando uma mulher se une a um homem, 180 graus 
e 180 graus se juntam, e a fim de formar uma realidade igual em valor ao universo, eles 
devem se casar. Pensando sobre matrimônio desta forma, este conceito a partir da Igreja 
de Unificação é tão maravilhoso. Então o que devemos fazer? Vocês gostam de flores 
sem qualquer fragrância? Flores sem fragrância não são interessantes. Vocês diriam, 
“Se eu fosse me tornar uma flor, eu gostaria de me tornar uma flor verde”? Vocês já 
viram uma flor verde? Mesmo quando fui ao jardim botânico, eu não pude encontrar 
uma flor verde. Uma flor semelhante a uma folha não desabrocha. Apenas ao olhar para 
isso, podemos dizer que Deus existe. Folhas são todas verdes, mas vocês já viram 
alguma flor verde? O que é isso? Há apenas uma flor que é muito próxima ao verde. É a 
flor da pimenta vermelha. Mas se vocês olham de perto, ela não é completamente verde. 
Ela consiste de vermelho e outras cores. Por que é assim? Ela deve ter essa aparência a 
fim de contribuir para a harmonia de céu e terra e a lei de criação. Vejam! Nossa 
perspectiva de matrimônio é maravilhosa. Quão maravilhosa é a perspectiva do 
matrimônio de nossa Igreja de Unificação! 
 
Então isto também contém significado histórico? O que Deus tem feito até agora 
enquanto sonha com esta família ideal? Deus esteve buscando por este nível de homem 
e mulher por toda a história, mas não houve ninguém. Deus não pôde encontrar 
ninguém que pensasse desta forma ou ao menos mencionasse estas coisas. 
 
A fim de que sua jornada na rota do amor dê frutos, vocês devem entender a situação 
dos participantes – Deus, meus pais e eu mesmo. Todos nascemos com um propósito 
público; portanto, a fim de darmos frutos, devemos basear a nós mesmos em um 
propósito público. Não há nenhuma outra forma de ser restaurado para nosso local de 
nascimento original. Esta é a perspectiva da Unificação sobre matrimônio. 
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Vocês devem acreditar que matrimônio não é para seu benefício, mas para seu parceiro. 
É errado desejar se casar com uma pessoa simpática ou bela. Se vocês entenderam o 
princípio básico que as pessoas devem viver para o benefício dos outros, vocês devem 
saber que se casarão para o benefício de seu cônjuge. Não importa quão feia seja uma 
pessoa, vocês devem estar determinados a tentar amá-la mais do que vocês amam uma 
pessoa bela. Esta é a perspectiva básica do matrimônio. Se vocês não têm um conceito 
estabelecido que podem amar seu cônjuge mais do que qualquer outra pessoa, e pensar 
sobre ele ou ela como Deus e toda a humanidade, vocês não podem ser restaurados para 
a nação celeste. Como um homem, se vocês não podem nem mesmo amar uma única 
mulher, vocês não serão capazes de amar Deus ou a humanidade. 
 
Para quem nos casamos? Nos casamos para o benefício mútuo de toda a humanidade. O 
esposo é um homem representando o mundo inteiro, e a esposa é uma mulher 
representando o mundo inteiro. Então onde isto deve começar! Deve começar a partir de 
um lugar representando o mundo inteiro. Matrimônio é para a vontade de Deus e é o 
que toda a humanidade espera publicamente. 
 
O amor livre desenfreado no mundo atual é uma armadilha que Satanás criou para fazer 
os homens caírem e torná-los incapazes de chegarem mais perto de Deus. Uma vez que 
você é capturado, somente pode morrer e ser dominado por Satanás. Pessoas ocidentais 
atualmente, especialmente nos Estados Unidos, são incapazes de formar uma família 
verdadeira por causa da prevalência do amor livre. O número de pessoas que fracassam 
em suas vidas familiares está aumentando, e as pessoas que são incapazes de ter uma 
família estão se tornando dominantes. Eu posso dizer de forma definitiva e com 
confiança que a sociedade americana se tornou uma sociedade infernal onde o amor 
secou e onde a desconfiança, ansiedade e medo são dominantes. Vocês devem saber que 
vocês que estão vivendo nesta época têm a responsabilidade e tarefa de limpar esta 
sociedade e edificar outra sociedade fluindo com o amor pelo qual Deus espera. 
 
Matrimônio não é para seu próprio benefício. Se vocês têm um matrimônio 
autocentrado, sua família inteira será destruída. Querer viver uma vida feliz se casando 
de forma autocentrada é apenas um sonho de uma única noite. O problema é seu futuro. 
 
Unificacionistas atualmente não devem ainda ficar nesta situação presente, mas devem 
se desenvolver a partir de agora. Vocês devem produzir descendência com a fortuna da 
nação e do mundo. Matrimônio é o que tenta encontrar pessoas que possam criar uma 
nova nação e um novo mundo. Até agora, as pessoas deste mundo têm dito que elas se 
casarão para elas mesmas; contudo, matrimônio em nossa Igreja de Unificação é um 
matrimônio para o benefício da nação e do mundo. 
 
Por que nos casamos? Casamos para o benefício da nação. 
 
Por que recebemos a Bênção? Recebemos a Bênção a fim de disseminá-la para o mundo 
inteiro. 
 
A lei coreana proíbe matrimônios entre pessoas tendo o mesmo sobrenome e vindo do 
mesmo fundamento ancestral, e encoraja matrimônios entre pessoas vindo de diferentes 
fundamentos de ancestrais. Isto é porque o povo coreano é um povo que anseia pela 
unificação de seu país. 
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Se vocês olham para a cerimônia de matrimônio coreana no estilo antigo, vocês notarão 
que o noivo e a noiva inclinam um para o outro. Vocês sabem por que eles inclinam um 
para o outro? É para jurar viver para o benefício um do outro. Se vocês não vivem para 
o benefício do outro, o amor irá embora. 
 
Quando uma mulher vai viver com seus sogros, alguém pode pensar que ela está indo 
para um homem porque ela nasceu como uma mulher; outra pessoa pode pensar que ela 
está indo a fim de salvar o país. A razão para uma mulher se casar não é somente a fim 
de compartilhar felicidade juntamente com um homem. Não é apenas para encontrar um 
homem ou para o benefício de uma família ou para a felicidade de uma mulher. Grande 
é a mulher que se casa para o benefício da nação, pensando que ela está representando 
todas as mulheres na Coreia. Vocês entendem o que quero dizer? 
 
No passado, houve uma mulher chamada Masako que foi a esposa do Rei Young Chin. 
Masako veio do Japão para a Coreia para se casar. Por qual razão ela pôde vir? Foi a 
fim de amar um homem coreano? Foi para o benefício do país. Este tipo de pessoa é 
famosa na história. Este matrimônio foi arranjado politicamente a fim de formar um 
laço entre Coreia e Japão após a liberação. Esta mulher permanecerá na história como 
um sacrifício representando todas as mulheres japonesas. Vocês pensam assim? O 
matrimônio desta mulher é histórico porque o propósito do matrimônio foi maior. 
 
Então, quem em todo céu e terra tentou se casar com o maior propósito? Foi Jesus. 
Quando Jesus veio como um noivo procurando por uma noiva, ele queria se casar para o 
benefício do mundo. Ele foi a única pessoa com esse propósito. 

 
 
4) As Mudanças da Adolescência e o Tempo Certo do Matrimônio 
 
Durante nossa infância, desejamos somente crescer de forma saudável. Mas quando 
alcançamos a adolescência, mudanças ocorrem tanto fisicamente como mentalmente; 
nosso interesse no sexo oposto cresce e ficamos atraídos pela boa aparência. 
Externamente, tentamos nos vestir na moda e nos concentramos em tornar nossos rostos 
mais bonitos. Podemos dizer se uma garota alcançou a adolescência ou não olhando 
para seus lábios. 
 
Garotas menstruarão e seus corpos físicos começarão a parecer diferente. Seus quadris 
crescem, os seis desenvolvem, os lábios crescem vermelhos e seus olhos começam a ter 
um brilho misterioso. Para o quê e para quem vocês acham que estas mudanças físicas 
ocorrem? 
 
Estas mudanças físicas ocorrem para criar uma estrada reta que segue em círculos, para 
começar um movimento circular. Seguir reto não pode trazer nenhuma harmonia. 
Quando vamos de um lado para outro em uma estrada reta, isto não trará nenhuma 
harmonia, mas somente destruirá o ambiente. Tudo deve circular a fim de preservar e 
trazer harmonia ao ambiente. Tudo deve seguir em movimento circular por esta razão. 
Mas não podemos continuar por nós mesmos. Precisamos seguir centrando em nosso 
parceiro recíproco (cônjuge). 
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Estar junto com nosso parceiro iniciará automaticamente um movimento circular. Este é 
o princípio de céu e terra. Portanto, mudanças físicas ocorrem em garotas para capacitá-
las a encontrar seu parceiro e começar a girar. Quando duas pessoas são atraídas uma 
pela outra, ali se desenvolve um poder para fazê-los girar. Portanto, a razão que as 
mulheres se vestem bem e utilizam maquiagem não é para seu próprio benefício, mas 
para seus parceiros. 

 
Quando uma pessoa está em pleno desabrochar? É durante a idade jovem adulta. Esta 
idade é o período de sete anos desde a idade de dezoito anos até os vinte e cinco anos. 
Este período de sete anos é o tempo quando a flor do amor mais desabrocha. Quão 
precioso é este período único da vida quando alguém está plenamente desabrochando! 
 
Todos vocês conhecem a peônia (magnólia), não é? O broto desta flor tem em seu 
interior uma flor de uma cor amarela diferente. Quantas camadas de pétalas ela tem? As 
pétalas estão bem juntas na flor. Vocês podem puxá-las para abrir? Elas estão bem 
enroladas para que não possa ser aberta facilmente. Homens e mulheres são semelhantes 
a isto. Quando o seu broto de amor irá desabrochar? Esse tempo é quando a beleza é 
manifestada ao maior grau: no meio da harmonia do universo. Este também é o melhor 
momento para as pessoas. Isto é a obra-prima de Deus, e é o período que brilha como o 
mesmo centro, e ainda melhor. Isso não é assim? 
 
Durante o período de crescimento, a adolescência é quando uma pessoa se torna mais 
bela. Uma pessoa na adolescência é como o broto da flor mais linda. A pessoa que pode 
amar mais os adolescentes pode receber a graça de Deus e pode ser convidada para o 
quarto de Deus. Vocês entendem sobre o que estou falando? Vocês podem entender este 
tipo de amor? Então, vocês são capazes de ser assim agora? Se vocês entenderam e 
vocês são homens, vocês devem começar a preparar o que é necessário. 
 
Adolescência é quando você sente como se tivesse se tornado um príncipe de todo o 
país. Isso não é assim? Este é um período quando você coloca tudo de cabeça para baixo 
centrando em si mesmo. Adolescência é um tempo quando você sempre responde. Por 
isso se você se pressiona, você pode facilmente seguir em uma direção diferente. Este é 
o motivo pelo qual a delinquência juvenil se tornou atualmente um problema em âmbito 
mundial. Durante a adolescência, você não pode ser feliz a menos que tudo que você 
faça esteja autocentrado. Você se sente tão orgulhoso quando até mesmo uma pequena 
coisa fica envolvida centrando em você. 
 
Eu vi uma garota de cerca de vinte anos de idade rindo sem qualquer razão. Ela estava 
rindo, “ha, ha, ha, ha, ha...,” mesmo quando ela viu um caqui maduro cair de uma 
árvore durante a estação do outono depois que todas as folhas tinham caído. Jovens 
adultos podem entender e sentir coisas sem saber o que eles estão sentindo. Porque tudo 
acontece em relação a ela, ela consegue ter o melhor sentimento. Portanto, adolescência 
é um ponto de conversão quando uma pessoa pode estar em contato com tudo e formar 
um relacionamento. 
 
Por que é assim? Isto é por causa da natureza original da criação que busca unir 
completamente homem e mulher, centrados no amor de Deus. Entretanto, por causa de 
um erro, esta natureza foi abalada, pisoteada, quebrada, como uma rachadura em uma 
bela tigela. 
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Originalmente, homem e mulher têm a natureza para se unirem centrados no amor de 
Deus. O amor de Deus é ilimitado. O amor de Deus potencializa toda vida na terra. Se 
este amor estivesse dentro de toda pessoa, o mundo seria preenchido com pessoas 
santas. 

 
Mesmo para a mais bela garota, a adolescência vem uma única vez. Durante esse tempo, 
ela é a mais bela flor de todas, e este é o tempo mais precioso para ela em todo seu 
tempo de vida. Por isso uma garota pensaria, “Eu quero viver sozinha”? Essa pessoa 
não é uma mulher. Esse animal existe? [Risadas.] Além disso, entre os homens que 
parecem muito bons na idade por volta dos dezesseis anos, algum entre eles iria querer 
viver sozinho? Neste tempo todos eles começam a procurar por uma parceira recíproca. 
Com quem se assemelham aqueles que fazem desta maneira? Eles são desta maneira 
porque se assemelham a Deus. Se Deus não é assim, como Seus filhos podem ser 
assim? É porque Deus é assim. Durante a adolescência, que é o tempo mais precioso da 
vida de uma pessoa, o desejo de buscar um parceiro é o mesmo no homem e na mulher. 
Isso é assim, ou não? Se vocês pensam que não, sigam em frente e envelheçam e 
morram sozinhos. 
 
Tente dizer para uma mulher bonita, “Mulheres bonitas são desafortunadas. Uma pessoa 
bela como você deve envelhecer e morrer sozinha.” Mesmo uma mulher bela que é 
tranquila realmente ficaria louca. Nada pior pode ser dito para uma pessoa. Esta bela 
mulher terá valor somente quando existe um homem que a aprecia completamente e 
conecta-a com o amor celeste. Portanto, uma pessoa com uma emoção instável é feliz 
ou infeliz? Avós, por favor, respondam. Elas dizem que ela é infeliz. Isto é verdade. 
 
Quando amor é ligado? Quando o poder do amor nos afasta? Quando homem e mulher 
alcançam a adolescência e todas as funções físicas alcançam cem por cento de 
perfeição, tudo se interrompe. Tudo se torna saturado. Movimentos sempre seguem 
através de um ponto de saturação. Tudo alcança um ponto de saturação e para. 
 
O ponto antes de se tornar saturado é o período de adolescência. Adolescência é o 
período quando todas as funções físicas alcançam o estágio de maturidade. Por 
exemplo, isto é semelhante a um balão que está cheio de ar ao ponto de estourar. Ele 
estouraria se um pouco mais de ar é colocado. Quão maravilhoso seria estourar depois 
da conclusão do amor! De forma semelhante, quando uma pessoa alcança a idade de 
dezoito anos, ele ou ela se torna esticado ao ponto um pouco antes de estourar. Então 
eles são capazes de começar a rotacionar de forma tão bela pela eternidade. 
 
Quando nossos corpos espiritual e físico se unem completamente, amor original surge 
dentro de nós. Mesmo no mundo decaído, durante o tempo da adolescência, homem e 
mulher podem se colocar em uma linha paralela onde nossas células espirituais e físicas 
se harmonizam. Durante a adolescência, as células de nossos corpos espiritual e físico 
cumprimentam com alegria todas as coisas com as portas abertas. 
 
O mundo humano durante a adolescência centrado em Deus seria preenchido com 
alegria e felicidade. 
 
Quando vocês, homens e mulheres solteiros durante a adolescência se encontram e 
conversam, seus corações saltam, não é? Vocês ficam excitados, e uma mudança 
começa a ocorrer em sua mente. 
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Entretanto, se sua mente não se centra em Deus e se coloca no lado oposto, ela se torna 
má. Sua mente deve estar centrada em quem? Em Deus. É amor verdadeiro que pode 
trazer você para um lugar onde seu coração e Shimjung centrados em Deus podem se 
unir. Vocês podem entender? Porque os seres humanos devem viver suas vidas inteiras 
assim, homens e mulheres devem ter ideais e esperanças que estejam centrados no 
amor. 
 
O que faz vocês brilharem no estágio final é amor. Amor que não é consciencioso não é 
amor. Vocês podem não entender sobre o que estou falando agora, mas serão capazes de 
entender uma vez que se casem. 
 
Tenho certeza que muito frequentemente estudantes homens querem olhar para os 
rostos das estudantes mulheres, e as estudantes mulheres querem olhar para os rostos 
dos estudantes homens sem qualquer razão. Isso não é assim? Esse tempo chegará. Isto 
é porque vocês ainda são jovens. Quando vocês estão com quinze ou dezesseis anos e se 
tornam estudantes do ensino médio, seus pensamentos se voltam na direção de seus 
colegas. Seus olhos giram em círculos. Vocês não pensam assim, estudantes do ensino 
médio? Por favor, sejam honestos. Como estão suas mentes? Vocês não gostam de estar 
com estudantes homens, ou isto é bom? Digam-me logo! 
 
Bem! Está tudo bem que estudantes mulheres não respondam por que elas são mulheres. 
Homens, não é ruim ter estudantes mulheres ao redor, certo? Agora é a idade da 
adolescência. Este é o motivo pelo qual até mesmo Hyo Jin, quando ele vê uma 
estudante mulher… Estou contando uma história verdadeira. Quando vocês são 
sinceros, tudo será entendido, em qualquer lugar. Este é o motivo pelo qual estou sendo 
franco. Se vocês acham que é uma mentira, vocês estão errados. Estou falando muito 
francamente. 
 
Estudantes homens pensam somente sobre como as estudantes mulheres estão olhando 
para eles, e as estudantes mulheres são da mesma forma. Vocês pensam, “Oh, eu devo 
pentear meu cabelo,” ou “eu devo cuidar da minha roupa,” ou vocês olham para um 
espelho. Vocês fazem isto não pensando sobre como parecem para vocês mesmos, mas 
somente sobre como os estudantes homens estão olhando para vocês. Não é assim, 
estudantes mulheres! Então, e quanto aos estudantes masculinos? Isto é bom e natural. 
Não é ruim que vocês pensem dessa forma. Mas estou dizendo para vocês pensarem 
com um coração mais artístico. 
 
Quando alcançam a adolescência, vocês se tornam mais ambiciosos, entrando e saindo, 
a partir de, e para muitos lugares. Dessa forma, a partir de agora, um homem solteiro 
precisará de uma noiva, e uma noiva precisará de um homem solteiro. Isso não é assim? 
Aqueles que pensam que isto está errado devem sair. 

 
Os olhos de uma mulher bem vestida brilham ainda mais quando ela vê um homem. A 
fim de encontrar um parceiro, é muito natural se vestir. As mulheres andam com seus 
corações queimando para encontrar um homem bonito ou ideal. Quando Deus pensaria 
que é o momento para homens e mulheres sentirem a maior felicidade? Deus diria, “Me 
sinto bem olhando para um casal idoso rindo e dançando, dizendo que eles amam um ao 
outro”? Ou Deus ficaria mais feliz ao observar um homem e uma mulher jovens, em 
amor tanto através da mente como do corpo, cantando e dançando juntos? 
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O que é felicidade para os seres humanos? Podemos dizer que somos felizes quando 
temos muito dinheiro e usamos muitos diamantes? Podemos dizer que somos felizes nos 
vestindo maravilhosamente com perfume e maquiagem, cantando e dançando? 
Naturalmente, cada pessoa difere levemente. Mas verdadeira felicidade somente pode 
ser encontrada quando vocês se tornam intoxicados em amor com seu cônjuge, rindo, 
cantando e sussurrando. A pessoa que pode fazer isto é uma pessoa feliz. 
 
Uma pessoa que ouve palavras sussurradas a partir de seu amado ou sua amada, pode 
ser considerada como sendo uma pessoa feliz. Palavras sussurradas de amor em nossos 
ouvidos faz você se sentir tão feliz que você sente como se estivesse em um sonho. O 
tempo quando a felicidade é a mais florida e significante é durante a fase jovem adulta, 
quando o poder do amor está transbordando. Este é o tempo quando você pode agarrar o 
amor com todas as suas forças e se tornar unificado através do amor. 

 
O Deus onisciente e todo-poderoso criou um tempo durante o qual homem e mulher 
podem desabrochar de forma bela. Esse tempo é a fase jovem adulta. Para estes homens 
e mulheres recentemente maduros, Deus deu a bênção do matrimônio como um portal 
para obter felicidade. Tudo neste mundo perde o valor de sua existência se não se 
envolve em um relacionamento recíproco ideal. Portanto, é um desenvolvimento muito 
natural para homem e mulher receber a Bênção e se casar depois de crescer e se tornar 
maduro. 
 
Vocês estarão em problemas se tentam apressar a experiência de amor. O sentimento de 
estar intoxicado por amor e se tornar feliz é como uma prévia do que está por vir 
quando chega o tempo certo para abrir o portal de amor. Mas vocês devem esperar até 
que chegue o tempo para abrir o portal. O portal de amor deve abrir orgulhosamente 
quando vocês se tornam os mestres do amor. 
 
Quando vocês acham que é a idade certa para se casar? Quando sua mente e corpo têm 
o poder mais aperfeiçoado é o momento preciso para se casar. Seu poder enfraquece 
quando este tempo passa, e então não importa quanto você tente manter sua 
ingenuidade, se torna difícil procurar um parceiro. 

 
 
5) Educação e Matrimônio 
 
Matrimônio abre a porta para a felicidade humana. Estudar a fim de abrir a porta para a 
felicidade é bom. Entretanto, se este estudo é o propósito de se tornar rico ou poderoso, 
isto é um erro. Estudo deve ser para o propósito de alcançar amor verdadeiro. 

 
Por que vocês vão para a escola? Felicidade não pode existir sem amor. Portanto, 
podemos dizer que o propósito de ir para a escola é encurtar a estrada para o amor. 
 
Quando mulheres jovens vão para a universidade para obter uma graduação, 
definitivamente isto é a fim de encontrar um bom esposo. Não há nenhuma outra razão. 
Não importa quão grande um homem seja, ele seria uma pessoa infeliz se não pudesse 
formar uma família que esteja unida. 
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A razão para estudar é encontrar um homem verdadeiro e se tornar uma mãe verdadeira. 
A fim de se tornar uma mãe verdadeira, uma mulher deve estudar pelo país e se tornar 
uma esposa verdadeira que pode servir seu esposo como um homem verdadeiro. Se 
você não pode obter esta estatura como uma pessoa, você não será capaz de servir seu 
esposo verdadeiro ou ter um filho verdadeiro. Uma mulher deve se tornar uma esposa 
verdadeira e, como a dona da casa da família, deve se dar bem com o esposo até a 
velhice. Se o estudo é para o propósito de se tornar uma boa esposa, então todos os 
graduados da universidade não seriam eventualmente casais de cabelos grisalhos? 
Entretanto, entre os graduados universitários há mais casais de cabelos grisalhos ou 
pessoas que estão divorciadas? Desnecessário dizer, pessoas não educadas vivem juntas 
de forma feliz por muito mais tempo. 

 
6) Adolescência e Primeiro Amor 
 
Portanto, como resultado, podemos dizer que mulheres buscando por homens, e homens 
buscando por mulheres é para encontrar o amor de Deus. A realização do amor é a 
estrada que conduz para a terra natal mais ideal. 
 
Por exemplo, quando alcançamos a adolescência, nossa mente e corpo começam a 
buscar por amor. Caminhamos sem nem mesmo ouvir as palavras de nossos pais. Os 
olhos da mente e os olhos do corpo se unem e se movem ao redor. Se temos um nariz 
para o amor, podemos gostar de um cheiro que odiávamos antes. Se temos uma boca de 
amor, podemos passar a gostar de um sabor que geralmente não gostávamos. Queremos 
ouvir histórias de amor a noite toda. Uma vez que você toca seu objeto de amor, você 
não quer parar. Portanto, se você é invadido pelo sentimento de amor durante sua 
adolescência, seus olhos se tornam estranhos e tudo parece maravilhoso para você. 
 
Quando sua mente e seu corpo se unem e você dispara uma arma de amor, a bala seria 
atirada diretamente no coração de seu parceiro. Aqueles que desejam ter este tipo de 
amor de homem ou amor de mulher, por favor, levantem a mão. Não há nada que o 
amor não possa digerir. Amor pode comer e digerir tudo. Se vocês têm amor verdadeiro, 
não importa quão feio um homem seja, ele parecerá simpático para vocês. Amor é 
incrível. Portanto, seja bom ou ruim, homens e mulheres nunca podem esquecer o 
primeiro amor que eles experimentaram durante sua adolescência. 

 
Se uma mulher tem um amante a quem ela ama ao custo de sua vida, mas ela se casa 
com um homem diferente por causa da oposição de seus pais, ela será feliz por toda a 
sua vida ou não? Para essa mulher, mesmo se o homem a quem ela amou pela primeira 
vez tivesse um nariz quebrado ou olhos irregulares, ele pareceria maravilhoso para ela, 
como uma flor. Mesmo se o homem a quem seus pais escolheram fosse uma pessoa a 
quem todos concordam que era maravilhoso em todos os aspectos desde a aparência 
externa até a inteligência interna, o homem a quem ela amou em seu coração muito 
tempo atrás seria melhor, embora não fosse tão bom externamente. Vocês podem 
acreditar em minhas palavras, não é? [Sim!] Mas vocês não pertencem a este tipo de 
pessoas, não é? [Risadas.] 
 
O primeiro amor pode dominar tudo. Quem é o sujeito de amor? É Deus. Sendo que o 
sujeito de amor é Deus, Deus é o único que pode amar. Originalmente, o homem estava 
destinado a fazer Deus seu primeiro amor. Entretanto, a queda interferiu. 
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Com quem Eva teve seu primeiro amor? [Com o arcanjo!] Eva estava destinada a ser 
amada com alegria, mas ela teve amor chorando, com um rosto franzido. Vocês acham 
que Eva disse quando estava caindo, “Oh, isto é bom. É muito delicioso comer o fruto 
da árvore do conhecimento do bem e do mal”? Quando Eva estava sendo estuprada pelo 
arcanjo, o que ela sentiu em seu coração? Ela sentiu as dores da consciência quando 
estava sendo puxada sem disposição pela sedução do arcanjo. Eva estava destinada a 
amar com todas as células do seu corpo, sentindo alegria como se fosse uma flor 
esperando pela chegada da primavera. Entretanto, ela amou com todas as suas células e 
coração morrendo. 

 
Vocês sentiam que o primeiro amor era precioso? Não tenho certeza – como vocês 
sentiam? [É precioso.] Vocês são muito mais espertos do que eu. Isso está certo. 
Aqueles que responderam parecem ter experimentado o primeiro amor. [Risadas.] 
Vocês devem ficar em silêncio quando são perguntados este tipo de pergunta. Eu apenas 
mencionei para fazê-los ouvir. Se eu ouço essa resposta vindo das irmãs sentadas aqui, 
eu repreenderia vocês, mas sendo que foi um homem de aparência feia que respondeu, 
eu perseverei! De qualquer forma, vocês já ouviram que o primeiro amor é bom. 
 
Então com quem vocês fizeram este primeiro amor? Por favor, pensem. Se vocês não 
tivessem caído, com quem vocês teriam feito seu primeiro amor? Vocês deveriam ter 
feito seu primeiro amor com Deus. Se Adão e Eva tivessem feito seu primeiro amor 
centrando em Deus, esse primeiro amor teria sido embalado com amor. Amor de pais 
centrando no primeiro amor, amor de esposo e esposa centrando no primeiro amor, 
amor de filhos centrando no primeiro amor – cada raiz estaria fortemente ligada com o 
amor de Deus. Este não é amor como o seu que está separado por vários milhares de 
anos de distância histórica e que deve seguir através de passos de restauração individual 
e familiar. Este é amor que pode se equiparar ao amor de pais, o amor de esposo e 
esposa, e ao amor de filhos, todos juntos de uma vez. 
 
A pessoa que abandona este primeiro amor com Deus não pode ir diante de Deus. A 
pessoa que diz que abandonaria tudo para viver e morrer por causa de seu amor por 
Deus pode ir para o céu. O primeiro amor entre homem e mulher também é importante. 
 
O Reverendo Moon da Igreja de Unificação realiza casamentos em massa reunindo 
homens e mulheres de bem a fim de conectar seu primeiro amor centrado em Deus. 
Estes homens e mulheres se casam, transcendendo nação e raça, a fim de realizar o 
amor de Deus. Portanto, eu ouço pessoas dizendo que o Reverendo Moon ficou louco. 
Eu ouço estas vozes por causa do primeiro amor. 
 
Vocês devem tomar a si mesmos a partir deste ponto de vista. “Quão mal e odiosos são 
a mente e o corpo que eu tenho, e quão odioso estou sendo, traindo minha própria mente 
e corpo.” Se vocês se encontram assim, vocês devem saber que é urgente mudar a si 
mesmos primeiro, antes de dizer, “Oh, Deus. Por favor, salve-me com amor.” Há muitos 
jovens nestes dias que seguem por aí fazendo amor nas ruas. Tenho certeza que 
ninguém age assim depois de se juntar à Igreja de Unificação, mas estou certo que vocês 
eram assim antes de se juntarem à Igreja. Quando uma mulher que ama determinado 
homem encontra outro homem muito melhor do que o primeiro homem, sua mente 
muda e diz, “Tchau, tchau” para seu ex-amor, isto seria bom ou ruim? (“Ruim.”) Quão 
ruim isto seria? Eu acho que vocês querem destruir a mulher e jogar o homem fora. Esse 
é o coração de amor. 
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É a mesma coisa para as mulheres. Uma mulher acharia bom ou ruim que seu esposo, a 
quem ela amava profundamente, começasse a amar outra mulher? Qualquer pessoa que 
diz que acharia bom, seria muito melhor morrer. Não deveria haver nenhuma pessoa 
que acharia bom. Pensem sobre isto. Por causa do orgulho do homem, vocês podem 
observar silenciosamente quando sua esposa está amando outro homem? Vocês 
achariam melhor vê-la parar mesmo se ela se esfaqueasse com uma faca. Um homem 
que não tem a coragem para isto não é um homem. Se isto acontecesse comigo, eu 
sentiria da mesma forma. 

 
 
7) Mente e Corpo Devem se Unir 
 
Atualmente sabemos que dentro do corpo de um indivíduo solteiro, o poder da mente 
original, que deseja o bem, está em guerra violenta com o poder da mente decaída que 
deseja o mal. Estas duas mentes estão em grande contradição. Quando esta contradição 
entre a mente e o corpo humano começou? Ela começou no momento da queda. Através 
da queda de nossos primeiros antepassados humanos, passamos a ter uma mente e um 
corpo que sempre brigam e lutam, causando conflitos entre famílias, sociedades e 
nações, e derramando o sangue de infelicidade. 
 
Devemos saber claramente a razão que nossa mente e nosso corpo não podem se unir. 
Se Deus existe, por que Deus teria criado pessoas cujas mentes e corpos não podem se 
unir? Um indivíduo nasce nesta terra sabendo o que são os seres humanos e o que são 
homem e mulher. Se a única forma para um homem ou uma mulher se unir é através da 
forma do amor, então por que não podemos nascer com um fundamento original para 
estarmos unidos? Por que Deus não pôde criar a humanidade assim? Este é o problema. 
(Por que Deus criou a humanidade para exigir absolutamente o amor de Deus?) Quando 
pensamos a partir deste ponto de vista, podemos encontrar a teoria que nem Deus e nem 
homem ou mulher têm sido capazes de se colocarem em sua posição normal original. 
 
Para nós, seres humanos, a coisa mais importante é amor; portanto, a menos que homem 
e mulher busquem cada um por amor em uma posição recíproca, eles nunca podem 
encontrar o amor de Deus. O amor de Deus somente pode vir para um lugar onde a 
mente e o corpo de verdadeiro homem e verdadeira mulher estejam juntos em unidade 
sem qualquer conflito. 
 
Vocês devem se tornar pais com mentes e corpos unidos, sendo capazes de amar seus 
verdadeiros filhos conectando o amor de esposo verdadeiro, amor de esposa verdadeira 
e amor de Deus verdadeiro. Quando isto é realizado, uma família perfeita pode ser 
formada. Amor verdadeiro aparece onde mente e corpo estão unidos. Amor verdadeiro 
deve habitar no coração e mente de um esposo e uma esposa; e se tornando unidos, eles 
devem dar nascimento aos seus filhos e filhas. 
 
Além disso, vocês devem reverenciar Deus mais do que seu esposo ou esposa. Isto é 
necessário para vocês, mas será diferente quando a idade de seus filhos e filhas chegar. 
Vocês devem amar os Verdadeiros Pais muito mais do que vocês amam seu esposo. O 
Princípio diz que depois disso, vocês podem amar seu esposo e seus filhos e filhas. 
 



69 

 

Vocês conhecem sobre os três pontos? Onde estes três pontos podem estar juntos é onde 
Deus e Adão e Eva podem estar juntos. O lugar onde Deus pode se unir com Adão e 
Eva é onde a mente e corpo de Adão e Eva se unem. Este é o lugar onde o coração e 
Shimjung deles se unem também. 
 
Então, onde é o lugar que um homem e mulher aperfeiçoados vivem? Este é o lugar 
onde homem e mulher podem, centrando na providência celeste pública, receber o amor 
de Deus, unir completamente suas mentes e corpos, e servir Deus como o sujeito. 
Quando um homem e uma mulher passam a viver neste lugar, eles se colocam na 
posição de Adão e Eva aperfeiçoados. Quando essas pessoas formam uma família e 
fazem um novo início, isto se torna um início histórico. Isto se torna o primeiro passo de 
vida histórico. Adão e Eva deviam realizar este primeiro passo, mas por causa da queda, 
eles falharam em fazer isso. Portanto, a fim de restaurar isto, vocês devem seguir 
buscando por este lugar atualmente. 

 
A mente e o corpo de um homem estão em um relacionamento de sujeito e objeto, e isto 
produz o poder de existência pela continuação da ação de vertical e horizontal. A 
mulher também tem uma mente e um corpo formando um relacionamento vertical e 
horizontal, e o poder de existência resulta a partir disso. Tanto homem como mulher 
tem o relacionamento recíproco de vertical e horizontal que é formado através do poder 
do amor. Somente amor pode manter o relacionamento ideal eterno da mente e do 
corpo. 
 
Suponham que uma pessoa seja um agricultor pobre cortando grama no interior. Se 
existe uma emoção ardente de amor estourando na mente e corpo do agricultor, seus 
cinco sentidos da mente e os cinco sentidos físicos se unirão, fazendo-o sentir alegria 
que ele nunca experimentou antes. 
 
Se existe um lugar em vocês mesmos onde o amor de Deus habita, quando o coração de 
Deus balança uma vez como um pêndulo de um relógio, seu coração também balançará 
uma vez. Portanto, vocês começam a dar uma volta com Deus. Uma vez que vocês 
começam a dar uma volta, vocês continuarão a girar. Quando mais vocês seguem, mais 
a força centrífuga se ativará, demandando que vocês amem sua família, sociedade, 
nação e mundo cada vez mais profundamente. 
 
Quando sua mente e corpo se tornam unidos, e quando vocês alcançam o ponto onde 
devem abrir o portal do amor, sua mente ressoará com o universo e vocês se tornarão 
escritores ou poetas. Quando vocês podem escrever um poema ou uma estória sobre 
amor, isto significa que vocês estão exibindo a capacidade para conectar o amor de 
forma bela e feliz. Quando um olho de amor se abre, sua mente e corpo irão querer 
formar um relacionamento multidimensional no universo. Vocês naturalmente sentirão 
a lei da natureza e sorrirão ao observar a dança das folhas caindo no vento do outono. 
Vocês também pisarão como se estivessem se tornando uma flor, e vão querer sentir a 
beleza das flores da primavera. 
 
Por que ambos homem e mulher desfrutam amor? O corpo de um ser humano é formado 
de aproximadamente quatrocentos trilhões de células. Todas estas células se ativam 
quando um ser humano ama com amor verdadeiro. Vocês devem saber que o momento 
quando um homem e uma mulher amam é o tempo que eles podem ativar todas as 
células de seus corpos. 
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Quando sua mente e seu corpo se unem e derramam lágrimas de esperança por alguém, 
seus ossos começarão a fazer sons. Isto é o mesmo no caso de animais. Estou certo que 
todos vocês sabem o que acontece durante a estação de acasalamento das vacas. Elas até 
mesmo esquecem de comer. Nesse tempo, todos os nervos esperam somente por 
acasalamento. De forma semelhante, quando vocês amam e esperam uns pelos outros 
com suas mentes e corpos unidos, não há nenhuma célula que permanece parada. Todas 
as células esquecem seu senso original de direção e se concentram apenas nisso. 
Quando vocês encontram seu cônjuge, todas as células explodem. Este poder da 
explosão é enorme. 
 
O que devemos fazer ao amar assim? Devemos nos tornar como Deus. Devemos ser 
capazes de sentir felicidade sempre que Deus está feliz. Em outras palavras, tentamos 
sentir a felicidade juntamente com Deus. 

 
Devemos unir mente e corpo. Há duas formas: uma forma é unir sua mente centrando 
em seu corpo, a outra é unir seu corpo centrando em sua mente. Vocês devem escolher a 
forma para fazer seu corpo se tornar unido centrando em sua mente. Mesmo quando sua 
mente muda, é melhor se unir centrando em sua mente. Se vocês estão buscando por um 
amor ideal, é necessário seguir através desta forma. Concluímos que devemos fazer 
nossas mentes e corpos se unirem centrando em nossas mentes. 
 
Os membros da Igreja de Unificação devem ser sempre capazes de unir seus corpos com 
o padrão de suas mentes, o qual é centrar sempre nos pensamentos públicos. Centrando 
no propósito pelo qual sua mente busca, seu corpo deve seguir sem qualquer hesitação. 
Em qualquer situação difícil se eu fiz uma decisão de cumprir um objetivo, minha 
mente e meu corpo nunca mudam. Mesmo se eu tivesse que seguir para uma situação 
miserável, terei jogado um jogo a fim de superar essa dificuldade. Não tive nenhuma 
hesitação porque sempre ostentei o pensamento que cumpriria o objetivo pela superação 
das dificuldades. 
 
De forma semelhante, não importa quanto vocês tenham que sacrificar, vocês devem 
tentar fazer seu corpo se unir centrando no propósito de sua mente, a vontade de Deus, o 
mundo unificado de Deus e o ideal de criação de Deus. Se vocês não estão determinados 
a seguir o caminho de sacrifício, vocês terão que pagar indenização – ficando doentes, 
por exemplo. 
 
Portanto, sua mente e seu corpo devem se unir centrando em sua mente. Então, um 
homem e uma mulher cuja mente e corpo estão unidos devem se tornar unidos 
centrando em uma família. 

 
 
8) A Perfeição do Amor Verdadeiro 
 
Amor Verdadeiro está no topo do mundo do amor; ele começa a partir do ponto mais 
elevado do mundo. Como o trovão e o relâmpago descem a partir do céu, o amor 
verdadeiro também troveja a partir do alto como um relâmpago a partir de um lugar 
muito elevado. 
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Quando os seres humanos amam com amor verdadeiro, suas células estão cem por cento 
ativadas. Mesmo neste mundo decaído, quando um homem e uma mulher se amam, essa 
eletricidade passa através deles. A eletricidade que corre por eles é a que vem a partir do 
arcanjo; portanto, ela é apenas unicelular. A eletricidade que ocorre no mundo original é 
o relâmpago de um amor em nível universal, e seu poder seria vários milhares de vezes 
mais forte do que o relâmpago normal. Além disso, o som criado por todas as células de 
cada organismo seria o mesmo como do trovão. É a visão do Princípio que homem e 
mulher se amando no mundo original não seriam capazes de encontrar Deus a menos 
que coloquem toda a sua energia na direção do ponto onde o relâmpago do amor se 
encontra. Isto também é a perfeição do propósito de criação. 
 
A partir de quem vocês acham que o amor verdadeiro, o qual perdoa e abraça tudo, 
começa? Amor verdadeiro não começa a partir dos seres humanos. Amor verdadeiro 
começa a partir de Deus, que é o sujeito. Deus criou os seres humanos com amor 
verdadeiro; portanto, Deus deseja receber amor verdadeiro a partir da humanidade. 
Então, através de Deus devolvendo esse amor verdadeiro novamente para o homem, 
Deus e o homem aperfeiçoam o amor verdadeiro. 
 
Qual é a coisa mais sagrada neste mundo? A coisa mais sagrada neste mundo é amor 
verdadeiro. Amor verdadeiro começa a partir de Deus. Se Deus existe, não há nenhuma 
outra forma. Deus sinceramente deseja que o homem siga pelo caminho do amor 
verdadeiro, e devemos saber que não podemos nos colocar diante de Deus a menos que 
sigamos o caminho do amor verdadeiro. Deus deseja ver, ouvir, comer e tocar através 
do amor. O homem deseja isto também. Se recebemos um beijo de Deus, sentimos 
como se nosso interior explodisse de alegria. É neste ponto que está o desejo de Deus. 
Deus não sente felicidade por possuir diamantes ou joias. 

 
Qualquer poder derrete diante do amor verdadeiro. Apenas olhá-lo ou tocá-lo faz você 
feliz. 

 
Amor Verdadeiro conclui o ideal da unificação do universo. Se uma pintura não inclui o 
sabor do amor verdadeiro, vocês iriam querer vomitar mesmo se ela fosse chamada de 
obra-prima. Se amor verdadeiro desaparece entre um esposo e uma esposa, o 
relacionamento deles acaba. 

 
Qual é a coisa mais preciosa para a mulher. É o homem. Então que tipo de homem 
vocês precisam? Quão bonito ele seja ou quão saudável ele seja, isto não importa. O que 
é importante é se vocês podem encontrar amor valioso nesse homem. Isto é a mesma 
coisa na mulher. Uma mulher com amor verdadeiro é uma mulher verdadeira. Então, o 
que é esse amor verdadeiro? É adequado definir amor verdadeiro como aquele que pode 
amar coisas inferiores muito mais do que coisas elevadas. 
 
Por que isso é assim? Amor é uma ação. Uma pessoa que somente olha para coisas 
elevadas não pode se unir com coisas inferiores. Portanto, esta pessoa não pode se 
tornar verdadeira. Amor pode ser encontrado através de ação recíproca; portanto, se 
amor pode se relacionar com lugares elevados a partir de um lugar inferior, ele pode ser 
eterno e pode ir para qualquer lugar. Então, pela primeira vez o amor se torna genuíno. 
Portanto, podemos encontrar o conceito de eternidade quando tentamos tornar o amor 
do inferior, mais elevado do que o amor do aspecto mais elevado. 
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A este respeito, que tipo de existência é Deus? Deus não é um Deus que pode somente 
amar aquelas pessoas que vivem no céu porque Ele está em uma posição elevada. Deus 
tenta amar até mesmo aqueles vivendo no fundo do inferno. Deus deve ser aquele que 
pode amar todas as coisas. Por que Deus deve ser capaz de amar o inferior mais do que 
o elevado? Por causa do Princípio de ação, Deus deve ser aquele com o conceito de 
eternidade. 
 
O que é amor verdadeiro? É amor que faz você sentir, quando encontra uma pessoa, 
você quer estar com essa pessoa por centenas de milhares de anos. Este é o amor entre 
esposo e esposa que os faz querer amar um ao outro eternamente. No amor verdadeiro, 
não pode haver qualquer inferno ou Satanás. 

 
O corpo de um ser humano tem cinco sentidos. O homem é feito para sentir e 
reconhecer o amor verdadeiro através destes cinco sentidos. Um olho olhando na 
direção do amor verdadeiro seria coberto e intoxicado por ele. Quão belo é o brilho de 
um olho quando ele está intoxicado pelo amor verdadeiro! 
 
Quando uma boca está intoxicada em amor verdadeiro, pensem quão entediados esses 
lábios sorrindo ficam. Pensem quão belo seria ver a harmonia de cinco sentidos se 
movendo na direção de Deus intoxicado pelo amor verdadeiro. Deus sozinho não pode 
experimentar a alegria vindo a partir desta beleza. Ela somente pode ser experimentada 
quando há um parceiro. Este é o propósito de Deus criar a humanidade. 
 
Se há um belo homem e uma bela mulher que querem tocar os olhos, beijar os lábios, ou 
tocar a melodia da mente intoxicada pelo amor verdadeiro, o que Deus faria? Se há uma 
Eva de amor verdadeiro, Deus teria o desejo de uma única vez viajar pelo mundo do 
coração dela. Deus seria dirigido a ver quão profundo e amplo é o coração desta bela 
Eva. 
 
Deus iria querer viajar no mundo do coração de Adão e Eva, que tem mais beleza do 
que o céu e terra que Deus criou. Definitivamente, Deus quer viajar no mundo do 
coração de uma pessoa de amor verdadeiro mais do que Ele iria querer viajar pelo 
universo, e Deus não iria querer partir do mundo do coração de amor verdadeiro de 
Adão e Eva. Depois que Deus criou a humanidade, se Deus se tornasse intoxicado no 
amor verdadeiro de homem e mulher, o que teria acontecido a este mundo? Deus teria 
vivido no homem e mulher, e o mundo que Deus e eles criaram juntos definitivamente 
teria sido um mundo cheio de felicidade e beleza. 
 
Se amor verdadeiro é aperfeiçoado, o Deus sensível não hesitaria em estar submergido 
nesse amor verdadeiro. Não importa o que acontecesse, Deus, se Ele está em amor 
verdadeiro, sempre estaria feliz. No mundo de amor verdadeiro, a humanidade viveria 
de forma feliz pelo resto de suas vidas sem arrependimentos. Não haveria nenhuma 
história de guerra, reclamações ou infelicidade. 
 
Se amor verdadeiro fosse aperfeiçoado na história da humanidade, então todos os 
problemas de política, economia e cultura, incluindo conflitos e lutas, seriam resolvidos. 
Todos os problemas difíceis no mundo podem ser fundamentalmente resolvidos 
somente através da perfeição do amor verdadeiro. 
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Devemos buscar por amor verdadeiro. Onde devemos ir para encontrar amor 
verdadeiro? Amor verdadeiro não tem dia nem noite; ele é eterno e imutável. Ele não 
pode ser verdadeiro se é somente para mim mesmo. Amor verdadeiro não pode ser 
minha posse individual. Amor verdadeiro é para todas as pessoas e para todo o 
universo. Amor verdadeiro é o que conecta família, sociedade, nação, mundo e o 
universo. 
 
A frase “amem uns aos outros” no Cristianismo não significa que cada um deve receber 
amor. Amor é para o benefício dos outros; portanto, isto significa que cada um deve 
“servir para o benefício dos outros.” Que tipo de mundo haveria se todas as pessoas 
servissem e se sacrificassem para o benefício dos outros e para o todo ao invés de para 
si mesmas? Este seria um mundo de paz. Se todo o mundo viesse a amar uns aos outros 
com amor verdadeiro, mesmo ao preço da morte, haveria um fogo ardendo de 
renascimento. Se todas as pessoas amassem umas as outras, a flor da felicidade e paz 
desabrocharia e encheria o mundo com uma bela fragrância. O mundo onde amor 
verdadeiro é realizado é de fato onde o ideal da humanidade é realizado. Entretanto, 
quando cada um pede para ser amado primeiro, conflitos, lutas, inveja e dúvida são 
resultados. A verdade não existe distante de nós. Ela existe dentro de nós. 

 
 
9) O Privilégio do Amor Verdadeiro 
 
Amor garante o privilégio de participar em conjunto. Se um pai está em uma posição 
mais elevada, um filho em uma posição inferior pode saltar para aquela posição do pai. 
Por causa deste fato surpreendente que o privilégio de estar junto está incluído no amor, 
o amor é eterno mesmo quando estou separado e distante. 
 
Se vocês se juntam em um relacionamento de amor com Deus, vocês teriam o privilégio 
de domínio e independência, e então o direito de herança. Somente aqueles que 
possuem o amor de Deus podem ter o privilégio para herdar o poder de todo céu e terra 
que Deus criou. 
 
Como eu posso me colocar em uma posição recíproca diante do Deus absoluto? 
Fazendo esforços? Ou por poder? Nada disso tornaria isto possível. Entretanto, se vocês 
criam um relacionamento de amor, vocês podem ir para uma posição igual 
imediatamente. 
 
Se vocês querem se colocar em uma posição igual ou a mesma posição como Deus, 
vocês devem possuir o amor de Deus. 

 
Vocês devem saber que se a Igreja de Unificação combina o poder do amor com o amor 
verdadeiro de Deus, então o direito de posse já está determinado. É a mesma coisa como 
o direito de posse do esposo se tornando o direito de posse da esposa quando eles têm 
um relacionamento de amor verdadeiro. Um esposo e uma esposa unidos com amor 
compartilham a posse de toda a sua propriedade. De forma semelhante, uma pessoa 
ligada com Deus pelo amor verdadeiro herda o direito de posse de Deus. 

 



74 

 

O problema é, como um Deus onisciente e onipotente pode se unir com seres humanos 
que são uma existência limitada? Se um ser invisível e um ser visível não podem se 
unir, a unificação do universo não é possível, não importa quanto esperemos por isto. 
 
Que tipo de pessoa pode se unir com Deus? Somente uma pessoa verdadeira pode se 
unir com Deus. A pessoa verdadeira que pode se unir com Deus é uma pessoa com 
amor verdadeiro. 
 
Estou certo que não há ninguém que seja contra a conclusão que “somente uma pessoa 
verdadeira com amor verdadeiro pode se unir com Deus.” Estou certo que ninguém, não 
importa qual seja o fundamento histórico, cor da pele, tradição, costumes, idioma ou 
cultura, seria contra esta sugestão. 
 
Centrando no amor de Deus, se uma pessoa cria um relacionamento de amor com Deus, 
ele ou ela pode se colocar na mesma posição como Deus. Por que é que Nancy, a esposa 
do Presidente Reagan, pode ter os mesmos direitos políticos como o presidente diante 
do povo americano? Isto é porque, centrando no amor, ela está em um relacionamento 
de esposo e esposa com o Presidente Reagan. Se uma pessoa está unida centrando no 
amor, ele ou ela passa a ter o direito de se colocar na mesma posição como seu amado. 
Amor contém este direito. 
 
Juntamente com este direito, amor contém o direito de herança. Se você começa a ter 
um relacionamento de amor com Deus, você não pode somente se colocar na mesma 
posição como Deus, mas também passa a herdar tudo que Deus possui. A humanidade 
originalmente é privilegiada por ter tudo que Deus tem; portanto, é óbvio por que os 
seres humanos têm o desejo de se tornarem a existência suprema. 
 
Até mesmo o homem decaído tem o desejo de se colocar na posição mais elevada e 
mais honrada. Seja acadêmico, não acadêmico, negro ou branco, o desejo de ter a 
posição mais elevada é o mesmo. O problema é que somente amor pode satisfazer este 
desejo da humanidade. 
 
Quando se apoderam do núcleo do amor, vocês são capazes de controlar Deus. Mesmo 
se a esposa de um esposo bonito é feia, ela pode controlar seu esposo se eles têm um 
relacionamento de amor. Amor tem este poder. 

 
Uma garota inocente do interior, vivendo de forma tão miserável que nem mesmo tem 
sapatos, seria capaz de saltar de uma só vez para se tornar a esposa de um presidente, se 
ela cria um relacionamento de amor com uma pessoa que tenha a possibilidade de se 
tornar presidente. Não importa quão excelente possa ser o presidente dos Estados 
Unidos, que pode repreender o mundo inteiro, e mesmo que sua esposa seja uma pessoa 
comum, através do relacionamento de amor, ela tem o direito de participar com ele onde 
quer que ele vá. Amor tem este poder. 

 
A razão que sentimos tristeza é porque Deus está sentindo tristeza. Este problema tem 
sido ignorado até agora. Sendo que o homem e a mulher perderam seu valor original e 
absoluto como um objeto para o Deus absoluto, não podemos nos colocar diante do 
universo com dignidade. 
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Então como eu posso me colocar na posição recíproca diante deste Deus que está em 
uma posição elevada? Fazendo esforços? Através de poder? Nada pode tornar isto 
possível. Somente amor, somente a corda de um relacionamento de amor, pode elevar 
vocês a estarem em uma posição recíproca igual a Deus. 
 
Vocês não acham que o mundo é assim também? Mesmo que vocês não tenham 
qualquer valor, personalidade ou intelecto, então se vocês estão pertos de zero em todos 
os aspectos, se vocês criam um relacionamento de amor com um grande homem, vocês 
podem imediatamente ter valor como seu objeto. 
 
Em outras palavras, se há um grande “João,” sua esposa automaticamente se tornaria a 
“Sra. João.” Outras mulheres não seriam capazes de competir contra a mulher com este 
grande esposo. Vocês não concordam? Agora, considerem que podemos estar ligados 
com Deus pelo amor verdadeiro. O amor entre nós e Deus seria mais forte do que o 
amor entre pai e filho neste mundo. Portanto, centrado neste amor, não há nenhuma 
razão pela qual não poderíamos ser elevados para uma posição igual a Deus 
imediatamente. 
 
Amor é imutável e eterno, e portanto, absoluto. Assim, vemos o presente como um 
tempo quando nós, que esquecemos nosso grande valor original, devemos restaurar a 
origem de nossas vidas. 
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4. O Fenômeno dos Últimos Dias Centrado no Amor 
 
1) Quando são os Últimos Dias? 
 
A expressão “Últimos Dias” se origina do Cristianismo, mas um conceito semelhante 
existe em muitas religiões. Vamos pensar sobre como ocorrerão os Últimos Dias. 
 
O mundo que o Deus absoluto planeja deve ser eterno. Uma vez que ele começa, deve 
continuar eternamente. Devemos imaginar que a razão que os Últimos Dias são 
necessários no mundo que Deus criou não é porque Deus os planejou, mas por causa da 
queda humana. A causa dos Últimos Dias é o fato que o mal começou e o bem não pôde 
continuar. 
 
Adão e Eva que foram criados por um Deus do bem, viviam no Jardim do Éden, que 
também era bom. Se Adão e Eva não tivessem caído, o bem teria continuado 
eternamente. Entretanto, por causa da queda, o bem acabou sem nem mesmo começar. 
 
Vocês devem entender que embora os seres humanos foram criados para acreditarem 
nas palavras de Deus, nossos primeiros antepassados humanos não acreditaram, 
causando a morte neste mundo. Outro mestre apareceu, que seduziu Adão e Eva para 
não acreditarem na Palavra de Deus e desobedecerem ao Seu mandamento. 
 
Porque Adão e Eva não acreditaram na Palavra de Deus e foram seduzidos por este 
mestre, Satanás se tornou o senhor deste mundo. Adão e Eva decaídos se tornaram os 
objetos de Satanás. Como resultado de sua descrença, começou um mundo de 
destruição e morte, o que não tem nenhum relacionamento com Deus. Deus não pode 
deixar este mundo como está. Devemos fazer o bem começar novamente pela 
restauração deste mundo. 

 
Quando viriam os Últimos Dias? O fenômeno dos Últimos Dias ocorre quando uma 
pessoa celeste aparece para limpar o mundo pela restauração do bem para o indivíduo, 
família, clã, tribo, nação e mundo. Em outras palavras, os Últimos Dias ocorrem quando 
uma pessoa central aparece com o poder para eliminar todo mal, para remover todas as 
condições para acusação de Satanás, e transcender para um mundo de bondade. O 
tempo quando superamos individualmente são os Últimos Dias individual, quando 
superamos no nível de família são os Últimos Dias em nível familiar e assim por diante 
até os Últimos Dias em nível mundial. 
 
Historicamente, nossos antepassados vieram e foram. Aqueles que tentaram cumprir sua 
responsabilidade baseados na vontade de Deus sempre acabaram com falha. Portanto, 
Deus fez uma promessa que enviaria um representante em nível mundial que seria 
vitorioso representando o indivíduo, família, tribo, nação e mundo, e que apareceria 
diante de Satanás com um poder dignificado. Essa pessoa é de fato o Messias. 
 
O Senhor virá quando o mundo mal, que existiu desde o início da história, estiver 
pronto para um mundo do bem. Portanto, os Últimos Dias significam o fim de uma era e 
o início de uma nova era. Se o sol, lua e terra literais – que Deus criou – são destruídos 
nos Últimos Dias, isto seria destruição por Satanás, significando que Deus teria falhado. 
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Os Últimos Dias ocorrerão sem as pessoas saberem. Quando seu relógio indica doze 
horas, o ontem acaba e o hoje começa. Mas há alguém que percebe à meia noite que “a 
partir desse instante é um novo dia”? Eu não penso assim, mas isto não significa que o 
momento terminando o dia anterior não chegou. 
 
É difícil perceber claramente o fim de um dia e o começo do próximo. Logo, o outono 
acabará e o inverno chegará. Entretanto, o outono acabará e o inverno começará sem 
ninguém saber. Há muitos idosos aqui, mas há alguém que, mesmo uma única vez em 
sua vida, reconheceu claramente o momento que a estação mudou do outono para o 
inverno? Sem nosso conhecimento, o inverno chega, e então a primavera. Contudo, isto 
não significa que não há o ponto final, nenhuma divisão entre as estações. 
 
Vocês devem saber que quando Adão e Eva caíram, eles ainda não tinham um propósito 
claro que os permitisse decidir o que é bom e o que é errado. Eles também ainda não 
tinham o poder de domínio ou a capacidade para tomar decisões certas. A queda ocorreu 
quando Adão e Eva viraram para a esquerda quando deveriam virar para a direita. Adão 
e Eva caíram em meio à confusão, sem ainda conhecerem todos os fatos. 
 
Então quando são os Últimos Dias? O tempo é agora. Isto é porque está escrito na 
Bíblia que quando os Últimos Dias chegam, o mundo será dividido em ovelhas e cabras. 
As ovelhas são as pessoas seguindo o Senhor, e as cabras são aquelas que não estão. 
 
O comunismo está na esquerda e, portanto, é a cabra. Está escrito na Bíblia que o que 
está no lado esquerdo é a cabra. Uma cabra não conhece seu mestre nem mesmo se ela 
tiver um. Os comunistas conhecem Deus? As pessoas no mundo democrático são as 
ovelhas porque elas conhecem Deus. Uma ovelha conhece seu mestre. A Bíblia escreve 
sobre os Últimos Dias e descreve todos os fenômenos dos dias atuais. 
 
Qual é a natureza dos Últimos Dias? Este é o tempo quando tudo está tão caótico e 
confuso que as pessoas não podem dizer a diferença entre dia e noite, ou verdade e 
falsidade. Quando olhamos para o mundo atualmente, não podemos dizer se as pessoas 
que acreditam em Jesus são boas, ou aquelas que não acreditam em Jesus são boas. Às 
vezes aquelas pessoas que não acreditam em Jesus podem ser melhores. Quando 
comparamos o mundo comunista e o mundo democrático, o mundo comunista parece 
ser externamente mais digno e prático do que o mundo democrático. Entramos em uma 
era na qual não podemos distinguir claramente o que é melhor do que é pior. Vocês 
devem saber que isto anuncia os Últimos Dias. Diz-se que a história se repete. Estamos 
entrando na época na qual colheremos o que semeamos. 
 
A palavra “restauração” apareceu por causa da queda humana. Este é o ponto de vista 
do Princípio. A humanidade decaída deve ser restaurada. O principal propósito para 
Deus conduzir Sua providência é restaurar os seres humanos para sua posição original. 
 
Por que homem e mulher caíram? Eles caíram por causa do amor satânico. Então o que 
é amor satânico ou “decaído”? Ele é amor autocentrado, que separa indivíduos ao invés 
de uni-los. 
 
Qual, então, seria a natureza dos Últimos Dias? Este é o tempo quando todas as pessoas 
pensam sobre seu amor individual como absoluto. Os Últimos Dias do mundo ocorrerão 
centrando no amor decaído. 



79 

 

Em outras palavras, nos Últimos Dias, o amor individualista será entendido como 
absoluto. Amor pela nação, sociedade e família será negado, e amor autocentrado será 
aprovado. Ao invés de amor baseado na moralidade e na ética, amor carnal como animal 
será crescente neste mundo. 
 
Atualmente, amor impuro tem alcançado o estágio no qual nem pais, nem a nação e nem 
o mundo podem parar os atos sexuais corruptos dos jovens e resolver estes problemas. 
 
Por que Satanás trouxe a humanidade para este estado de corrupção? É porque Deus 
esteve conduzindo uma providência centrada no amor pelo todo. A fim de ocultar a 
providência de Deus, Satanás não tem outra forma a não ser empurrar homem e mulher 
na direção oposta. Qual é o maior objetivo de Satanás? É destruir completamente o 
amor. De forma inversa, Deus está tentando conduzir a humanidade para o mundo 
original de amor. 

 
 
2) O Fenômeno dos Últimos Dias: A Queda da Geração Mais 
Jovem 
 
Quando Adão e Eva caíram? Foi durante sua adolescência. Eles não eram velhos. 
Centrando em quê eles caíram? Eles caíram centrando no amor, e dois tipos diferentes 
de amor apareceram. Como resultado do relacionamento de amor ilícito, más sementes 
foram semeadas por todo o mundo. 
 
Isto se expandiu gradualmente, fazendo o mundo se dividir em dois e criar o problema 
de direita e esquerda. Quando uma tempestade varre o mundo a partir das nações mais 
desenvolvidas para as nações menos desenvolvidas, centrando no problema do amor, 
vocês sabem que estes são os Últimos Dias do mundo. Colhemos o que semeamos. 
 
Quando Adão e Eva caíram? Eles caíram durante sua adolescência. Um amor falso foi 
semeado e a humanidade nasceu através deste amor falso. O tempo deve chegar para a 
colheita do fruto. 

 
Atualmente, não importa onde vamos, o problema social mais sério é o problema ético 
da geração mais jovem. Através da lei universal de causa e efeito, a semente semeada 
gera exatamente os resultados correspondentes. Devemos resolver e superar isto. Agora 
os jovens estão caindo, se escondendo atrás das árvores. Isto é porque Adão e Eva 
tiveram um relacionamento ilícito atrás das árvores, sem a permissão de seus pais. 
Porque Adão e Eva semearam esta semente, agora estamos colhendo a mesma ação. O 
tempo está chegando quando o mesmo fenômeno ocorrerá por todo o mundo, 
transcendendo fronteiras nacionais, idade, ideologia e princípios. Estes são o Últimos 
Dias. Este tempo já chegou ou não? 

 
Hoje a delinquência juvenil está generalizada. Este é o resultado da queda. O problema 
dos estudantes universitários, pessoas em sua adolescência, é muito sério. Esses jovens 
até mesmo vendem seu próprio país se tiverem o desejo. Quando eles protestam, a não 
fica perplexa. Esse não é o caso? Quando a geração mais jovem se manifesta, toda a 
nação se abala. Demonstrações e atividades subversivas iniciadas por jovens estão 
ocorrendo em todos os lugares. 
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Problemas sexuais também são um problema. Quando eles caem, como eles fazem isto? 
Eles fazem como desejam, sem a permissão de seus pais. Mesmo quando esposo e 
esposa amam um ao outro, eles fazem como desejam. Amor é a origem e poder de vida, 
e deve seguir a lei celeste. Mas ele está se tornando um jogo nas ruas com as pessoas 
dançando e se envolvendo em atividades corruptas. Estes fenômenos indicam que são os 
Últimos Dias. 
 
Atualmente, qual é a realidade? Já estamos atrasados. Os jovens são envenenados por 
drogas, e o amor satânico e o sexo livre são crescentes. Todo o mundo livre está poluído 
pelos padrões corruptos dos Estados Unidos. 
 
Americanos estão viajando ao redor do mundo e seduzindo mulheres de todas as 
nações. Eles estão se tornando infiéis. Se não podemos resolver este problema, os 
Estados Unidos e o mundo serão destruídos. A razão que Sodoma e Gomorra pereceram 
foi por causa da luxúria, descrença e amor falso. Roma pereceu também, não por causa 
de qualquer poder externo, mas porque o amor em relação à família, sociedade e nação 
foi destruído e o poder de vida das pessoas diminuiu e pereceu. A este respeito, a 
América não é diferente de Roma. 

 
A humanidade, herdando a linhagem de sangue decaída semeada a partir da má 
semente, alcançou o tempo de colher o resultado. Eu sei que, recentemente, a queda de 
jovens está aumentando também no Japão. Isto significa que o outono está chegando, 
quando devemos fazer a colheita, no nível mundial, da má semente semeada pelo erro 
no Jardim do Éden. Quando este tempo chega, devem aparecer pessoas ou movimentos 
clamando por relacionamentos novos e ideais entre homens e mulheres. O fato que um 
movimento clamando por relacionamentos ideais tenha aparecido é realmente uma 
notícia feliz para todo o mundo. 

 
Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos caíram na situação que vemos 
atualmente por causa de sua ideia que “o mundo é nosso,” centrando somente em si 
mesmo, sem tentar se mover na direção da terra de Canaã em nível mundial. A América 
não tem um objetivo verdadeiro. 

 
Eu derramo lágrimas na Quinta Avenida na Cidade de Nova York. Nova York tem 
orgulho do Edifício Empire State e do World Trade Center, mas o que eles irão fazer 
agora? Acidentes acontecerão quando Deus deixar estes lugares. Deus abençoou este 
país por uma razão. A América deveria fazer tudo, até mesmo a construção de edifícios, 
no nome de Deus, mas a América está seguindo na direção oposta e se estragando. 
 
Se vocês estão nas ruas durante o horário de pico, podem ver jovens se reunindo e se 
corrompendo. Deus abençoou este país para que isto acontecesse? Deveria haver jovens 
se posicionando para iniciar um novo movimento pela pureza, determinados a salvar o 
mundo, mas não há ninguém. Se houvesse ao menos alguns jovens se reunindo ao redor 
de uma pedra simbolizando um altar, orando com lágrimas para salvar o mundo futuro, 
isso traria um ponto de felicidade. 
 
Vocês devem saber que Deus deixou agora a Cidade de Nova York. Existe agora um 
rumor ao redor do mundo que Nova York é uma cidade do diabo. Deus não abençoou 
este país esperando criar uma cidade onde assassinatos são ocorrências comuns e as 
mulheres são estupradas no meio do dia. O país tem todas as razões para perecer. 
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Os jovens são corruptos. Tenho certeza que vocês sabem que o problema das drogas 
entre os jovens está agora muito sério. As famílias declinaram e o racismo se tornará um 
problema cada vez maior a partir de agora. Além disso, há uma crescente possibilidade 
que o país seja ameaçado pelo comunismo, e o pânico econômico ocorrerá. Por que 
estas coisas acontecem? Isto é porque Deus partiu. 
 
Deus deveria estar habitando por todo o país dos Estados Unidos, mas Ele está deixando 
cada canto da América. Deus tem deixado seus corações. Deus tem deixado a família, a 
sociedade, a igreja e o governo. 

 
 
3) A Realidade de Satanás nos Últimos Dias 
 
Que tipo de deus é Satanás? Satanás é um deus de adultério. Nos Últimos Dias, Satanás 
nega Deus, as igrejas de Deus, e as tradições familiares de Deus. Atualmente, quando 
vemos estas coisas acontecendo ao redor do mundo, podemos entender que o 
comunismo realmente começou a partir da obra de Satanás. 
 
O comunismo nega a existência de Deus. Além disso, ele chama a religião de ópio e 
busca destruir famílias religiosas. Isto é porque Satanás sabe que Deus está trabalhando 
para fazê-lo se render através da religião e de famílias religiosas. Satanás sabia muito 
bem que se ele negasse Deus, ele também seria negado. Satanás também sabia que os 
seres humanos um dia voltariam para Deus. Portanto, Satanás pensou que, sendo que 
certamente não o serviria mais, ele queria nos impedir de servir também. Vocês devem 
saber que este mal é realmente Satanás. 
 
Quando Adão e Eva ainda eram imaturos, o primeiro passo de ação do coração que eles 
fizeram sem a ordem ou direção de Deus, se tornou a motivação de sua queda. Jovens 
vivendo na Idade do Completo Testamento não deveriam ter nenhuma relação ou 
interesse na sedução vindo a partir do ambiente decaído. Do contrário, Satanás 
trabalhou até desenvolver cada ideia para arruinar a humanidade. O comunismo 
encoraja as pessoas a “Brincar, cantar canções, dançar e fazer amor.” Esta é a estratégia 
deles para destruir. Satanás está fazendo este ambiente a fim de destruir a humanidade. 
 
Satanás está rindo cinicamente de Deus, dizendo, “Você pode unificar este mundo 
separado? Judaísmo e Cristianismo, os quais o Senhor tem conduzido por vários 
milhares de anos, estão totalmente desarrumados e se tornaram um espaço do 
comunismo. Como o Senhor assumirá controle desta situação?” Além disso, Satanás 
está acusando Deus, dizendo, “Quando olhamos para o mundo religioso de hoje, eles 
estão dançando, e homens e mulheres estão fazendo todo tipo de coisas, com a desculpa 
que devem ser sociais. O Senhor pode habitar neles? Há pessoas tendo relacionamento 
com o Senhor? Entre os quatro bilhões de pessoas do mundo, onde há uma religião ou 
pessoa religiosa com o coração de realizar Sua vontade?” Satanás está atacando Deus, 
dizendo, “Que tipo de pessoa é o Messias que o Senhor prometeu enviar? O que o 
Messias irá fazer? O Senhor está dizendo que o Messias está vindo com a 
responsabilidade para unir o mundo, a nação, e todo céu e terra com o amor original de 
criação, mas o Messias pode fazer esse trabalho nesta terra? Como o Messias pode fazer 
coisas que nem mesmo Deus pode fazer?” 
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A partir deste ponto de vista, a religião que deve aparecer – que Deus deveria formar – é 
uma religião com forte poder clamando para unir indivíduo, família, tribo, nação, 
mundo e céu, centrando no amor verdadeiro. 

 
Vocês sabem que Satanás está amarrando uma corda em seus quadris e puxando vocês? 
Seu pai e sua mãe estão puxando, seu país está puxando, e a pessoa com quem vocês se 
enamoraram está puxando vocês. Tenho certeza que há pessoas que pensam, “Sendo 
puxado assim, eu deveria reconsiderar seguir o Reverendo Moon. Eu vou pensar por 
algum tempo e então seguirei. Por que uma pessoa inteligente como eu deveria 
voluntariamente seguir um caminho de sacrifício, vivendo uma vida difícil?” Há 
pessoas que dizem, “Eu quero viver uma vida relaxada, e me divertir de vez em quando. 
Eu posso entender que o caminho de seguir o Rev. Moon é bom, mas eu não gosto de 
trabalhar tanto.” Por favor, levantem suas mãos se vocês podem dizer que Satanás não 
amarrou ao menos uma corda em seus quadris. 
 
Ninguém levantou a mão. Portanto, vocês não podem fazer grandes reivindicações. 
Vocês mesmos são miseráveis. Como vocês podem caminhar por aí tendo orgulho de 
vocês mesmos? Vocês podem se tornar como eu fazendo isso? Entre vocês há pessoas 
que receberam um doutorado. Mesmo os Ph.D.s devem cortar esta corda e superá-la. 
 
Até que vocês cortem a corda de Satanás, tanto homens como mulheres devem enterrar 
seu símbolo de amor no cimento. Mas não se preocupem – não importa quão duro seja o 
cimento, quando chegar a primavera de uma nação celeste, ele dissolverá naturalmente. 

 
Há dois tipos de amor. Um é amor que Satanás gosta e o outro é amor que Deus gosta. 
Vocês devem saber que há uma felicidade, ideal e amor que Satanás aprecia, e outra 
felicidade, ideal e amor que Deus aprecia. O critério de Deus é baseado em coisas 
eternas e o critério de Satanás, em coisas instantâneas e temporárias. Qual felicidade 
vocês escolheriam? Tenho certeza que vocês escolheriam a felicidade eterna, e vocês 
devem fazer isso. Vocês devem se preparar e se esforçar para encontrar o amor eterno. 
Se vocês somente buscam amor instantâneo, certamente morrerão. Quando um impulso 
ou desejo instantâneo surge dentro de vocês, orem pelo poder de buscar amor eterno e 
evitar a escuridão da morte. 

 
Superar o mundo decaído satânico é muito mais difícil do que vencer qualquer guerra na 
história. A guerra para superar o mundo satânico é a última guerra, na qual a vontade de 
Deus será o comandante, dando comandos diretamente para seguir em frente. Vocês 
devem saber que este tempo chegou. 
 
Se eu não conhecesse o Princípio, coisas terríveis teriam acontecido. Não teria havido 
somente tentações a partir do homem, mas incontáveis tentações e desafios a partir de 
Satanás. Satanás, que tem estado acusando Deus por seis mil anos, tem enorme poder. A 
maioria das pessoas caíram, uma vez que elas enfrentaram uma grande dificuldade. A 
razão que fui capaz de ter sucesso até agora foi porque eu conhecia a lei celeste baseada 
no Princípio. Este é o motivo pelo qual não fui capturado pelas tentações. Vocês devem 
sentir orgulho disto. 
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4) O Fenômeno em Âmbito Mundial da Divisão e o Movimento de 
Unificação 
 
Como resultado da queda, o mundo inteiro está dividido. Embora existam tantas pessoas 
nesta terra, elas são todas pessoas com personalidades divididas. Podemos concluir que 
este resultado foi causado pela queda. Porque o mundo está tão dividido, confusão está 
ocorrendo. 
 
Esta é a realidade do mundo atualmente. Nesse mundo, absolutamente não podemos nos 
tornar unidos somente por nós mesmos. Os seres humanos por eles mesmos não podem 
perseguir o ideal. 
 
Ateístas insistem que Deus está morto. Eles nos instigam a jogar fora todas as 
esperanças e ideais porque os seres humanos estão para serem destruídos. Eles veem 
Deus e as religiões como tendo sido criados pelos seres humanos. Entretanto, não há 
nenhuma forma para entender este mundo se olhamos para ele centrando em nós 
mesmos. Não podemos entender o mundo, mesmo olhando através de nós mesmos ou 
de nossa família. Nem mesmo o mais profundo conhecimento neste nível pode nos 
capacitar a entender. Concluímos que, depois de tudo, devemos ver o mundo a partir do 
ponto de vista de Deus, e compreender que devemos superar o mundo satânico através 
da descoberta do amor verdadeiro. 

 
Atualmente neste mundo decaído, há aqueles que assassinaram seus pais, irmãos, 
familiares e vizinhos. As condições históricas verticais criadas há vários milhares de 
anos por irmãos e clãs matando uns aos outros estão aparecendo todas atualmente de 
uma forma horizontal. Nesta situação, as pessoas estão se tornando individualistas. Elas 
nem mesmo se preocupam sobre Deus. Elas estão se tornando ditadores individualistas 
que nem levemente se preocupam com seus pais, irmãos e vizinhos. Esta é a realidade 
de nosso mundo atualmente. 
 
Todos vocês também se tornaram individualistas. Quanto mais a nação se desenvolve, 
mais as pessoas se tornam individualistas. Pessoas individualistas são a locomotiva 
correndo na linha de frente do mundo satânico. Aos seus olhos, não há nenhuma nação, 
família, ou mesmo irmãos e irmãs. Há somente o indivíduo. Individualistas têm um 
estilo de pensamento como aquele do arcanjo, que fez Adão e Eva caírem. 
 
No mundo decaído dos anjos, não há nenhum relacionamento recíproco. Se um homem 
ou uma mulher se tornam individualistas, como o arcanjo decaído, eles perderão a nação 
e até mesmo a família. Essa pessoa somente pode pensar sobre si mesma e, portanto, 
perderá tudo. 
 
Atualmente, a maioria das pessoas vivendo no mundo democrático não pensa sobre sua 
nação, sociedade ou história. Tal como os animais, o sexo domina suas mentes. Tal 
como os animais, as mulheres desejam homens, e os homens desejam mulheres. Eles 
estão somente procurando diversão. Uma única noite se tornou comum para eles; eles 
acordam de manhã e partem sem ter um café da manhã ou mesmo cumprimentar o 
outro. Este é somente um exemplo de quão sério é o problema moral nos Estados 
Unidos. Este é um sinal de destruição. 
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Portanto, devemos ensinar as pessoas o ideal celeste centrado na lei natural do amor. O 
Reverendo Moon, a quem a maioria das pessoas chama de louco, clama que as pessoas 
formem um novo sistema de ética familiar, ensinando a elas como seguir da forma 
adequada. 

 
Atualmente pessoas religiosas estão dizendo, “Devemos nos tornar pessoas do bem ao 
viver uma vida fiel. Mas mesmo se me torno uma “pessoa do bem,” o mundo não pode 
ser salvo somente por uma única pessoa. Ministros americanos se opõem verbalmente 
aos hippies, mas de fato os estão seguindo. Traímos a nós mesmos sem nem mesmo 
saber. Devemos seguir Deus. Se eu tiro minha gravata, vocês também devem tirar a sua. 
Se não há nenhuma sugestão de propósito espiritual para algo, é melhor jogar isto fora. 
Somente estaríamos fingindo utilizar isto de forma adequada. Vocês devem saber que 
estão pecando quando vestem as dores da consciência. 
 
Tragam todo o dinheiro de todo o mundo que as pessoas usam para comprar suas 
gravatas. Que maravilhoso seria se doássemos todo esse dinheiro para as pessoas 
miseráveis que passam fome por todo o mundo! 
 
Nos Estados Unidos, os ministros não têm nada para fazer. Eles bebem e fumam, e não 
gostam do Reverendo Moon. Como podemos utilizar pessoas que reivindicar serem 
filhos e filhas celestes, mas que de fato, estão sendo usadas como armas de Satanás? 
Portanto, devemos endireitar este mundo. O Reverendo Moon está dizendo grandes 
coisas, mas ele realmente pode fazer isto? Se não podemos responder, não podemos de 
jeito nenhum realizar a vontade de Deus. Se eu digo “Sim,” então eu devo fazer assim, 
reconstruindo a família, o clã e a tribo. E eu devo também edificar um novo mundo, 
formando uma irmandade, uma tribo e uma nação. 

 
Agora é o tempo para a colheita. As sementes semeadas por Satanás estão espalhadas 
por todo o mundo. Isto deve chegar a um limite. Portanto, devemos unir tudo. A Igreja 
de Unificação é este tipo de movimento. 
 
Este é um mundo de individualismo. A família, pais, filhos, irmãos, clãs, tribos – tudo 
está dividido. Mas a Igreja de Unificação está proclamando um mundo transcendendo 
nação, tribo e família. Estamos proclamando o oposto de Satanás. 
 
Um longo tempo atrás, somente pessoas da mesma tribo se casariam. Entretanto, em 
nosso matrimônio, cinco diferentes raças têm se reunido a partir dos seis grandes 
continentes. Japoneses estão se casando com coreanos, uma coisa que eles jamais 
tinham sonhado. E negros e brancos estão se casando. Eles estão fazendo o que nunca 
sonharam como se não fosse nada. Desta forma, estamos unindo tudo. No meio da 
divisão e conflito do mundo satânico, o movimento de Unificação está trazendo as 
pessoas para o mundo de Deus. 

 
 
5) Delinquência Juvenil e a Igreja de Unificação 
 
Estamos agora nos Últimos Dias, que resultaram de Adão, Eva e o arcanjo 
desobedecendo a Palavra de Deus no Jardim do Éden. Consequentemente, o tempo 
chegará quando as pessoas não ouvirão as palavras de ninguém. Então o que elas farão? 
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A queda no Jardim do Éden exaltou a afirmação do sexo livre. Vemos isto nos jovens da 
América atualmente. Através disto, o valor do homem e da mulher caiu até mesmo mais 
inferior do que dos animais. Amor caiu ao mesmo nível como dos animais buscando 
somente satisfação física. Satanás machuca e faz cicatrizes nas pessoas para que elas 
não possam retornar para Deus, mesmo quando tentam. Entretanto, porque Deus é o 
Deus de amor, Ele sente misericórdia pela humanidade e para mostrar para a 
humanidade o modelo de um caráter ideal, Ele tenta formar um mundo unido na 
realidade celeste, criando uma ordem de amor para a família, nação e mundo. Vocês 
devem saber que o Messias é o único que Deus enviou para cumprir esta obra. 

 
Enquanto a Igreja de Unificação forma seu fundamento, o mundo deteriorará ao ponto 
no qual as pessoas não terão nenhuma forma para lidar com seus muitos problemas. 
Agora é esse tempo. Vejam. Há homens e mulheres por todo o mundo que sejam 
pessoas funcionais? Não há ninguém que pareça ser útil. As famílias da América são 
normais? Podemos resolver estes problemas com poder mundano? Por que as famílias, a 
nação e o mundo está desmoronando, deve vir uma pessoa que tem o poder para 
resolver estes problemas. Concluímos que somente essa pessoa pode resolver os 
problemas do mundo. 
 
Quando são os Últimos Dias? O tempo agora é como quando Adão e Eva caíram. Filhos 
e filhas adolescentes saem dizendo, “Eu não tenho nada a ver com mamãe e papai. Eu 
não preciso dos meus irmãos e irmãs. Eu me preocupo somente sobre o que eu gosto.” 
Este é o motivo pelo qual adolescentes estão caindo. O que é este fenômeno? Eles se 
apaixonam e caem enquanto seus pais nem mesmo sabem. Deve aparecer um grupo se 
opondo a isto, que insiste que eles nunca se comportarão desta forma. Este é o motivo 
pelo qual o matrimônio livre não é permitido na Igreja de Unificação. 
 
Se Adão e Eva não tivessem caído, centrados em quem eles teriam se casado? Deus 
teria estado entre eles, e eles teriam se casado centrados em Deus. Adão e Eva sabiam 
que eles eram primeiramente irmão e irmã, mas quando o tempo chegasse, eles 
começariam a se sentir sexualmente atraídos em direção um ao outro. Tal como nosso 
coração dá ordens para o nosso corpo, Deus dá ordens para o nosso coração, habitando 
lá e movendo o coração para formar um relacionamento. 
 
A história humana começou a partir do erro de Adão e Eva de deixar a forma celeste de 
Deus e amar um ao outro como eles desejavam quando ainda eram um rapaz e uma 
garota de dezesseis anos de idade. Podemos dizer que a corrupção dos jovens de hoje 
resulta a partir desta causa. Isto é o mesmo como a colheita quando chega o outono. A 
forma de agir da geração jovem como eles desejam e a queda são a colheita das 
sementes erradas que seus antepassados semearam. A Igreja de Unificação apareceu a 
fim de limpar e demolir completamente estes problemas. 

 
Na última metade do século XX, por que a delinquência juvenil se tornou tão séria? Isto 
é porque o amor em relação aos filhos está ausente e os pais estão vivendo de forma 
egoísta. Este é o motivo pelo qual seus filhos estão saindo para as ruas ou clubes de 
dança fazendo todo tipo de coisas. Então eles acabam se tornando tão miseráveis. 
Portanto, devemos nos determinar a assumir a responsabilidade para resolver todos 
estes problemas durante nossa época. Vocês devem saber claramente que possuem esta 
pesada responsabilidade. 
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Atualmente, as universidades estão se corrompendo porque é recorrente a mesma 
condição como quando Adão e Eva caíram em sua adolescência. Agora é o tempo para 
colher as sementes semeadas por Adão e Eva. Em outras palavras, este período é o 
mesmo como o outono. Este é o motivo pelo qual as pessoas estão caindo por todo o 
mundo. O Reverendo Moon está tentando restaurar tudo isto. Estou tentando resolver 
estes problemas de acordo com a lei celeste. 
 
Atualmente por todo o mundo, crimes juvenis são muito sérios. Quando jovens 
adolescentes se tornam corruptos tanto no mundo comunista como no mundo 
democrático, estes são os Últimos Dias. Tudo está confuso e desmoronando. Pais, mães, 
irmãos e irmãs estão todos separados por causa do amor falso. Casais também se 
divorciam por causa do amor falso. A razão que a geração mais jovem está se rebelando 
contra a geração mais velha é porque eles não puderam receber amor a partir de seus 
pais. Amor falso causa divisão entre pais e entre gerações. Quando isto ocorre em 
âmbito mundial, estes são os Últimos Dias. Portanto, devemos semear uma nova 
semente que possa unir tudo que está rompido. Quando um broto surge a partir de uma 
nova semente e cresce, ele deve quebrar o amor falso e absorvê-lo como fertilizante. 
Esta é a forma celeste. Isto é a mesma coisa como cortar o mato ao redor e utilizá-lo 
como fertilizante quando semeamos uma nova semente. 
 
Então o que devemos resolver fazer? Devemos recriar as coisas destruídas para sua 
forma original, centrando no pensamento da Igreja de Unificação. Devemos criar uma 
nova ordem de amor e vida. Então um novo céu e terra serão abertos. Isto realmente é o 
Pensamento de Unificação, ou Unificacionismo. Este é o propósito a ser cumprido pela 
Igreja de Unificação. 
 
Se jovens homens e mulheres da América, representando o mundo inteiro, são 
corruptos, quanto efeito eles terão na juventude mundial! O que é sexo livre? O que são 
os hippies? Este é o motivo pelo qual os jovens homens e mulheres da Igreja de 
Unificação nem mesmo são permitidos segurarem as mãos. Vocês devem saber que 
Satanás está sempre nos perseguindo. Na sociedade americana, ensinar o verdadeiro 
relacionamento entre homem e mulher é a forma para nocautear o inimigo Satanás. 
 
Portanto, dizemos que nascemos conectados por um destino mútuo de trabalhar por toda 
a nossa vida para derrubar o inimigo do amor de Deus e o inimigo histórico de todo 
amor que tem causado sofrimento para a humanidade. Sendo assim, devemos atacar o 
inimigo de Deus, não importa quanto a nação ou o mundo se oponha a nós. Não 
podemos falhar ou ficar cansados. Quando acordamos de manhã, devemos começar o 
novo dia em oração, dizendo para Deus, “Pai, eu seguirei em frente hoje para vencer o 
Seu inimigo.” Eu não sou uma pessoa que procura viver uma vida fácil. 

 
Se os hippies e yippies americanos são tipo Caim, então vocês são os hippies e yippies 
tipo Abel. Hippies tipo Caim são corruptos moralmente e sexualmente, e eles estão 
separados de seus pais e famílias, Mas os hippies tipo Abel estão vivendo pela família, a 
nação e o mundo. Eles também estão trabalhando na linha de frente para superar o 
comunismo. Se trabalhamos por apenas três anos e meio, então a Igreja de Unificação 
pode ressuscitar externamente de forma completa os hippies e yippies tipo Caim, e 
unificá-los. Depois disso, vocês podem ir para casa e restaurar seu avô, avó, pai e mãe 
de uma vez. Agora, tudo está se transformando de acordo com o Princípio. 
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As vidas dos hippies e yippies tipo Caim são corruptas, mas os hippies e yippies tipo 
Abel estão trabalhando tanto que seus ossos derretem. Estes homens e mulheres nem 
mesmo são permitidos amarem uns aos outros. Hippies e yippies tipo Abel são pessoas 
buscando pela família, nação e mundo de Deus, e eles são as pessoas que estão se 
casando enquanto são bem-vindos por todo o mundo, a nação e a família. Vocês estão 
fazendo a maioria do trabalho difícil, mas é assim que vocês podem receber totalmente 
o meu padrão. 

 
 
6) O Movimento de Amor Verdadeiro e a Igreja de Unificação 
 
Vocês sabem como nossos primeiros antepassados humanos vieram a cair? Eles caíram 
centrados em seu amor autocentrado. Em outras palavras, a queda foi um resultado de 
seu amor centrando no homem e na mulher ao invés de ter Deus como o sujeito. Os 
pensamentos e amor autocentrados que desencadearam a queda criaram a realidade 
deste mundo decaído. De fato, esta realidade está dirigindo este mundo para uma crise 
espiritual. Então, o que era o amor de Deus? Se amor autocentrado foi a causa da queda, 
então o amor original deve ter sido um amor centrado em Deus. 
 
Homem e mulher estavam destinados a realizar o amor centrado em Deus. No início, 
eles estavam destinados a sentir e se reconhecer centrando em Deus e se unificando com 
Deus. Entretanto, porque eles perseguiram o amor autocentrado e uma consciência 
autocentrada, eles criaram um resultado decaído irreversível e uma história de ódio, 
tristeza e sofrimento. A fim de restaurar esta trágica história de volta para sua origem, 
uma nova revolução é necessária. Esta revolução não pode ser realizada através de uma 
estratégia política, nem reforma econômica ou social. Mais do que qualquer outra coisa, 
esta revolução é somente possível através da revolução de nossa consciência 
fundamental. Ela deve ser uma nova revolução de amor centrada no amor de Deus. 
 
Entretanto, esta revolução de amor é mais difícil do que qualquer outra revolução na 
história do mundo. A revolução de amor é a revolução de Deus para mudar o amor 
humanista autocentrado para um amor divino centrado em Deus. Portanto, vocês não 
podem imaginar quão difícil é isto. Entretanto, esta revolução é um movimento 
absolutamente necessário não somente para Deus, mas também para a humanidade. Isto 
é porque esta revolução de amor tornará possível a realização do ideal pelo qual Deus e 
toda a humanidade estiveram esperando desde o início da história humana. 
 
Então, o que fazemos para realizar esse ideal? O assunto mais importante é como 
podemos reformar nosso amor autocentrado, transformando-o em um amor pelos 
outros. Deus absolutamente não tem amor autocentrado. Seu amor é somente centrado 
nos outros. Se amor não é para o benefício dos outros, não importa que tipo de amor 
seja, ele não é amor verdadeiro. O amor de Deus não diz, “Você deve primeiramente me 
amar.” O amor de Deus diz, “Eu primeiramente amarei você.” Por que Deus criou todas 
as coisas? Ele fez isso a fim de amar. Portanto, por causa do princípio que Deus criou 
todas as coisas a fim de amar, devemos seguir através da recriação do amor durante o 
processo de restauração. Quando nos harmonizamos com a lei de Deus de amor e 
direção, tentando restaurar o relacionamento com Deus, então é formado pela primeira 
vez um relacionamento normal original entre Deus e a humanidade. 
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A restauração do relacionamento perdido entre Deus e a humanidade é possível somente 
através do amor de Deus, o qual é viver para o benefício dos outros. 
 
Qual é a situação atual do mundo? O mundo deste século não é capaz de escapar dos 
redemoinhos de crises que acompanham a decadência. Portanto, ninguém pode negar a 
verdade que nada mais do que um novo movimento, ou uma revolução de amor 
verdadeiro, pode salvar o mundo de hoje. 
 
A fim de salvar o mundo através de um movimento de amor verdadeiro, vocês mesmos 
devem primeiramente se tornar seres substanciais de amor. Vocês devem desabrochar 
orgulhosamente, se tornando como fogos de artifício de amor. 
 
Com o amor de Deus como o núcleo, vocês devem se tornar uma pessoa que mantém a 
lei do amor, a quem ninguém pode quebrar ou destruir, e vocês devem se tornar um ser 
substancial de amor servindo a Deus. Vocês servem a Deus interagindo de forma 
harmoniosa com tudo no mundo, e se tornando unidos com todas as coisas. Este é o 
mais elevado ideal para homem e para mulher. Esta tem sido a esperança de Deus, 
sendo que Ele criou os seres humanos e todas as coisas. Portanto, se “você e eu,” que 
nos tornamos os seres substanciais de amor, amamos um ao outro e nos tornamos 
esposo e esposa, gerando filhos que podem herdar o amor de Deus, e formar uma 
família estável centrando em Deus, isto realmente, se tornaria o evento mais valioso que 
nada mais no mundo poderia substituir. Baseados na família que tenha aperfeiçoado o 
amor verdadeiro, podemos formar uma realidade do clã de amor verdadeiro, uma 
realidade tribal de amor verdadeiro, e então uma realidade mundial de amor verdadeiro. 
 
Este é o fato básico e Princípio do mundo da humanidade. Entretanto, atualmente, 
nenhuma pessoa sabe disso, nem mesmo as muitas pessoas religiosas do mundo. 
 
Nesta época, nem a América e nem o mundo comunista podem se mover por eles 
mesmos. Entre os jovens nos Estados Unidos, não há ninguém que esteja tentando com 
suas próprias mãos salvar não somente a América, mas o mundo inteiro. Mesmo entre 
os jovens na realidade comunista, não há ninguém que esteja tentando por suas próprias 
mãos salvar não somente a União Soviética, mas o mundo inteiro. Nem há alguém 
fazendo isto nas muitas religiões deste mundo. Há somente um grupo que diz que esta 
América decadente e moribunda, como o comunismo e o mundo inteiro podem se 
salvos e até mesmo a vontade de Deus pode ser realizada através de suas próprias mãos. 
Esse grupo não é ninguém mais além dos Unificacionistas, que estão sendo perseguidos 
e expulsos da sociedade. Vocês devem conhecer este fato surpreendente. 

 
Os Estados Unidos agora perderam o poder para se estender. Isto é sentido de forma 
uniforme por todos os cientistas, filósofos e teólogos. A América está nessa situação 
terrível que nem seus cristãos e nem qualquer outra pessoa pode endireitar o caminho. 
Embora seus estômagos possam estar cheios, espiritualmente é como um ano de 
colheita ruim. Espiritualmente, eles não têm mais do que um monte de grama para 
comer. 
 
Se existe um oásis com água fresca fluindo neste deserto espiritual, eu penso que 
realmente deve ser a Igreja de Unificação. 
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Quando se trata disto, dinheiro não é problema. O que tenho gritado desesperadamente, 
enquanto corro ao redor dos cinco grandes oceanos e seis grandes continentes, era 
realmente sobre a “estrada do amor.” Diante de uma humanidade escura e carente como 
deserto sem amor, eu derramei uma luz do “farol de amor” sobre eles. Se toda a 
humanidade definitivamente deve atravessar a estrada do amor “para a terra prometida 
do amor,” então o “farol do amor” é mais importante do que qualquer outra coisa para a 
humanidade. Somente o “farol do amor” pode conduzir a humanidade para a terra natal 
original. 

 
O que a Igreja de Unificação faz? E o que vocês fazem? A resposta é muito clara. Os 
membros da Igreja de Unificação são aqueles que tentam formar uma tradição de amor, 
e a Igreja de Unificação é a igreja que tenta se tornar o escudo de Deus e do Messias. Há 
alguém entre vocês que possa dizer, “Eu sou um verdadeiro membro da Igreja de 
Unificação”? 
 
Em outras palavras, independente de vida ou morte, a Igreja de Unificação deve formar 
uma tradição de amor. Mesmo ao custo de toda a sua propriedade, os membros da Igreja 
de Unificação devem formar uma nova tradição centrando no amor dos pais que Deus e 
o Messias desejam. Vocês devem saber que estas são as importantes responsabilidades 
da Igreja de Unificação e seus membros. 

 
Vocês devem saber o que faz um membro da Igreja de Unificação. Um verdadeiro 
membro da Igreja de Unificação é uma pessoa que tem uma chave que pode destruir o 
amor satânico no nível individual, familiar, nacional e mundial. Em outras palavras, eles 
devem ter uma chave de amor celeste que pode jogar fora o amor satânico. 
 
Até agora, tenho dado a Bênção para cinco raças diferentes. O problema do matrimônio 
é o problema mais importante, e para resolver este problema, as pessoas não podem 
confiar que o mundo, a nação, ou mesmo seus próprios pais possam ajudar. Entretanto, 
muitas pessoas estão confiando no Reverendo Moon, dizendo que elas seguirão o que o 
Reverendo Moon tem dito. Isto é para o benefício do amor da nação de Deus. Isto é 
ótimo. Por que isto é ótimo? É porque através disto podemos saltar e entrar na realidade 
do amor da nação de Deus. Agarrar a corda do amor é a forma mais rápida. Quando 
vocês forem para o mundo espiritual, vocês acham que o ritmo da caminhada de todos 
será diferente ou o mesmo? Haverá uma grande diferença, dependendo da pessoa. Isto é 
porque o grau e qualidade do amor é diferente para cada pessoa. 
 
Vocês gostariam de caminhar comigo até mesmo no mundo espiritual? Se sim, vocês 
devem herdar o nível de coração igual ao meu e de Deus. Se vocês não podem, seu 
ritmo de caminhada será diferente do meu. Se vocês se unem completamente com o 
amor de Deus, em questão de segundos vocês podem ir para qualquer lugar ao redor de 
todo este universo constituído de vários bilhões de estrelas. Por qual poder vocês estão 
se movendo? Vocês deveriam se mover através do poder do amor. Quando Deus criou o 
universo, Ele também criou com este poder do amor. 
 
A Igreja de Unificação tem que seguir a estrada em busca do universo, transcendendo 
todas as raças. A Igreja de Unificação é realmente o dom mais precioso de Deus nos 
concedeu nos Últimos Dias. 
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A Igreja de Unificação se tornará a campeã até mesmo em matrimônio. É incrível 
realizar um casamento em massa e jurar nunca se divorciar em meio ao mundo ocidental 
onde a corrupção sexual é séria e setenta por cento dos casamentos acabam em divórcio. 
A Igreja de Unificação se tornou vitoriosa na criação de uma família saudável e uma 
ética saudável. 

 
 
7) O Centro da Esperança nos Últimos Dias 
 
Qual era a maior esperança de Deus quando Ele criou Adão e Eva no Jardim do Éden? 
Deus estava buscando por homens e mulheres, filhos e filhas que tivessem cumprido o 
propósito de criação, e a quem Deus possa amar eternamente. Deus deve ter colocado 
toda a Sua esperança em Seu filho e filha, sonhando sobre o que teria se desenvolvido 
no futuro. Entretanto, isto foi destruído através da queda. 
 
A fim de restaurar isto completamente através da providência de restauração, Deus 
esteve trabalhando através da história, a qual tem se movido desde a idade antiga, 
através da idade média até a atualidade. No final desta era, Deus alcançou a classe de 
jovens, e Ele está observando vocês com a mesma esperança que Ele tinha quando 
observava Adão e Eva antes da Queda. 
 
Na Idade do Velho Testamento, homens velhos como Noé e Abraão formaram a 
tradição. Jacó foi a única exceção, mas ele também era maduro. Moisés também era 
velho. Quando passamos da Idade do Velho Testamento para a Idade do Novo 
Testamento, a tradição foi herdada pelos jovens. João Batista e Jesus eram ambos 
jovens. João Batista e Jesus foram as figuras centrais que tentaram herdar toda a 
tradição celeste e ligá-la ao mundo substancial enquanto estavam em seus vinte e trinta 
anos. Se João Batista tivesse servido Jesus e realizado o ideal celeste, isso teria se 
tornado o padrão eterno de tradição centrando em Jesus e permanecendo por todas as 
gerações. 

 
Jovens assumem imediatamente a ação baseados em qualquer coisa que tenham 
decidido em suas mentes. Aqueles que praticam imediatamente as coisas que ensino e 
esperam torná-las acumuladas em si mesmas são realmente bons estudantes. 
 
Está claro que Deus deseja que os jovens, ao invés da geração mais velha, herdem a 
tradição. Mesmo no nível nacional, aqueles que herdam a tradição nacional são os 
jovens desse país. Isto era no passado, e é a mesma coisa agora. Se aqueles que devem 
herdar a tradição e conduzir o todo não podem herdar corretamente a tradição, então 
haverá um resultado inimaginável no futuro. O mundo inteiro se moverá em uma 
direção diferente da tradição celeste. Este é um assunto real. 
 
A geração jovem deve formar uma nova tradição para o mundo e conduzir o mundo 
inteiro. Mesmo quando olhamos para a providência de Deus, podemos ver que Deus 
está esperando desesperadamente que os jovens estabeleçam a tradição. 

 
Na Era do Completo Testamento, Deus tem esperança na geração mais jovem, não as 
pessoas da geração mais velha ou de meia idade. 
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Aqueles que estão reunidos aqui são todos jovens. Vocês ainda não são corruptos. 
Vocês têm um coração puro que não foi corrompido pelas coisas terrenas. Vocês devem 
ter uma nova determinação em seu novo coração. Vocês devem fazer uma nova 
determinação e ter sua mente e corpo unidos. Vocês devem estar cheios de fé. Quão 
feliz Deus seria se vocês se tornam homens e mulheres perfeitos que podem receber 
amor de Deus. 

 
Agora é o tempo quando o versículo da Bíblia que diz, “Vocês devem amar o Senhor 
seu Deus com todo seu coração, e com toda a sua alma, e com todo o seu espírito,” deve 
ser realizado. Quem deveria tomar parte neste movimento? A geração mais jovem é 
para potencializar este movimento. Por que? Porque Adão e Eva caíram quando eles 
eram jovens. A fim de indenizar e restaurar o que fez Deus infeliz, os jovens devem 
trabalhar para restaurar a pureza com todo seu coração e espírito. Vocês devem saber 
quão valioso é dedicar toda a sua sinceridade durante sua juventude. 

 
Sua idade é o centro da esperança de Deus, para a qual Ele está confiando tudo na Idade 
no Completo Testamento. Isto não está limitado somente ao Japão. Em âmbito mundial, 
os membros da Igreja de Unificação são todos jovens. A média de idade dos membros 
na América é entre vinte e três e vinte e cinco anos. Se todos estes jovens vivem suas 
vidas diárias com a determinação e resolução de seguir em frente pelo resto de suas 
vidas pela vontade de Deus, definitivamente uma nova tradição se estabelecerá através 
deles. A este respeito, vocês não podem imaginar quão afortunados vocês são nesta 
Idade do Completo Testamento. 
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Capítulo 2 
 
 

Verdadeiros Pais e Família de Deus 
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1. Jesus e a Bênção  
 
1) Quem é o Messias? 
 
A partir do momento que Adão e Eva decaídos deram nascimento à sua descendência, 
uma família, uma tribo, a nação e o mundo decaídos foram formados nesta terra. Deus 
tem que encontrar uma pessoa a partir deste mundo decaído inimigo. Entretanto, Deus 
não pode encontrar Seu amado a partir de uma posição vitoriosa. A fim de encontrar a 
pessoa a quem Deus possa indicar e utilizar a partir deste mundo inimigo, a história teve 
que seguir através de repetidas guerras. A fim de encontrar essa pessoa, Deus deve se 
colocar na frente, desbravando o ambiente, e deve contar a eles sobre Seus sofrimentos 
internos. Deus não pode evitar buscar por esta única pessoa. Este é o motivo pelo qual, 
por trás da história, ao longo de vários milhares de anos, Deus esteve conduzindo a obra 
de buscar por esta única pessoa a fim de reorganizar a história da humanidade 
preenchida com o mal. 
 
Quando olhamos para a providência de restauração, onde está o ponto de conclusão 
desta providência, que tem mobilizado muitas pessoas religiosas na busca de um mundo 
de bondade? Antes que este mundo possa ser realizado, deve aparecer uma nação, mas 
uma tribo deve aparecer antes da nação, um clã antes de uma tribo, uma família antes de 
um clã, e uma pessoa antes de uma família. 
 
Então, quem deveria ser essa pessoa? Ela deveria ser uma mulher, ou deveria ser um 
homem? Quem deveria ser? Deveria ser um homem. A partir do ponto de vista do 
Princípio de Criação, Deus, quando criava os seres humanos, criou Adão primeiro. 
Porque Deus criou Adão primeiro, devemos passar através de Adão. Está escrito na 
Bíblia que Eva foi criada a partir da costela de Adão, mas o que isto significa? Isto 
significa que Deus criou Eva a partir de Adão como a origem. 
 
Quando olhamos para a história de seis mil anos até agora, ela tem sido uma história em 
busca de um homem. Ela tem buscado por um homem. Isto é porque as mulheres são 
restauradas através dos homens. No momento da criação, a mulher foi criada depois do 
homem; portanto, é um fato imutável que a história está em busca de um homem. O 
princípio da história não muda. 
 
Que tipo de homem esta pessoa chamada de Messias poderia ser diante de Deus? Se 
houvesse somente um amor dentro do coração de Deus, e tudo deste amor se juntasse a 
partir do mesmo ponto de início, e fosse colocado junto se movendo em uma única 
direção, o Messias seria a primeira pessoa a receber este amor. Esta pessoa é realmente 
o primogênito de Deus. O Messias é o filho mais velho de Deus a se colocar diante de 
Deus, nascido pela primeira vez através do amor de Deus. Este é o motivo pelo qual 
Jesus, se referindo a si mesmo, disse que ele era o “filho unigênito” de Deus. Ser o 
único filho significa receber todo o amor. Se Deus é o sujeito absoluto, o Messias passa 
a se colocar na realidade subjetiva absoluta como um homem. Este é um relacionamento 
de pai e filho. Portanto, esta é uma pessoa que transmite todo o amor de Deus para o 
indivíduo, família, clã, tribo, nação e mundo. O Messias é a pessoa que vem com a 
qualificação para receber o amor representante como o filho mais velho de Deus com 
um padrão transcendendo todas as realidades. 
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Quem é o Messias que o Cristianismo reivindica? O Messias é o filho que pode herdar o 
amor de Deus. Este é o motivo pelo qual a Bíblia menciona Jesus como o filho 
unigênito. O filho unigênito é o unigênito de Deus. Isto significa o filho nascido pela 
primeira vez centrando no amor de Deus. 
 
Como que tipo de pessoa Jesus veio? Jesus veio como filho de Deus, ou o filho 
unigênito. Ele recebeu o amor devido a ser o filho unigênito. Ele era o filho unigênito 
que pôde receber amor de Deus pela primeira vez. Este é o motivo pelo qual “o filho 
unigênito” mencionado no Cristianismo é uma grande palavra. Porque os primeiros 
antepassados humanos Adão e Eva caíram antes se tornarem perfeitos, sem serem 
capazes de formar uma realidade objetiva, o Messias é a pessoa que vem na posição de 
herdar amor ideal, com a qualificação para se tornar o antepassado pelo qual toda a 
humanidade tem esperado. Não há nenhuma outra forma para liberar a humanidade 
além de seguir através do Messias; este é o motivo pelo qual o Messias pode concluir 
que “Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém pode ir ao Pai se não for por mim.” 
E nós, membros da Igreja de Unificação, descobrimos isso. 

 
Precisamos do amor de Deus. Quando um homem e uma mulher solteiros amam um ao 
outro, eles desafiarão até mesmo a morte a fim de cumprir seu amor. De forma 
semelhante, quando nos tornamos unidos com o amor de Deus, seremos capazes de 
praticar o amor de Deus. A unificação do mundo então será realizada automaticamente. 
Então, o que é exigido de nós enquanto humanidade decaída, é amor de Deus, e que nos 
tornemos pessoas que podem amar Deus. 
 
Isto será realizado quando o Messias vem e liga o amor de Deus a nós. O Messias é a 
pessoa com uma mente e corpo unificados, que tem o amor verdadeiro de Deus 
habitando nele. Ele também é a pessoa que não vacila até alcançar o amor de Deus, 
preparando a nova estrada. O Messias é a pessoa que traz amor de Deus, que pode 
unificar o mundo, a família e o indivíduo. A vontade de Deus é enviar o Messias que 
pode se tornar o sujeito de amor e edificar o mundo de amor. Deus está tentando realizar 
isto através da religião; portanto, a religião é necessária e o Messias é um ser 
absolutamente necessário para toda a humanidade. Esta foi a razão que Jesus Cristo 
disse, “Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim.” A 
partir deste ponto, Jesus pode se tornar o Messias. 
 
Além disso, Jesus disse que Ele era o “filho unigênito de Deus.” Isto significa que Ele 
podia receber o amor verdadeiro de Deus. Jesus também se comparou com um noivo. 
Isto também quer dizer formar o padrão de uma família tendo amor verdadeiro. 
 
Que tipo de pessoa é o Messias? A humanidade perdeu o amor verdadeiro através da 
queda. Portanto, o Messias é aquele que vem para encontrar o amor verdadeiro. Em 
outras palavras, o Messias é aquele que vem para restaurar o amor verdadeiro perdido. 

 
Que tipo de pessoa é o Messias? O Messias é o reaparecimento de uma pessoa com um 
caráter de valor ilimitado e preciosidade ilimitada. Esta é uma pessoa que vem para o 
mundo humano tendo domínio sobre o céu e a terra, e com uma posição que nunca pode 
ser trocada por qualquer outra coisa. 

 
Deus sabe muito bem que o homem precisa de uma parceria recíproca; portanto, Deus 
enviou o Messias mais precioso para esta terra.  
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Porque Deus amava a humanidade, Deus enviou o ser mais precioso, o ser representante 
que pode tocar a humanidade como um amigo, mestre e pai. Este ser representante é o 
Messias. Vocês devem saber que o Messias é o único amigo, o único mestre e o único 
pai para a humanidade. O Messias é enviado à esta terra com a missão de ser o único e 
maior ser. Se vocês se agarram ao Messias enquanto derramam lágrimas, desistindo de 
suas vidas, e se vocês amam o Messias com suas vidas, vocês podem instantaneamente 
entrar nas realidades da vida e amor de Deus universalmente históricas. Vocês devem 
saber que este é o melhor dom do amor de Deus dado para a humanidade. 
 
O Messias é o verdadeiro homem pelo qual Deus, o homem e todas as coisas têm 
esperado. O Messias vem como o ser substancial de verdade, e fala a Palavra de 
Verdade, mas Ele fala a partir da posição de unidade com o amor de Deus. O Messias 
agiria de uma forma verdadeira, mas baseado na motivação do amor. Sua vida não seria 
de formalidade, baseada em regras, mas seria baseada no verdadeiro padrão de Deus. 
Seu método de salvar este mundo não seria através de meios e estatísticas mundanos, 
mas seria uma forma centrando no amor verdadeiro de Deus. Esse tipo de pessoa é 
realmente o Messias. 
 
A partir deste tipo de pessoa, o movimento de amor verdadeiro se espalhará por todo o 
mundo. Esta pessoa verdadeira encontrará uma esposa, formará uma família e, 
centrando nesta família, realizará um clã, uma tribo, e um mundo. Isto realmente é o 
“desejo do todo” esperado por Deus, a humanidade e todas as coisas. 
 
Com qual qualificação Jesus veio? Ele veio com a qualificação de um pai. Ele veio 
como o Verdadeiro Pai da humanidade, em outras palavras, como o verdadeiro 
antepassado. Entretanto, ele não foi capaz de trazer uma Verdadeira Mãe com ele. 
Porque a Verdadeira Mãe foi tomada por Satanás, o homem original, mesmo ao risco de 
sua vida, deve restaurar a Verdadeira Mãe a partir do mundo satânico. 
 
Quando o Senhor vem nos Últimos Dias e cumprimenta a noiva, a noiva é liberada. 
Atualmente, nos países desenvolvidos, movimentos feministas estão se desenvolvendo, 
mas eles não têm um centro. Portanto, Jesus deve vir novamente para se tornar o centro. 
Se a missão de Jesus era ser o Salvador como irmão da humanidade, ele seria capaz de 
continuar sua obra de salvação sem voltar novamente. Entretanto, porque Jesus tem que 
cumprir sua missão como pai, ele deve vir novamente. O pai não pode ser duas pessoas, 
por isso Jesus deve voltar novamente. 
 
Que tipo de pessoa era Jesus, e por qual razão ele veio? Jesus era o Verdadeiro Pai da 
humanidade com a missão de um Verdadeiro Pai. Se Adão não tivesse caído, ele teria 
recebido a bênção de Deus e se tornado o Verdadeiro Pai com Eva como a Verdadeira 
Mãe. Entretanto, por causa da queda, a Bênção foi perdida. A fim de restaurar isso, no 
fundamento de quatro mil anos de preparação histórica, Deus enviou Jesus com a 
missão de Verdadeiro Pai. 
 
No universo inteiro, Deus criou somente um Adão. A partir do momento que Deus criou 
apenas uma pessoa Adão, o desejo de Deus começou a se expandir. Então, porque não 
era bom que Adão ficasse sozinho, Deus criou Eva. Deus criou Adão e Eva, e disse que 
isto era muito bom. Porque não era bom ter apenas o relacionamento vertical entre Deus 
e Adão, foi necessário criar um objeto horizontal a fim de formar um relacionamento 
recíproco. 
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Portanto, na providência de restauração, um ser tal como Adão deveria reaparecer na 
terra. Este é o pensamento da Segunda Vinda do Messias. Se Adão não aparece, Eva 
não pode ser criada. Mesmo se tivesse havido algum ser humano antes de Adão, ele não 
era realmente humano. Foi o mesmo com o barro. Ele não era um ser humano, mesmo 
se parecesse com um. De acordo com a lei do ideal de criação aprovado por Deus, isto 
não pode ser considerado um ser humano. Somente Adão é um ser humano como Deus 
desejava. Restaurar isto através de indenização é a missão da Segunda Vinda do 
Messias. Ele é o Messias aparecendo pela segunda vez. Quando este Messias aparece, 
então pela primeira vez, a Eva que Deus queria, a noiva, pode ser encontrada. Como que 
tipo de pessoa o futuro Senhor viria? Jesus veio como o segundo Adão, mas o Senhor 
vindo no futuro virá como o terceiro Adão. 
 
Por que o terceiro Adão precisa vir? Porque um erro foi cometido nesta terra; porque 
um acidente ocorreu nesta terra e deve ser corrigido. Portanto, um novo Senhor íntegro 
que pode reparar isto deve vir. Este é o motivo pelo qual vocês sempre devem esperar 
pelo tempo quando o novo Senhor virá e reparará o acidente. 
 
Quem é o terceiro Adão? Ele é a terceira pessoa que vem a esta terra com o nome do 
antepassado humano. Sabemos que o Senhor do Segundo Advento virá nos Últimos 
Dias. Então com que tipo de propósito ele virá? A idade do servo já passou e a idade do 
filho também já passou. Portanto, o Senhor que virá no futuro virá como o Pai. Ele virá 
na glória do Pai. O que Ele deve fazer com essa glória do Pai? Ele deve inspirar em 
cada ser humano o coração do Pai, não o coração do filho. Este não é o coração de 
Jesus; é o coração do Pai. 

 
Que tipo de pessoa é o salvador? Ele é o ser substancial de fé e esperança neste mundo 
decaído. O propósito de sua fé é que vocês se unam com o Messias, que é o ser 
substancial de fé, e o propósito de sua esperança e o propósito de seu amor são também 
para que vocês se unam com esta pessoa. O Messias é a pessoa que vem para organizar 
a humanidade e restaurar o Jardim do Éden. A pessoa que pode se dominar 
completamente pode dominar seu mundo e seu amor. E esta pessoa deve se agarrar 
completamente a Deus, assim, a pessoa que pode se agarrar completamente a este 
Messias, pode se agarrar a Deus. 

 
Vocês devem saber que há somente um problema que definitivamente ainda devemos 
resolver. Qual é este problema? Onde este problema pode ser resolvido? Ele pode ser 
resolvido somente pelo amor de Deus. A partir de onde vem o amor de Deus? O amor 
de Deus não vem a partir de pais falsos, mas será claramente realizado nesta terra 
através dos Verdadeiros Pais. A fim de que os Verdadeiros Pais existam, deve haver 
primeiro um Verdadeiro Pai. A pessoa visitando esta terra com a personalidade do Pai, 
com o amor de Deus, é o Senhor do Segundo Advento. Ele é quem as pessoas religiosas 
atualmente colocam como centro de suas expectativas. 

 
 
2) Jesus e a Bênção 
 
A história de seis mil anos foi uma história em busca do quê? Esta foi uma história em 
busca de um único homem. O que era que os incontáveis antepassados buscaram desde 
o tempo da família de Adão até agora, pagando o preço de sacrifícios?  
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Em outras palavras, pelo quê eles estiveram sofrendo? O que eles estavam buscando? 
Eles estavam buscando um único homem, que é Adão. O que eles fariam depois de 
encontrar esse homem? Através do homem, uma mulher devia ser encontrada. Quando 
Deus criou Adão e Eva, Ele criou primeiramente Adão, e então criou Eva através de 
Adão. De forma semelhante, a fim de cumprir a responsabilidade histórica de buscar por 
Adão, eles tiveram que lutar centrados em Deus. 
 
Que tipo de existência foi Jesus, nascido no lugar de Adão? Há inúmeras pessoas neste 
mundo, mas não há nenhuma pessoa necessária para Deus. Neste planeta terra com 
tantos homens e mulheres vivendo, o primeiro homem a nascer como o mediador do 
amor de Deus foi realmente Jesus. Jesus estava na posição de receber o amor de Deus. 
Esta não era a posição do Adão decaído. 
 
Jesus não começou a partir da posição de Adão decaído, que não pode receber o amor 
de Deus, mas a partir da posição aperfeiçoada, na qual pode receber o completo amor de 
Deus. 
 
De acordo com o Princípio de Criação, depois de criar Adão, Deus criou Eva com Adão 
como o modelo. Portanto, a menos que exista um homem aperfeiçoado que possa nascer 
centrando no amor perfeito de Deus – em outras palavras, a menos que exista um 
homem verdadeiro – de acordo com a lei de recriação, Eva não pode ser encontrada. 
Através do nascimento de Jesus, com um homem como o Senhor, um movimento 
centrado em Deus em busca de Eva pôde aparecer pela primeira vez nesta terra. 
 
Então como Eva pode ser encontrada? Eva deve ser criada através de Adão. Ela não 
pode ser feita aleatoriamente através do barro. 
 
Jesus nasceu como um homem a fim de indenizar cada falha depois da queda de Adão. 
Contudo, Jesus não pôde cumprir a vontade de Deus por ele mesmo. Mesmo se Jesus 
fez os Israelitas herdarem o conteúdo completo da providência, Jesus não pôde formar 
uma nação por si mesmo sozinho. Para Jesus formar uma nação, ele tinha que 
primeiramente formar uma nova família. 
 
A fim de formar uma nova família, Jesus tinha que encontrar uma mulher que pudesse 
representar todas as mulheres nesta terra. Em outras palavras, ele tinha que encontrar 
uma mulher que pudesse representar todas as mulheres nos níveis nacional, mundial e 
cósmico. 
 
O filho amoroso de Deus deve ter uma parceira recíproca. Onde ele deveria encontrar 
sua parceira recíproca? Ela não está no céu. Como resultado da queda, Eva foi perdida 
na terra; portanto, a parceira recíproca também deve ser recriada na terra. 

 
O Senhor virá como o homem de caráter representando Adão antes de ter caído no 
Jardim do Éden – em outras palavras, Adão antes de se casar. Na posição de Adão no 
Jardim do Éden antes da queda e do casamento, o Senhor deve se casar. Portanto, 
depois de vir, o que Jesus devia fazer? Ele tinha que encontrar uma mulher, a 
Verdadeira Mãe. 
 
Em qual posição o Messias como Adão viria? Ele viria no nível de aperfeiçoamento do 
estágio de crescimento. Esta é a posição na qual uma pessoa pode se casar. 
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Jesus veio para a terra e falou sobre a noiva e o banquete de casamento. Jesus tinha que 
encontrar sua noiva. Por que ele disse isto? Amor está na ligação entre duas pessoas, um 
homem e uma mulher. Isso não é assim? Um representante do homem e uma 
representante da mulher universalmente históricos, com grande esperança, devem 
formar um relacionamento original que pode atrair e envolver o amor de Deus. 

 
Jesus disse que ele viria à terra novamente como um noivo. Então Jesus como um noivo 
seria capaz de aperfeiçoar o amor sozinho? Se houvesse uma mulher aperfeiçoada da 
forma como Deus havia procurado e da forma como Jesus havia procurado, como sua 
parceira recíproca, seria pecaminoso para Jesus amar essa mulher? Deus impediria Jesus 
de amar essa mulher aperfeiçoada? 

 
Por favor, pensem. Se um filho e uma filha amorosos de pais crescessem e morressem 
incapazes de se casar, como estaria o coração desses pais? 
 
Ele seria pacífico ou não? Os pais lamentariam profundamente, dizendo, “Oh, como 
vocês puderam morrer sem nem mesmo serem capazes de ter uma esposa.” Seus pais 
fortalecerão seus corações milhares de vezes para o propósito de estabelecer o 
casamento dos filhos. Esse é o coração dos pais. Deus é da mesma forma. 

 
Através do Messias, através do nascimento de Jesus, Deus agora tinha que chegar a um 
momento quando pudesse sentir a mesma felicidade que Ele sentiu no momento quando 
Seu filho perdido nasceu no Jardim do Éden. Então, o que o filho deveria fazer depois 
de nascer? Deus não precisa que ele seja bom em lutar ou ganhar dinheiro. Ele deveria 
se casar. Contudo, Jesus se casou? Não, ele não se casou. Por que ele não se casou? 
Jesus estava bem preparado como noivo, mas não houve nenhuma mulher preparada 
para ser sua noiva. 
 
O que Jesus desejava? Era se casar. Se as pessoas das igrejas estabelecidas ouvem isto, 
tenho certeza que elas ficariam surpresas. O desejo de Jesus era realmente se casar. 
 
Por que devia ter uma esposa? É porque a história humana começou com antepassados 
decaídos; portanto, a humanidade não teve um antepassado verdadeiro. O ideal de 
criação de Deus era fazer que os verdadeiros antepassados realizassem sua cerimônia de 
casamento unidos com o amor de Deus. Através disto, era o propósito de criação criar 
uma linhagem familiar formada a partir de uma linhagem direta de sangue centrada em 
Deus. Entretanto, a linhagem de sangue se tornou diferente. Portanto, não importa 
quanta fé tenham as pessoas vivendo nesta terra, elas somente poderiam ser filhos 
adotados. Filhos adotados não têm a mesma linhagem de sangue. 

 
Se os cristãos ouvem isto, eles ficarão surpresos. Jesus devia se casar. Se ele não 
precisasse de uma esposa, por que ele nasceu como um homem? Se ele não precisasse 
de uma esposa, ele poderia ter sido uma pessoa assexuada, ou uma mulher. Jesus 
poderia ter sido assexuado, mudando para uma mulher ou um homem de acordo com as 
situações. 
 
Atualmente, há muitas pessoas que comprometem suas vidas com essa mentira. Quando 
pergunto, “O Senhor virá nas nuvens? O que o Senhor faria depois de vir nas nuvens?” 
elas dizem, “O que ele faria? O que você quer dizer com o que ele faria? Eu apenas 
seguirei todas as coisas que o Senhor faz. Isso é tudo.” Isto é roubo. 
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Eles estão fazendo seus pais sofrerem enquanto dizem que eles mesmos são bons. 
Pensem sobre isto. A queda ocorreu na terra, assim, a restauração deve ser feita na terra 
também. O que é perdido na terra deve ser encontrado na terra. Vocês estão dizendo que 
isto foi perdido no ar? Isto é uma mentira. 

 
O Senhor como o noivo deveria cumprimentar a noiva. Então, o que o Senhor deve 
fazer com a noiva? Eles devem formar uma família. Quando menciono estas coisas, as 
pessoas me perseguem, dizendo que a Igreja de Unificação é herética. Mas vamos 
esperar para ver quem é herege e quem é ortodoxo, e quem perecerá e quem prosperará; 
então saberemos. 
 
Jesus era um homem ou uma mulher? O propósito de Jesus vir a esta terra era também o 
mesmo. É para aperfeiçoar o grande amor que é o princípio do universo. Quando ele 
tenta aperfeiçoar este amor, um homem não pode fazer isto sozinho, por isso, é 
necessário que ele encontre uma noiva. No Livro do Apocalipse na Bíblia, “o banquete 
das bodas do cordeiro” está profetizado. Isto se refere a Jesus encontrando sua noiva, e 
eles se amando. No Jardim do Éden, Eva não pôde se tornar sujeito de amor prometido 
por Deus. Eva foi capturada na armadilha de Satanás, deixando para trás Adão que 
estava destinado a ser seu esposo. A mente de uma mulher é como uma cana balançando 
para frente e para trás, por isso ela não pode ter credibilidade. 
 
Os cristãos dizem, “O Reverendo Moon está ensinando que Jesus devia se casar. O 
Reverendo Moon é um herege.” Se Jesus era um homem, ele teria os sentimentos de um 
homem, ou não? Negar o Jesus fisiológico é dizer que Jesus é o mesmo como o Deus 
invisível, e não um Jesus realista. Acreditando nisto, o Cristianismo é uma religião falsa 
e irá retroceder, enquanto a Igreja de Unificação se desenvolverá, porque ela é uma 
religião prática. Onde podemos encontrar o núcleo do amor? O homem aperfeiçoado 
tem o destino inevitável de encontrar uma mulher em seu caminho. Em outras palavras, 
o homem nasce para encontrar a mulher. Portanto, homem e mulher são feitos para 
encontrar um ao outro. Quando um homem e uma mulher se encontram, Deus habita 
neles como o trovão. Quando Deus habita neles, então pela primeira vez, o núcleo do 
amor universal é formado. O poder do amor causa o efeito supremo. 
 
3) O Jesus Original 
 
A queda é a mesma coisa que uma ruptura. Quando algo é quebrado, precisamos de uma 
oficina de reparos e um mecânico. Precisamos ser reparados como um indivíduo, como 
uma família, como uma nação e como um mundo. 
 
Então, permitam-me falar sobre a natureza de uma pessoa não quebrada, que tem o 
amor aperfeiçoado, vida aperfeiçoada e ideal aperfeiçoado unificados, como Deus 
pretendia originalmente. Esta é a pessoa que segue o caminho de um filho desde o 
momento que nasce até o momento que morre, recebendo o amor de Deus. Vocês estão 
recebendo o amor de Deus? Não, vocês não estão. Filhos e filhas que nascem com o 
amor de Deus devem se casar dentro do amor de Deus quando eles crescem. Então, eles 
devem dar nascimento a um filho e filha sem pecado. Vocês já deram nascimento a um 
filho ou filha sem pecado? Originalmente, vocês deveriam ter filhos sem pecado e se 
tornarem pais sem pecado, e então avós. 
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Deus também não precisaria de um rei e uma rainha perfeitos nesta terra? Deus alguma 
vez desfrutou um momento assim? Deus devia ter esse momento depois de mandar 
embora Satanás. É óbvio que Deus quer reunir completamente o indivíduo, família, 
tribo e nação, e ter uma nação, povo, filhos e filhas, e família, que Ele possa amar 
individualmente, como uma família, como uma nação e como um mundo. Isto é o que 
não pudemos realizar. 
 
Através da queda, passamos a ter antepassados decaídos, avôs e avós decaídos, um pai e 
uma mãe decaídos, uma tribo decaída, nação decaída, e um mundo decaído, e também 
nos tornamos um povo carecendo de qualquer relacionamento com um mundo não 
decaído. A nação escolhida de Israel era o povo formado para reparar tudo isto 
individualmente, em um nível familiar, nível de clã, nível tribal e nível nacional. 
 
Este era o propósito da vinda de Jesus. Jesus devia vir como um homem não decaído e 
aperfeiçoado e formar uma família perfeita, se tornando um avô perfeito e um rei 
perfeito. Deus criou duas pessoas, um homem e uma mulher, como Seus objetos. 
Entretanto, porque eles caíram, Deus teve que levá-los para uma oficina de reparos. 
 
Jesus como o Adão perfeito precisa de uma noiva. É necessária uma noiva a quem Deus 
possa abençoar. Se Jesus tivesse uma noiva e tivesse se casado, Ele teria filhos e filhas 
ou não? 
 
Se Jesus tivesse filhos, as inúmeras denominações cristãs que temos hoje, Católicos 
Romanos e Protestantes, não teriam sido formadas. Jesus se tornou o Rei? Jesus não 
pôde cumprir esta providência de Deus; portanto, Ele deve vir novamente. Os Judeus, 
que foram os primeiros Israelitas, pereceram sem cumprir esta missão, e os cristãos, que 
são os segundos Israelitas, assumiram a missão. 

 
Deus enviou Jesus no fundamento da promessa através dos profetas por dois mil anos 
para enviar o Messias centrando na nação de Israel. A nação de Israel e sua religião 
deviam se unir e se tornar unidas com Jesus, mas porque elas não puderam se unir, 
Jesus teve que morrer na cruz. 
 
Se elas tivessem se unido, Jesus teria se tornado o sumo sacerdote do Judaísmo. E então 
ele teria se tornado o Rei da nação judaica. 
 
Há um problema aqui. Jesus estava destinado a ser solteiro quando se tornasse sumo 
sacerdote e um rei? Não, ele não estava destinado. Se ele não fosse solteiro, então o que 
aconteceria? Teria havido uma família centrada em Jesus. Então Jesus teria realizado a 
missão de verdadeiros pais, que Adão e Eva não cumpriram sem falhas. Se um ministro 
cristão está aqui, ele deve ficar surpreso ao ouvir isto. Eu mesmo também acreditei uma 
vez na Igreja Presbiteriana e sua visão de Jesus. Contudo, quando resolvi as questões da 
Bíblia, eu compreendi estes fatos. Eu fui perseguido duramente porque contei estas 
histórias. Entretanto, elas são fatos, por isso não posso negá-las. 
 
Jesus estava na posição de um indivíduo perfeito, mas ele, como um homem na posição 
de sujeito, ficou infelizmente sem ter uma noiva e deixar uma tradição de amor de Deus 
no nível familiar. Portanto, uma família centrada no amor verdadeiro de Deus não 
apareceu na terra até agora.  



103 

 

Ninguém pôde estabelecer o amor verdadeiro de esposo e esposa baseado na autoridade 
do Messias, nem a tradição de verdadeiro amor paternal e verdadeiro amor pai e filho 
que Deus possa aprovar. Se essa família tivesse sido formada, então, centrando nesta 
única família, tudo teria se desenvolvido horizontalmente e verticalmente através do 
processo da história, formando automaticamente um mundo centrando no amor de 
Deus. 
 
Entretanto, como sabemos, o próprio Jesus não pôde formar a tradição de uma família 
centrando no amor verdadeiro de Deus. Portanto, o fundamento central onde Deus, toda 
a humanidade e todas as coisas podem se regozijar não pôde ser formado. Porque uma 
família baseada no amor de Deus não pôde ser formada, nunca foi formado o 
fundamento para um verdadeiro clã baseado no amor de Deus, um fundamento para 
uma verdadeira tribo, um fundamento nacional e um verdadeiro mundo unificado. 
 
Dois mil anos atrás, Jesus veio a esta terra com a missão messiânica. Infelizmente, Ele 
não pôde cumprir essa missão. Talvez ele foi o primeiro filho de Deus a vir a terra, que 
tinha um movimento de amor centrando no amor do verdadeiro Deus. Entretanto, 
devemos negar a afirmação que ele realizou uma tribo, nação e mundo verdadeiros de 
Deus baseado nesse fundamento. As pessoas que acreditam no Cristianismo atualmente 
podem se opor às minhas palavras, mas estes são fatos históricos que ninguém pode 
negar. 
 
Qual era a missão das idades do Velho Testamento e do Novo Testamento? Era buscar a 
parceira recíproca (cônjuge) do Messias nesta terra. Era criar Eva para o Messias. 
 
Quando ampliamos a realidade de Eva, a qual nos subordinamos absolutamente, e se 
recebemos o Messias, que é o sujeito de amor, em meio ao acolhimento de todas as 
coisas, então tudo será ligado automaticamente. Era a missão das idades do Velho 
Testamento e Novo Testamento criar este ambiente em âmbito mundial. 
 
Originalmente, Jesus nasceu na posição livre da acusação de Satanás; portanto, ele não 
estava destinado a ser assassinado. Por que, então, ele teve que morrer? É dito que Jesus 
teve que morrer por causa de nossos pecados, a fim de nos salvar. Isso é ridículo. O 
Filho de Deus teve que morrer a fim de salvar a humanidade? 
 
Por que Jesus veio a esta terra e falhou em sua missão? Não foi porque ele não pôde 
falar todas as palavras que estava destinado a falar durante os trinta anos que ele esteve 
nesta terra. Além disso, não foi porque ele não pôde fazer tudo que estava destinado a 
fazer com seus seguidores e suas famílias durante seus três anos de curso público. A 
razão para seu fracasso não foi nada além de que Jesus não pôde se colocar na posição 
de ser Abençoado. A razão direta que Jesus teve que seguir o caminho da cruz foi 
apenas de forma secundária que os Israelitas o traíram e os Judeus ficaram contra ele. 
Foi principalmente porque a família de José não pôde preparar o dia para Jesus ser 
Abençoado. Se esse único dia viesse, Jesus não teria morrido na cruz. Então como 
conclusão, qual foi a causa e o motivo da crucificação? Foi porque a Bênção não foi 
realizada. Este é o motivo pelo qual Jesus teve que morrer na cruz. 
 
Se Jesus e sua família tivessem se unido completamente, então Jesus teria transcendido 
o nível individual, e a formação do nível familiar teria sido possível.  



104 

 

Jesus devia se casar em meio à bênção de seus pais, irmãos, irmãs e familiares, e novos 
filhos do bem nasceriam nesta terra. Se Adão e Eva tivessem se tornado aperfeiçoados 
sem falhas, então uma família centrada em Deus teria começado. 
 
Jesus veio com a missão de indenizar a família de Adão, e o casamento de Jesus tinha 
este significado. Contudo, o fundamento não foi formado, porque a família de José não 
pôde cumprir sua responsabilidade. Portanto, Satanás pôde invadir Jesus, e ele teve que 
morrer na cruz. A família que devia herdar a nova linhagem de sangue do bem não pôde 
começar. Assim, para indenizar a falha dos Israelitas, Deus esteve até agora trabalhando 
através do Cristianismo para formar um fundamento espiritual em nível mundial. 
 
Como seria o mundo atualmente se Jesus não tivesse morrido, mas tivesse encontrado 
um cônjuge ideal, e eles tivessem se tornado esposo e esposa com amor unificado com  
Deus, dando nascimento a filhos de sua linhagem direta? Quando filhos da linhagem 
direta de Jesus nascessem, Deus teria se tornado zangado e os amaldiçoaria dizendo 
“Vocês pecaram”? Se os filhos de Jesus tivessem nascido, a maioria da população de 
hoje poderia ter sido descendente de Jesus. O Céu poderia ter sido formado na terra 
através da linhagem de Jesus. 
 
Deus pode pensar que é importante salvar um homem decaído, mas isso não é nada 
comparado a ter um filho da linhagem direta de Jesus. Desde o tempo da queda, 
devemos refletir se Deus foi capaz de ter verdadeiros filhos e filhas, ou netos e netas. 
 
Porque Jesus não teve nenhum fundamento para se colocar no ambiente, Jesus deixou 
João Batista, e teve que seguir para o mundo satânico e recriar o fundamento familiar e 
tribal, enquanto lutava com o mundo satânico. Mesmo depois disso, os Judeus não 
acreditaram em Jesus. Portanto, Jesus não pôde formar uma família centrada em Deus, e 
isto finalmente o conduziu para o local de morte de Golgotá, dizendo, “Eu sou o noivo e 
vocês são a noiva.” 
 
4) Ressentimento de Jesus 
 
Jesus era o verdadeiro antepassado da humanidade, mas ele teve que morrer sem ser 
Abençoado. Todos vocês sabem isto muito bem. Esta é a tristeza do céu e a tristeza de 
Jesus. 

 
Se Jesus, que veio como o filho unigênito de Deus 2.000 anos atrás, teve han (tristeza), 
qual teria sido sua causa? Sua tristeza acabaria por ele não ser capaz de se casar. A 
expressão coreana “chang ga” (homem se casando) tem um significado muito 
profundo. Se invertemos isto, ficará “ga chang” (chefe da família). Quando um homem 
se casa, ele se tornará o chefe da família, então isso faz sentido. A fim de se tornar o 
chefe de uma família, um homem deve formar uma família com uma esposa e filhos. 
Porque Jesus não pôde ter uma esposa, a história da humanidade se tornou trágica. 
Especialmente a família de Zacarias e os Judeus trilharam um caminho de destruição. 
Através da morte de Jesus na cruz, o Espírito Santo também foi perdido. Jesus seguiu o 
caminho de morte imaginando como sua esposa poderia parecer, dizendo, “A parceira 
recíproca por quem eu desejei, ou a figura de uma verdadeira mãe por quem eu busquei, 
deveria ser assim.” Esta esperança penetrou fundo em seu coração. Ele morreu 
pensando sobre o Espírito Santo. 
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Jesus morreu deixando seu han nesta terra. A fim de dissolver este han, o Espírito Santo 
deve vir à terra. Isto não está escrito nem na Bíblia. Vocês já ouviram uma frase como 
“dissolver o han”? O han que Jesus não pôde dissolver deve ser dissolvido nesta terra. 
Jesus tinha o coração para amar toda a humanidade como um pai, e ele tinha o coração 
para salvar toda a humanidade através dos Israelitas. Contudo, Jesus teve que morrer 
com este conceito, deixando han em seu coração. A obra espiritual para dissolver o han 
de Jesus foi exatamente a história do Cristianismo se desenvolvendo até hoje. 

 
Se Jesus estava ou não destinado a se casar permanece o problema. A partir do ponto de 
vista do valor humano original e do Princípio de Criação, Jesus devia se casar. O que 
Jesus faria depois de se casar? Jesus devia se tornar um homem perfeito, completamente 
unificado, e como um homem que podia realizar todo o potencial de criação de Deus, 
Jesus devia dar nascimento aos seus filhos e filhas. Entretanto, Jesus foi incapaz de 
fazer isto. Esta é a responsabilidade mais importante para um homem, mas Jesus 
fracassou em cumpri-la. Portanto, a esperança longamente esperada de Jesus era, como 
ele mencionou, “Eu sou o noivo e vocês são a noiva.” Portanto, através da providência 
que estivemos procurando por um noivo e uma noiva que pudessem herdar todas as 
coisas, e por uma nação e um mundo onde o noivo e a noiva pudessem utilizar todo o 
seu poder como representantes de Deus. 
 
 
Deus criou Jesus como um homem; portanto, Jesus desejava se casar através da Bênção 
de Deus. Jesus também desejava ter uma família e desejava ser chamado de esposo e 
pai. Vocês devem saber que o ressentimento de Deus e de Jesus pode ser resolvido 
através de vocês transmitindo a mensagem que o Cristianismo de hoje apareceu porque 
Jesus não pôde formar este relacionamento e teve que morrer. 
 
Em outras palavras, a história de 4.000 anos dos Judeus foi para formar um fundamento 
para a noiva receber o Messias. Porque Jesus disse quando morreu que Ele viria 
novamente para cumprir um relacionamento de noivo e noiva, o Cristianismo esteve se 
preparando por 2.000 anos para ser a noiva. 
 
O que este conceito do Filho de Deus significa no Cristianismo de hoje? E onde a Filha 
de Deus pode estar? Jesus encontrando a Filha de Deus teria transformado a história da 
providência. Entretanto, sendo que Jesus não pôde encontrar a Filha de Deus, houve 
uma tragédia histórica. 
 
Como a Filha de Deus deve ser encontrada na história de recriação? A Filha de Deus 
deve ser recriada através de Adão. Devemos levar em conta o fato que Deus criou a 
parceira de Adão a partir da costela de Adão. Isto não significa que Deus tirou 
literalmente a costela de Adão, mas significa que Deus criou um cônjuge se 
assemelhando a Adão. Adão e seu cônjuge deviam crescer para seguir a vontade de 
Deus. Este foi o motivo pelo qual a família de José e a família de Zacarias foram 
necessárias. 

 
Jesus devia cumprir o ideal de noivo e noiva, e devia ser abraçado no seio de Deus. 
Somente então, Jesus iria restaurar completamente o que foi perdido pela queda dos 
primeiros antepassados, Adão e Eva. Adão e Eva caíram juntos, assim, duas pessoas 
cumprem a restauração. Este é o motivo pelo qual existe a cerimônia da Bênção na 
Igreja de Unificação. 
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Jesus, sem morrer, devia formar um relacionamento de esposo e esposa e devia 
abençoar no nome de Deus seus doze apóstolos e setenta discípulos, e então cento e 
vinte seguidores. Jesus dando a bênção espiritualmente depois de sua morte é sem 
sentido. Jesus morreu sendo perseguido e sofrendo oposição sem cumprir sua missão; 
portanto, seu ressentimento ainda está nesta terra. 
 
O próprio Jesus devia formar uma família e se tornar pai de filhos e filhas do bem. Se 
Jesus tivesse se tornado um pai de um filho e filha de bondade, ele teria sua 
descendência. Se Jesus tivesse filhos, então o Cristianismo não teria se dividido, mas 
teria se tornado um grupo unificado. 
 
O que Jesus esteve fazendo por 2.000 anos no mundo espiritual? Aqueles que foram 
para o mundo espiritual acreditando em Jesus são como as sementes no corpo de Jesus, 
que está na posição de um pai ainda não capaz de se casar. Aquelas pessoas ainda estão 
no paraíso, incapazes de irem para o céu, esperando pela noiva de Jesus. Isto é por causa 
da lei celeste. Então o que precisamos fazer? A noiva deve aparecer e devemos fazer os 
votos através da noiva. Em outras palavras, se não somos capazes de fazer os votos 
através da noiva, então não podemos reivindicar a nação celeste como nossa, e não 
podemos mencionar que esse céu é o mundo ideal no qual viveremos. Jesus não pôde se 
casar, mas se ele tivesse se casado, ele teria se colocado na posição de um homem 
aperfeiçoado capaz de ter um filho. 
 
A Bênção é a esperança de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Quando realizamos isto, 
uma nova história pode começar. Portanto, a Bênção cumpre a esperança do todo. Jesus 
não pôde cumprir esta missão; portanto, ele deve vir novamente para concluir sua 
missão. 
 
O Senhor do Segundo Advento se colocará na posição de um Adão aperfeiçoado. Adão 
devia nascer na terra e cumprir o curso de seguir através de Eva e ser Abençoado. Sem 
isso, Adão não pode reivindicar sua posição como um Adão aperfeiçoado. Ele deve 
cumprir esta missão não somente no céu, mas na terra.  
 
5) A Bênção de Jesus e o Pensamento Cristão 
 
Quando olhamos para o Princípio de Criação, Deus primeiramente criou Adão, e então 
criou Eva centrando em Adão. Portanto, Maria deveria ter apoiado seu filho e deveria 
ter procurado por uma noiva para ele. Maria deveria ter feito isto, não somente Jesus. 
Maria devia apoiar Jesus e tinha que procurar pela noiva. 
 
A este respeito, podemos entender que Maria não cumpriu sua responsabilidade. Maria 
disse para Jesus no casamento em Caná na Galiléia que havia acabado o vinho, para o 
que Jesus respondeu, “Mulher, o que tens a ver comigo?” Jesus estava dizendo, o que o 
casamento de outro homem tinha a ver comigo? Em outras palavras, o tempo para Jesus 
ter uma esposa tinha chegado e ele estava perguntando para Maria por que ela não tinha 
compreendido isso. Maria não cumpriu sua responsabilidade. Se Jesus tivesse se casado, 
seus filhos e filhas teriam sido netos e netas de Deus. Os filhos e filhas de Jesus teriam 
sido a família de Deus. Algumas pessoas dizem, “Jesus é o próprio Deus,” mas essas 
pessoas estão loucas. Essas pessoas são os hereges dos hereges. Elas estão dizendo, “O 
que significa para Jesus se casar tal como nós, pessoas terrenas?” 
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Elas perderiam sua esperança se entendessem que o Santo Deus se casou. Por que é 
assim? Se alguém se casa, por que ele ou ela deixaria de ser santo? A coisa mais sagrada 
para homem e mulher é o casamento. 
 
Se Jesus tivesse se casado e gerado um filho e filha, então quem teria se tornado o Papa? 
Uma pessoa como Pedro? [Risadas.] Não. Os filhos e filhas da linhagem direta de Jesus 
teriam se tornado os Papas. Então, naturalmente, Jesus teria se tornado o rei do mundo. 
Entretanto, porque Jesus, que tentou formar um fundamento nesta terra, morreu, o 
Cristianismo perdeu Israel e pôde somente realizar o Israel espiritual. Portanto, Deus 
não tem uma nação na qual Ele possa preparar Seu fundamento. As igrejas são o reino 
que Jesus pode possuir? Este é o motivo pelo qual as igrejas têm sido rejeitadas. 
 
A Igreja de Unificação apareceu com este segredo, por isso os cristãos que estão na 
posição de servos têm medo e se opõem a nós. Se eles querem se opor, eles podem 
seguir em frente. Podemos ficar em silêncio. Isto é semelhante aos comunistas vindo 
para derrubar a burguesia. Eles devem ser cuidadosos. Quem será expulso? Eles serão 
expulsos, ou o Reverendo Moon da Igreja de Unificação será expulso? Eles serão 
expulsos. O problema não é o número de pessoas. O problema é uma única pessoa. 
 
Por que Jesus teve que morrer? Se Jesus tivesse se casado, ele teria morrido ou não? Se 
uma mulher a partir de uma igreja estabelecida ouve isto, ela ficaria surpresa. Ela 
murmuraria, “Jesus se casar…” Todos: Jesus era um homem ou uma mulher? [Um 
homem.] Se Jesus era um homem, Jesus teria ou não as características de um homem? 
[Ele teria.] Então se houvesse uma boa mulher, Jesus iria querer ou não se casar com 
ela? Não há nenhuma dúvida sobre isto. Se houvesse tempo hoje, eu responderia todas 
as suas perguntas, mas não há tempo hoje. Quanto tiver tempo, vamos nos encontrar 
novamente. Vocês devem entender isto muito bem através do Princípio. 
 
Se vocês nasceram como um homem, vocês nasceram sabendo que há uma mulher. 
Então Jesus, que nasceu como um homem, precisava se casar ou não? [Ele devia se 
casar.] Se Jesus, que veio como o filho de Deus, se casasse e tivesse um filho e uma 
filha, o que eles seriam? Eles seriam os netos e netas de Deus. Deus não gostaria de 
olhar para Seus netos e netas, ou gostaria? Não há dúvida sobre isto. Ele gostaria disto. 
 
Então por que Jesus teve que morrer? Foi porque a mãe de Jesus, Maria, não pôde 
encontrar uma esposa para Ele. Este é o motivo pelo qual ainda há ressentimento. Este 
foi o motivo pelo qual Jesus criticou Maria, dizendo para ela no casamento em Caná, 
“Mulher, o que tens a ver comigo?” Ele quis dizer que a preocupação dela era um 
incômodo. Ela estava preocupada com vinho, quando devia estar preparando um 
caminho para seu filho. Estas circunstâncias levaram Jesus para um canto. 
 
Entretanto, os cristãos, sem saber isto, estão acreditando em tolices. Eles estão dizendo 
que irão para o céu e se tornarão noivas do Senhor? A fim de ser uma noiva, eles devem 
saber tudo sobre o noivo, desde sua situação e missão até a tristeza e dor através das 
quais ele seguiu, e então devem servir. Eu vejo as pessoas dizendo, “Jesus seguiu 
através de sofrimento,” sem saber nada, e isso não está certo. Nós, membros da Igreja 
de Unificação, somos diferentes desses fiéis das igrejas estabelecidas. 
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Vocês devem lembrar que Jesus se colocou diante de Maria e implorou três vezes em 
lágrimas. A mãe de Jesus, Maria, não ouviu, por isso Jesus teve que deixar sua casa 
quando chegou aos trinta anos, começando seu curso de vida pública. 
 
Então, o que Maria devia fazer? Maria devia preparar a parceira recíproca de Jesus e 
preparar um fundamento histórico. A fim de Jesus concluir este fundamento, Maria 
devia apoiar Jesus e assumir toda a responsabilidade para aliviar o ressentimento de 
Jesus. Além disso, baseado no fundamento da família de José, Maria devia escolher 
uma noiva para Jesus e preparar um casamento sagrado para ele. Contudo, isto se 
dissipou como se fosse um sonho. Maria estava muito presa com suas preocupações da 
vida e seus próprios problemas com seu esposo. 
 
A cooperação mãe-filho até o tempo de Jesus era parte do fundamento para buscar por 
um filho. Em qual posição Maria se colocava? [Posição de serva.] Maria deu 
nascimento ao seu filho, mas foi através do corpo dela como serva. Jesus precisava de 
uma noiva. De acordo com o Princípio de Criação, uma mulher deve ser criada. Jesus, 
na posição de Adão, tinha que buscar pela Eva perdida. Então, Jesus podia se casar. 
 
Entretanto, Jesus foi capaz de encontrar Eva? Não. Jesus estava buscando, mas ele teve 
que morrer; portanto, Jesus tem que vir novamente. Jesus vem novamente e se casa. Isso 
está certo? Jesus morreu sem ser capaz de se casar, por isso ele tem que vir novamente a 
fim de se casar. A ideia que Jesus deve se casar é pensamento cristão. [Risadas.] 
 
Portanto, no tempo da segunda vinda, qual celebração eu disse que seria celebrada? 
[Uma banquete de casamento.] O que é um banquete de casamento? Um banquete de 
casamento significa que a mulher vai até o homem e o homem recebe a mulher. Um 
banquete de matrimônio é uma cerimônia de casamento. Isso não está certo? [Sim.] Se 
eu conto esta história, as pessoas criam uma confusão dizendo que sou herege. Os 
cristãos se tornam muito invejosos. 
 
A fim de realizar o banquete de casamento, isto é, as bodas do cordeiro, Jesus precisa de 
uma noiva. Portanto, a noiva de ser encontrada. Quem é essa noiva. É Eva que estava 
juntamente com Adão antes da queda. O Senhor do Segundo Advento é o terceiro Adão. 
Jesus era o segundo Adão; o Senhor que vem depois de Jesus é o terceiro Adão. O 
terceiro Adão vem na posição de Adão antes da queda e deve buscar por Eva antes da 
queda. O terceiro Adão deve encontrar a Eva não decaída e ter as bodas do cordeiro. 
 
Através da queda, Adão e Eva, que deviam se tornar os pais da humanidade, se 
tornaram os pais do mal. Portanto, se podemos encontrar os pais de bondade antes da 
queda, então a restauração será concluída. Portanto, os pais de bondade são necessários 
para a humanidade. As bodas do cordeiro são necessárias para a humanidade. As bodas 
do cordeiro são necessárias para os pais de bondade serem reconhecidos. O pensamento 
cristão é muito simples. Esta é a espinha dorsal do pensamento cristão. 
 
Quando olhamos para Jesus, Jesus não pôde amar sua família. Pensem sobre quão 
miserável foi Jesus. Os cristãos mencionam muitas coisas, acreditando em Jesus como o 
Messias, mas pensem sobre quão miserável foi Jesus. Jesus foi capaz de amar sua 
família, ou a nação, ou o mundo, ou Deus? Não, ele não pôde. Ele não pôde amar, 
embora ele tentasse com todo o seu coração. 
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2. As Bodas do Cordeiro e a Primeira Ressurreição 
 
1) A Realização do Ideal de Deus e as Bodas do Cordeiro 
 
Como vocês sabem, Deus planejou realizar Seu reino na terra desde o início. Em outras 
palavras, Deus tentou cumprir Sua vontade através de Adão e Eva. Se Adão e Eva 
tivessem obedecido fielmente a Deus, eles teriam se tornado perfeitos, e Deus os teria 
feito se casar, formando a primeira família na terra. Esta família teria sido a pedra 
angular do Reino Celeste na terra. 
 
Adão e Eva deviam se tornar o verdadeiro pai e verdadeira mãe de toda a humanidade. 
O Jardim do Éden simboliza céu e terra. Então o mundo teria se tornado um mundo 
retornando alegria para Deus. 
 
Entretanto, os primeiros Adão e Eva falharam, deixando irrealizado o ideal de Deus. 
Deus tinha planejado realizar o céu original e tentou completar um mundo de alegria. 
Portanto, 4.000 anos mais tarde, Deus tentou restaurar Sua nação na terra através de 
outro Adão aperfeiçoado. Jesus Cristo era este Adão aperfeiçoado. 
 
No Livro I Coríntios 15 há um versículo que menciona Jesus como o último Adão ou o 
segundo Adão. Jesus veio dois mil anos atrás como o Adão aperfeiçoado para cumprir a 
missão do primeiro Adão, que falhou. 
 
A restauração de Adão sozinho não traz o Reino do Céu. Uma noiva, ou em outras 
palavras, uma mulher, é necessária. Portanto, outra Eva foi selecionada. Deus enviou 
Jesus Cristo, que veio como o Adão aperfeiçoado para restaurar sua própria noiva, a Eva 
aperfeiçoada. A família deles teria restaurado a família do primeiro Adão, perdida no 
Jardim do Éden. 
 
Por causa da traição dos Israelitas escolhidos, a perfeição dos segundos Adão e Eva não 
foi realizada. Contudo, sendo que a vontade de Deus não muda, Deus prometeu a 
segunda vinda do Cristo. 
 
Desde a morte de Jesus Cristo, aproximadamente 2.000 anos se passaram. Deus já está 
preparando para enviar Seu filho como o terceiro Adão. 
 
No curso da história, Deus cumpriu Seu objetivo conduzindo a humanidade através de 
três estágios. Três é o número de conclusão. Finalmente, desta vez, Deus realizará o 
festival do matrimônio a fim de abençoar o Adão e Eva aperfeiçoados. Então Deus 
formará o fundamento para o Reino do Céu na terra, cumprindo o objetivo que Ele 
manteve ao longo do período histórico. 
 
O Livro do Apocalipse profetiza este ponto de culminação. Este é o “Matrimônio do 
Cordeiro.” O Senhor do Segundo Advento é realmente o Cordeiro e o Adão 
aperfeiçoado. O Senhor virá como o Adão aperfeiçoado e restaurará a Eva aperfeiçoada. 
Então Adão e Eva se tornarão os primeiros pais da humanidade e a alegria de Deus será 
completamente cumprida. 
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“As Bodas do Cordeiro” significam que Deus abençoa uma pessoa que é aperfeiçoada 
como o sujeito de amor, vida e ideal, na posição do antepassado original criado 6.000 
anos atrás, os pais sem pecado. Isto é colocar esta pessoa na posição do antepassado do 
bem diante de toda a humanidade. 
 
Quando o Deus invisível e visível, os quais se tornam os pais da humanidade, se unem e 
dão nascimento aos Seus filhos e filhas, então um ser humano substancial com espírito 
eterno aparece. Quando o ser espiritual e substancial se juntam, então, pela primeira 
vez, o filho e a filha nascem a partir deste ponto e passam a ter espírito eterno. 
 
Então nos tornamos filhos e filhas que podem chamar pelo Pai tanto espiritualmente 
como substancialmente. Nos Últimos Dias, devemos unificar aquilo que Deus e Adão e 
Eva não puderam, horizontalmente e verticalmente, centrando na vida, amor e ideal 
eternos. Portanto, quando o Deus espiritual e os Verdadeiros Pais substanciais se tornam 
unidos, não somente o corpo espiritual e o corpo físico de um indivíduo, mas também a 
posição de filhos serão restaurados dentro da harmonia de céu e terra. Então seremos 
restaurados para a posição de filhos e filhas que podem receber o amor de Deus. 
 
Jesus tentou unificar este mundo como filhos e filhas sem pecado, clãs sem pecado, 
tribos sem pecado e um mundo sem pecado vindo a partir de pais sem pecado. 
Entretanto, porque Jesus morreu na cruz através da infidelidade dos Israelitas, o Senhor 
deve vir novamente. Portanto, quando este mundo aperfeiçoa o amor de Deus, a vida de 
Deus e o ideal de Deus nos níveis individual, familiar, de clã, tribal e mundial, então 
este mundo se tornará o Reino celeste de Deus. 
 
A maior esperança de Deus para a humanidade era que nós, na posição de objeto, e 
Deus na posição de sujeito, nos uníssemos com a vontade de Deus no relacionamento de 
pai e filhos e, juntamente com os verdadeiros pais sagrados, nos tornamos verdadeiros 
filhos, um verdadeiro clã, e uma verdadeira tribo, e realizamos finalmente o Reino do 
Céu na terra. Portanto, homens e mulheres deviam realizar um Reino Celeste na terra no 
qual o amor, vida e ideal eternos de Deus poderiam estar conectados em toda direção. 
 
O que são as “Bodas do Cordeiro” mencionadas no Cristianismo? É para substancializar 
nos Últimos Dias, os verdadeiros pais a quem Deus tentou enviar 6.000 anos atrás, para 
substancializar a posição de irmão e irmã, e a posição de filhos. Esta era a esperança de 
Jesus em quem acreditamos, e era a esperança de Deus que esteve sofrendo através dos 
6.000 anos de história, a fim de nos conduzir. 

 
Vocês devem entender claramente que as “Bodas do Cordeiro” se referem a uma 
providência de salvação que tem sua esperança fixada no mundo original no qual Adão, 
Eva e Deus podem se regozijar depois desta história miserável. 
 
Onde estão o filho e a filha que podem chamar Deus de “Meu Pai” esperando por Ele no 
meio de sua busca desesperada? O dia quando Deus pode encontrar esses filhos e filhas 
é o dia de Sua esperança e o dia de Sua liberação do ressentimento. Em termos 
religiosos, este dia é chamado de “Bodas do Cordeiro.” 
 
No Jardim do Éden, Adão e Eva não puderam se unir com Deus e, ao invés o traíram; 
portanto, eles se tornaram servos. Entretanto, se eles podem se unir com Deus agora, a 
restauração pode começar. Isto, em outras palavras, são as Bodas do Cordeiro. 
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A Bíblia menciona o dia das Bodas do Cordeiro. Isto poderia ser chamado um dia 
quando dois são unidos em um só. Toda a humanidade esteve esperando por este dia, 
pois este é um dia para ser celebrado eternamente. Portanto, o objetivo da providência, o 
ideal da história humana, e o propósito da religião chegam a uma conclusão 
harmonizada neste ponto. 
 
Unificação somente é possível quando um verdadeiro homem e uma verdadeira mulher 
podem se colocar em uma posição de serem publicamente reconhecidos por Deus. Isto 
realmente são as “Bodas do Cordeiro.” 
 
2) O Significado das Bodas do Cordeiro 
 
Porque os dois primeiros antepassados humanos se separaram de Deus, o festival do 
universo foi destruído de forma miserável, e isto rompeu toda a história. A fim de 
colocar isto de volta em ordem, os dois devem se unir. O dia quando os dois se tornam 
unidos é o dia das Bodas do Cordeiro. Este é o dia quando Jesus vem novamente, 
encontra uma noiva e realiza a cerimônia da noiva e do noivo. Seis mil anos atrás, o 
verdadeiro antepassado da humanidade centrado em Deus não pôde vir a existir. 
Portanto, através do dia das Bodas do Cordeiro, como se estivéssemos sendo 
enxertados, nos reconectamos depois de seis mil anos de história. Então, pela primeira 
vez, toda a humanidade pode fazer um novo início na direção do padrão que Deus 
deseja, sendo restaurada pela primeira vez do mundo decaído para o mundo original. 
 
Seis mil anos atrás houve uma pessoa a quem Deus tentou estabelecer como o ser de 
amor substancial aperfeiçoado, como o sujeito de vida e ideal, e como os pais sem 
pecado. As Bodas do Cordeiro dão as boas vindas para essa pessoa e a reconhece como 
o antepassado de bondade diante de toda a humanidade. 

 
A Bíblia contém a Palavra de Deus. Deus menciona, “Eu sou o Alfa e o Ômega.” Isto 
significa que no tempo profetizado na Revelação de João, Deus cumprirá a vontade que 
Ele não pôde realizar no Gênesis. Se Adão e Eva não tivessem caído, eles teriam 
realizado uma família que poderia dar nascimento a um filho e filha que poderiam ir 
para o céu. Esses pais são realmente os verdadeiros pais, cuja família é a verdadeira 
família unida com Deus. Os filhos e filhas são a descendência da família de Deus. Deus 
está tentando reunir tudo pela proclamação dos nomes do noivo e da noiva no Livro do 
Apocalipse. Quem seria esse noivo? Esta é a pessoa que vem com a qualificação de um 
verdadeiro pai aperfeiçoado. Quem seria a noiva? Ela é a pessoa que aparece como a 
verdadeira mãe a quem Deus pode amar. Se Adão e Eva não tivessem caído, eles teriam 
realizado sua cerimônia de matrimônio centrando em Deus, Contudo, através da queda, 
eles realizaram seu matrimônio com Satanás. Vocês devem entender claramente que as 
Bodas do Cordeiro escritas no Livro do Apocalipse é a cerimônia de matrimônio 
sagrado centrando em Deus. 

 
O significado da providência nesta terra é que estamos esperando que um homem e uma 
mulher melhores do que o Adão e Eva decaídos apareçam e se unam centrando no 
pensamento messiânico. Isto realmente é o Matrimônio do Cordeiro escrito no Livro do 
Apocalipse. A esperança de Jesus era se tornar os verdadeiros pais. E ao se tornar os 
verdadeiros pais, ele devia se tornar o Rei dos reis. 

 



112 

 

Deus é os verdadeiros pais espirituais e os verdadeiros pais de coração para a 
humanidade. Deus é os verdadeiros pais de ambos espírito e coração, e Ele profetizou 
para nós que Ele encontraria os verdadeiros pais internos. Isto realmente se refere ao dia 
das Bodas do Cordeiro mencionada no Cristianismo. 

 
Como vocês entendem as Bodas do Cordeiro? Perdemos os verdadeiros pais através da 
queda. A fim de restaurar isto, o Matrimônio do Cordeiro é realizado para estabelecer os 
verdadeiros pais, que não puderam ser realizados na terra seis mil anos atrás. Isto é 
providência de Deus. 
 
Deus preparou as Bodas do Cordeiro para os primeiros antepassados humanos. 
Entretanto, as Bodas do Cordeiro não podem ser realizadas apenas por uma pessoa. Ela 
somente pode ser realizada pelos filhos e filhas da linhagem direta de Deus. Contudo, os 
cristãos estão dizendo em suas orações que eles cumprimentarão o noivo que realizará 
as Bodas do Cordeiro. Isto é o oposto. Os cristãos não podem entender que por causa da 
queda, a humanidade perdeu os verdadeiros pais e não puderam se tornar os filhos da 
linhagem direta. 
 
As Bodas do Cordeiro significam que homem e mulher, pela primeira vez na história, 
recebem a Bênção e realizam o padrão da esperança no nível familiar. Este tem sido um 
objeto de esperança pelos seis mil anos de história. O noivo e a noiva nas Bodas do 
Cordeiro aparecerão com a missão dos verdadeiros pais. 
 
Qual é o centro do Cristianismo? É Jesus. O centro do Cristianismo está para Jesus 
como a noiva está para encontrar seu noivo. O que isto significa? Isto realmente são as 
Bodas do Cordeiro, o matrimônio substancial de Jesus e uma mulher que é o Espírito 
Santo. 
 
Jesus morreu deixando para trás o tema da segunda vinda. Este é o motivo pelo qual por 
dois mil anos os cristãos estiveram esperando pelo tempo da segunda vinda de Jesus de 
acordo com o ideal do segundo advento. Qual será o centro desse tempo? Podemos 
dizer que isto são as Bodas do Cordeiro, sobre o que os cristãos estão bem cientes. 
Então, o que são as Bodas do Cordeiro? Isto é abstrato. O amor unificado entre Deus e 
homem e mulher é o ponto de início. A partir do ponto de vista humano, um homem e 
uma mulher se unem. A menos que duas pessoas se unam, e a menos que eles preparem 
um fundamento para seguir na direção do mundo ideal em busca do amor de Deus, o 
propósito em nível mundial centrando em Deus não pode ser realizado. 
 
Um Messias em nível individual não será capaz de restaurar o mundo. A fim de 
restaurar o mundo, o Messias deve ser um Messias em nível familiar. Portanto, o 
Messias precisa ter o Espírito Santo e construir o conceito de Pai, Filho e Espírito Santo. 
O Messias deve formar uma família em nome do noivo e da noiva. Devíamos ter 
formado o fundamento espiritual para esta família até agora, mas esse dia deve vir na 
realidade. Esse é o dia das Bodas do Cordeiro. Em outras palavras, o dia que Jesus se 
casasse é o dia das Bodas do Cordeiro. Os fiéis nas igrejas estabelecidas precisam 
entender isto claramente. 
 
O dia das Bodas do Cordeiro é necessário para negros, para brancos, para coreanos, para 
jovens como também para velhos e para toda a humanidade. Mesmo as pessoas no 
mundo espiritual precisam deste dia.  
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As pessoas no mundo espiritual não podem entrar no Céu sem servir os Verdadeiros 
Pais; portanto, elas também precisam do dia das Bodas do Cordeiro. Céu é o lugar onde 
o pai entre juntamente com sua esposa e filhos. Esta e a lei celeste. 
 
3) As Bodas do Cordeiro são Realizadas na Terra 
 
Se houvesse algum evento que pudesse começar uma nova história e abrir céu e terra, o 
que poderia ser? Isto não seria algo que unifica o mundo através de guerra. É de fato, a 
grande fortuna de céu e terra fazer aparecer uma mulher diante de um homem que deva 
herdar toda a criação, e Deus realizar uma cerimônia de casamento para este homem e 
esta mulher. Este é o evento. Neste dia céu e terra se abrirão. Este é o dia das Bodas do 
Cordeiro mencionadas no Cristianismo. As pessoas não puderam entender isto até hoje. 
 
Através da queda, a humanidade este transmitindo a linhagem de sangue dos falsos pais. 
Mesmo a pessoa mais nobre, o presidente de uma universidade, para quem os estudantes 
se inclinam dizendo, “Ele é nosso mestre,” ou uma pessoa que se vangloria de suas 
qualificações, dizendo, “Esta posição deveria ser suficiente” – se tomamos suas origens, 
todas elas têm títulos falsos feitos em fábricas fraudulentas. Se elas me ouvem dizendo 
estas coisas, elas ficarão tristes. Entretanto, elas não podem fazer nada sobre isto. Estas 
palavras devem ter reconhecimento público em nível nacional. 
 
Portanto, o Messias é necessário. Jesus não pôde se tornar um Messias completo, por 
isso um novo Messias é necessário. Qual vocês acham que seja a natureza do Messias 
que deve aparecer? Jesus foi um Messias espiritual. Entretanto, um Messias espiritual 
não pode cumprir completamente a salvação. A fim de se tornar o Filho de Deus, esta 
pessoa deve ter outra pessoa em uma posição recíproca. Portanto, um Messias como 
pais é necessário. A humanidade nasceu com a linhagem de sangue de falsos pais 
através da falha; portanto, verdadeiros pais devem vir. Se os cristãos ouvem isto, eles 
dirão novamente que eu sou um herege. 
 
Estes pais devem vir como as verdadeiras oliveiras e cortar as oliveiras selvagens que 
são o homem e a mulher decaídos, e enxertar o galho da verdadeira oliveira neles. 
Através disto, as oliveiras selvagens neste mundo podem ser transformadas em 
verdadeiras oliveiras, concluindo o Reino do Céu na terra. Isto não cumpre o propósito 
de criação de Deus? Contudo, se o Messias aparece nas nuvens, que tipo de celebração 
milenar poderia ser apreciada? Quando o Senhor aparece como o noivo literal, os 
cristãos que então tentam realizar a cerimônia de casamento sem qualquer preparação, 
nem mesmo pensando sobre que comida servir ou que roupa oferecer, serão miseráveis. 
 
O primeiro príncipe de Deus, depois das Bodas do Cordeiro com sua noiva, deve 
ascender ao céu nas nuvens? Ou o casal deve viver na terra? Se vocês encontrassem a 
pessoa por quem estavam procurando, vocês deveriam dançar ou assistir os outros 
dançando? Por que o Messias viria e levaria os cristãos fiéis para o céu para realizar 
uma cerimônia de casamento? Uma cerimônia de casamento no ar exige que tipo de ar? 
Quando eles se elevam, para onde eles sobem? Neste tempo podemos subir ao céu em 
foguetes, mas devemos sempre descer novamente. O propósito dos foguetes é colocar 
satélites em órbita ao redor da terra, não apenas para subir no ar. 
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Consequentemente, o propósito de Jesus era tomar uma noiva e ter uma família. Pessoas 
que não entendem isso podem dizer, “Eu fui na Igreja de Unificação, e lá tem uma 
pessoa chamada Reverendo Moon que me disse que Jesus tinha que ter uma família. Eu 
fiquei doente ao ouvir isso.” Essas pessoas devem estar pensando que elas serão a 
primeira noiva ou a noiva especial, e subirá para o céu. Contudo, o Princípio ensina de 
forma diferente, e eu não posso mudá-lo. 
 
Hoje os cristãos estão esperando pelas Bodas do Cordeiro. Contudo, estas Bodas do 
Cordeiro não é um casamento realizado no ar. Porque Adão e Eva caíram e perderam 
seu fundamento familiar, outro representante de Adão aperfeiçoado encontra Eva 
aperfeiçoada e tem uma família. Isto são as Bodas do Cordeiro. Ao seguir através do 
sofrimento de dar nascimento, o caminho de salvação é aberto. Sendo que a humanidade 
decaída nasceu através da carne e sangue de pais decaídos, as oliveiras selvagens devem 
ser cortadas, enxertadas com a verdadeira oliveira e dar verdadeiros frutos que Deus 
possa dominar. 
 
4) Por que a Religião tem Enfatizado a Vida de Solteiro? 
 
Se verdadeiros pais devem aparecer, um verdadeiro homem deve aparecer primeiro. A 
religião até agora esteve buscando por um homem verdadeiro. Até que o verdadeiro 
homem seja encontrado, amor verdadeiro se centra na vida de solteiro porque a lei 
celeste não permite o contrário. Por que os cristãos vivem uma vida de solteiro, embora 
o Cristianismo seja a religião no padrão mais elevado? Por que os Budistas também 
vivem uma vida de solteiro? 
 
Se um homem aperfeiçoado e uma mulher aperfeiçoada aparecessem, mas ainda a lei do 
amor não fosse estabelecida, Deus permitiria que homens e mulheres solteiros se 
casassem? Não temos sido capazes de realizar o casamento original... Esses homens e 
mulheres realizando cerimônias de casamentos decaídos é a ocasião do maior 
ressentimento e maior tristeza de Deus. Vocês ainda tentarão seguir contra Deus? Este é 
o motivo pelo qual as religiões mais elevadas enfatizam estar solteiro. Até quando 
devemos ficar solteiros? É até que um verdadeiro homem aperfeiçoado que possa se 
tornar completamente unido diante do amor de Deus apareça e encontre uma verdadeira 
mulher. Estes são os Verdadeiros Pais. Este é o motivo pelo qual os cristãos focam o 
pensamento na Segunda Vinda. O Senhor do Segundo Advento é a pessoa que vem 
como o Verdadeiro Pai de toda a humanidade. 

 
O que as religiões estiveram fazendo? Muitos fundadores de religiões tentaram imaginar 
o objeto substancial consistente com o modelo ideal de Deus, o qual era a base para a 
busca por um homem ideal. Entretanto, ninguém teve sucesso. Este é o motivo pelo qual 
existe o pensamento messiânico. Até agora, não pudemos encontrar nem mesmo um 
homem. Se não podemos encontrar um homem, então não podemos encontrar os pais. 
Este é o motivo pelo qual nos dizem para ficarmos solteiros. A nação não é necessária. 
Nações devem ser formadas baseadas no modelo de um verdadeiro indivíduo. A família 
também não é necessária. Uma família formada a partir de um verdadeiro homem e uma 
verdadeira mulher é necessária. O que precisamos primeiro de tudo são os verdadeiros 
homem e mulher. Por toda a história, não pudemos encontrar um modelo de um 
verdadeiro homem e uma verdadeira mulher. 
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Jesus, dois mil anos atrás, disse, “Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a 
mim, não é digno de mim; e aquele que ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é 
digno de mim,” e aquele que não toma sua cruz e o segue, não é digno dele. 
 
Que tipo de pessoa era Jesus? Jesus era um rei de amor. Ele era o Rei de amor no Céu; 
portanto, não podemos ir encontrá-lo ou servi-lo com o corpo que está manchado com o 
amor sujo do mundo satânico. Assim, a fim de ir até Jesus, devemos amar mais do que 
costumávamos amar. A única forma de encontrar o caminho para o céu é através do 
amor que supera o amor praticado neste mundo. Por causa disto, precisamos viver uma 
vida de solteiro a fim de seguir o caminho do Princípio. Entretanto, vocês não devem 
ficar infelizes sobre estar solteiros. Vocês devem viver uma vida superando isso, 
sussurrando com Deus e não se sentindo infelizes. Contudo, se vocês vivem uma vida 
de solteiro se sentindo infelizes e reclamando, vocês irão para o lugar pior no inferno 
depois da morte. 

 
Há muitos entre vocês que já começaram a vida familiar, mas sob qual proteção essa 
família foi formada? Algumas pessoas poderiam dizer, “O lugar que estou vivendo 
agora é o padrão; Está tudo certo e não serei derrotado por ninguém mesmo a partir da 
perspectiva social. Portanto, eu nunca sinto peso na consciência, não importa onde eu 
vá, e eu tenho confiança que não sou incorreto.” Entretanto, olhem para sua origem. Os 
antepassados humanos foram capturados na armadilha do inimigo. Deus pode 
reconhecer publicamente uma família formada nesta realidade? Este é o motivo pelo 
qual a religião enfatiza a vida de solteiro. Aqueles que estão aqui têm muitos filhos, mas 
vocês também devem viver uma vida de solteiro. 
 
Esta não é a palavra do Reverendo Moon da Igreja de Unificação. Todas as religiões 
ensinam isto. Como vocês sabem, o Budismo ensina isto. Os Católicos não são assim? 
Vocês conhecem o propósito desse ensinamento? É a fim de nos trazer mais perto de 
Deus. Os verdadeiros antepassados da humanidade ainda não são capazes de se casar. 
Então como as pessoas que nem deviam ter nascido podem ainda se casar? Os filhos e 
filhas que nascem a partir de antepassados decaídos devem ser salvos e seguir o curso 
de restauração. 
 
O Céu, com o ideal de amor, não tinha como evitar formar as religiões de forma 
histórica e enfatizar a vida de solteiro. Um esposo e uma esposa estão destinados a 
seguir o amor verdadeiro e encontrar o padrão celeste, mas porque há a possibilidade de 
cometer um erro e trair o amor celeste, o princípio da vida de solteiro foi estabelecido 
para que ao menos uma pessoa que recebe o amor de Deus possa permanecer. 
 
Como sacerdotes e freiras Católicos e monges Budistas vivem? Honestamente, essa 
forma de vida deve ser um problema. Então, o propósito que essas religiões perseguiram 
se tornou errado em algum momento? Se sim, então o fundamento de sofrimento desses 
fiéis, como também de Deus que operou por trás deles, teria que ser negado. Este 
fenômeno emerge a fim de preparar o aparecimento futuro da verdadeira família. 
 
Então por que o Catolicismo e o Budismo enfatizam ficar solteiro? Vocês podem dizer 
que o celibato é a base da felicidade humana? Não. Nem mesmo uma única religião em 
qualquer lugar na terra tem demonstrado qual seja a base da felicidade. Nenhuma 
religião tem planos para colocar a família no centro. Nenhuma família digna desta 
posição pôde ao menos aparecer. 
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Entretanto, elas sentem o fato que algum dia essa família aparecerá; portanto, elas 
enfatizam a vida de solteiro. Este era o fundamento para as pessoas formarem uma 
família pura e correta. 

 
Muito tempo atrás, o casamento não era permitido quando se buscava “o caminho.” Por 
que era assim? Se os pais ainda não realizaram sua cerimônia de casamento, os servos 
podem realizar a sua cerimônia de casamento? Este é o motivo pelo qual os seres 
humanos não tinham permissão para se casarem. 

 
Que tipo de existência tinha o arcanjo? Arcanjos não tinham permissão para se casarem. 
Na Bíblia, os Saduceus perguntaram para Jesus, “Se uma mulher viveu com sete 
homens como seus esposos, depois da morte dela, se ela fosse ressuscitada no outro 
mundo, entre os sete esposos, ela se tornaria esposa de qual deles?” Jesus respondeu, 
“Vocês não se casam no mundo espiritual.” (lit., “…na ressurreição eles não se casam 
nem se dão em casamento, mas são como anjos no céu.”) Esta foi a única resposta que 
Jesus podia dar, porque ainda era a época de restauração da realidade arcangélica. A 
realidade arcangélica é aquela na qual não podemos ter parceiro de casamento. Então, o 
que a religião esteve buscando? Porque a religião tem estado na realidade arcangélica, 
ela não podia exaltar o casamento. Vocês devem entender que esta é a razão que as 
religiões mais elevadas enfatizavam a vida de solteiro. 

 
No ponto de vista do Princípio, homens e mulheres neste mundo são descendentes do 
arcanjo. Portanto, eles não estão qualificados para se casarem. Este é o motivo pelo qual 
eles são orientados a ficarem solteiros. Se os pais originais não tivessem sido capazes de 
se casarem, pessoas impuras que saltaram na poça de lama podem ter a permissão de 
amar por sua própria vontade? Esse amor é fora do princípio. Este é o motivo pelo qual 
as religiões mais elevadas enfatizam a vida de solteiro. 

 
Que tipo de parceiro recíproco os anjos possuem? Este é o motivo pelo qual as religiões 
dizem para as pessoas serem solteiras. Originalmente, ser uma freira é o padrão do 
Princípio.  Um homem com uma esposa não está qualificado para ser um monge. De 
fato, todos os ministros casados nas igrejas Protestantes são desqualificados. 
 
Sendo que há muitas irmãs aqui, eu devo dizer algo. As mulheres são sedutoras ou não? 
Até este dia, as mulheres têm sido punidas ou têm sido abençoadas? [Elas têm sido 
punidas.] Porque elas são sedutoras, elas têm sido punidas. A razão que as mulheres 
tiveram que sofrer era que seus esposos não eram seus verdadeiros esposos. Vocês 
entendem? Homens decaídos são arcanjos e não estão destinados a ter uma noiva. Este é 
o motivo pelo qual as religiões mais elevadas têm encorajado as pessoas a 
permanecerem solteiras. 
 
Homens são arcanjos. Originalmente, o arcanjo não tinha permissão para ter uma 
parceira recíproca. Entretanto, o arcanjo amou de uma forma fora do princípio. Um 
arcanjo não é um verdadeiro esposo. Portanto, para uma mulher, um homem não é seu 
esposo. O arcanjo maltratou uma mulher que nem mesmo era sua esposa. Por esta razão, 
as mulheres são maltratadas pelos arcanjos que nem mesmo são seus esposos. 

 
Até agora, a religião não perseguiu de forma agressiva a realidade de parceiro recíproco. 
Portanto, todas as religiões enfatizavam permanecer solteiro. O Reverendo Moon é o 
primeiro a proclamar a bênção do relacionamento recíproco ideal no nível familiar. 
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5) Aqueles que Estarão Incluídos na Primeira Ressurreição 
 
No Livro do Apocalipse 14:1 está escrito, “E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o 
monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, que em suas testas tinham escrito o 
nome de seu Pai.” Em outras palavras, a fim de se tornar um filho escolhido pelo Pai, 
uma pessoa não deve ter somente o nome do Cordeiro, mas também o nome do Pai. 
 
Então, quem pode ser incluído nos cento e quarenta e quatro mil? Não adianta ter o selo 
de Jesus. Mesmo se Jesus que é o noivo chama vocês de suas noivas, vocês devem ter o 
Pai os abençoando. Portanto, se vocês podem se tornar uma pessoa cuja mão de Deus 
pode tomar, dando Sua bênção, a quem Deus pode enumerar entre aqueles que não 
caíram no Jardim do Éden, então vocês podem estar incluídos nos cento e quarenta e 
quatro mil. 
 
Aproximadamente quantos cristãos existem entre os três bilhões de pessoas do mundo 
satânico? Estes cristãos estão preparados para serem incluídos na primeira ressurreição 
no tempo da segunda vinda do Senhor. Mas essa primeira ressurreição é fácil? Sem nem 
mesmo entender isto, como eles podem ressuscitar? Que porcentagem deles 
ressuscitará? Todas as outras pessoas além daquelas que serão ressuscitadas serão 
varridas. Isso é assim? Vocês nunca devem ter essa fé abstrata. Vocês devem salvar a 
terra. Para fazer isso, primeiramente vocês devem salvar completamente um indivíduo 
do mundo satânico. A família também deve ser completamente salva. O clã celeste, a 
tribo e a nação devem ser salvos na terra, não no ar. Eles devem ser salvos na terra. A 
queda não aconteceu no ar. Ela aconteceu no chão. Restaurar significa recriar o que foi 
perdido. O que foi perdido deve ser encontrado no mesmo lugar. 
 
Os seres humanos caíram como seres substanciais com mente e corpo. Portanto, 
centrando nos seres humanos, vocês devem negar completamente Satanás e se 
colocarem no lado de Deus. Vocês devem se colocar representando Adão e Eva capazes 
de receber amor de Deus como Seu filho e Sua filha. Satanás não pode dominar essa 
pessoa. Vocês devem dominar Satanás. Satanás era originalmente um arcanjo. Arcanjos 
foram criados para serem dominados pelos seres humanos. Gradualmente devemos 
restaurar essa base. 

 
Vocês não devem interpretar a Bíblia como fazem os cristãos de hoje. Se vocês 
acreditam como eles, Deus não pode ser um Deus de esperança pela humanidade. 
Acreditar que toda a humanidade receberá julgamento e que somente cento e quarenta e 
quatro mil cristãos serão salvos é uma forma de pensamento demasiadamente 
autocentrada. 
 
O discurso cristão sobre os cento e quarenta e quatro mil e os filhos e filhas com o selo 
de Deus soa muito simpático. Mas eles estão falando sobre filhos e filhas que podem 
conduzir a providência celeste e estabelecer uma condição para a restauração e para 
acabar com o ressentimento histórico? Os filhos e filhas a quem Deus pode selar devem 
ter o coração para derramar lágrimas por esta terra e por Deus. 

 
Jesus ansiava e esperava pelo ideal de uma noiva e um noivo que pudessem viver na 
realidade da Bênção de Deus.  
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Então, centrando nas Bodas do Cordeiro que cumpriria a Bênção de Deus, Jesus esperou 
abraçar os cento e quarenta e quatro mil, que dedicariam uma canção de alegria e glória 
para o Pai com ele, o Filho unigênito. Esta era a esperança desesperada de Jesus. 
 
Atualmente, se os cristãos devem vir para as Bodas do Cordeiro e devem ser incluídos 
na primeira ressurreição, eles devem preparar um traje sagrado. Para preparar o traje 
sagrado, sinceridade e perseverança são necessárias. Vocês devem ser os mais sinceros 
possível. O olhar dos seus olhos deve ser sincero; seu sentido do olfato de ser sincero; 
vocês devem ser sinceros ao ouvir. O sentimento que vocês recebem através de seus 
corpos inteiros deve ser sincero. É o Princípio que vocês não podem servir a Deus até 
que passem através do portal de sinceridade e se tornem uma pessoa cujo coração seja 
grato ao corpo que expressou sinceridade. 
 
Qual é a sinceridade que verdadeiros filhos e filhas devem demonstrar a partir de agora? 
Ela não é centrada no estágio prático da vida cotidiana, mas é a sinceridade da 
esperança, da glória, da piedade filial e da subordinação. Se vocês seguem através de 
todas estas formas de sinceridade, então o céu se tornará seu céu e o Pai Celeste se 
tornará seu Pai Celeste. Até agora sua sinceridade foi uma sinceridade para indenização. 
A partir de agora ela deve ser uma sinceridade para servir a Deus e sinceridade que 
coloca vocês na posição para servir a Deus. Aqueles que participam nesse caminho 
estarão na primeira ressurreição. 

 
Quais são as qualificações para inclusão na primeira ressurreição? Uma pessoa deve 
passar através do portal da Bênção. Este é o motivo pelo qual pessoas de oitenta anos de 
idade devem virar jovens novamente. Isto pode soar estranho, mas avós e avôs devem 
se casar novamente. Isto é porque a fim de formar o terceiro Israel e se tornar o povo 
dessa nação, devemos seguir através do portal da Bênção. 
 
Vocês podem entender a esperança de Jesus? Ele estava tentando seguir este caminho, 
mas teve que morrer. Esta é a esperança somente de Jesus. Não, não é; esta é a 
esperança de todos nós. Esta também é a esperança de Deus. Este é o matrimônio do 
Cordeiro. Quando nascemos e crescemos como filho e filha de Deus, e quando nos 
tornamos um homem e uma mulher de individualidade aperfeiçoada, então Deus nos 
casará, dizendo, “Vivam eternamente e ilimitadamente no meu seio.” Estas são as 
Bodas do Cordeiro. Todos vocês devem entender isto claramente. 
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3. Verdadeiros Pais e Verdadeiros Filhos 
 
1) Que Tipo de Pessoas são os Verdadeiros Pais? 
 
Originalmente, se Adão e Eva não tivessem caído, eles teriam se tornado os pais de toda 
a humanidade, formando um mundo centrado em Deus. Entretanto, através da queda, 
eles se tornaram falsos pais dominados por Satanás. Portanto, os Verdadeiros Pais, a 
quem Deus planejou estabelecer de acordo com o ideal de criação, foram perdidos. Os 
verdadeiros antepassados da humanidade foram perdidos. 

 
Qual é a natureza dos novos pais? Adão e Eva, que caíram no Jardim do Éden, se 
tornaram os pais decaídos muito tempo atrás. Os pais que devem dar renascimento para 
a humanidade no futuro são os pais não decaídos que se colocam na posição original. 
Porque eles estão unidos com a vontade de Deus, Deus pode reconhecer publicamente 
estes pais originais. Não tendo caído, estes pais podem cumprir a vontade de Deus e 
formar uma família ideal no seio de Deus, centrando no amor de Deus, e podem 
multiplicar filhos do bem. Eles são os pais que se colocam na posição original. Eles não 
têm nenhuma relação com a queda. 

 
Qual é a posição dos Verdadeiros Pais? É a posição de Adão e Eva se tornando 
completamente unidos com Deus, livres da acusação de Satanás. Quando Adão e Eva se 
elevam acima do nível de perfeição do estágio de crescimento, não deixando para trás 
nenhuma acusação de Satanás, então os Verdadeiros Pais podem vir a existir. Esta é a 
origem dos Verdadeiros Pais a partir do ponto de vista do Princípio. Entretanto, alcançar 
essa posição não é fácil. 
 
O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina amor verdadeiro, que é o núcleo de Deus. Ela 
nos ensina a buscar e nos unir com o ideal de Verdadeiros Pais, e salvar a humanidade 
com amor verdadeiro. Dois mil anos atrás, Jesus morreu sem ser capaz de aperfeiçoar o 
amor verdadeiro. No Gênesis está escrito que havia uma Árvore da Vida e uma Árvore 
do Conhecimento do Bem e do Mal. Estas simbolizam os Verdadeiros Pais. As colunas 
de fogo e de nuvens também simbolizam os Verdadeiros Pais. As duas tábuas nas quais 
estavam gravados os Dez Mandamentos também simbolizam os Verdadeiros Pais. 
 
Jesus veio a esta terra e chamou Deus de “Meu Pai.” Ele também declarou, “eu estou no 
Pai e o Pai está em mim.” Isto significa que tudo finalmente deve se unir. Pai e filho 
devem ter um relacionamento que podem se mover juntos, unindo carne e sangue. 
 
A verdade do Cristianismo é simples. Deus é o Pai e Jesus é o noivo. Portanto, Jesus, o 
noivo, deve ter uma noiva. E nós somos irmãos e irmãs como filhos de Deus. O Pai, o 
noivo, a noiva, o filho e a filha devem se unir e limpar o mundo satânico. Em termos do 
processo da história, Jesus veio como o antepassado da humanidade. Porque Adão caiu 
e perdeu essa posição, Jesus veio como o segundo Adão. Jesus, na posição de noivo 
centrado em Deus nesta terra, devia encontrar uma noiva, e eles deviam se tornar esposo 
e esposa, os Verdadeiros Pais de toda a humanidade. A providência de Deus inverte o 
processo da queda. 
 
Deus enviou Jesus como o segundo pai da humanidade. O terceiro pai não pode vir a 
existir a menos que aquilo que ficou incompleto do segundo pai possa ser concluído. 
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Jesus não pôde se colocar vitoriosamente a menos que ele restaurasse o que foi perdido 
por Adão e Eva, que deviam se tornar os primeiros pais. Entretanto, Jesus seguiu o 
caminho de morte na cruz sem ser capaz de restaurar o erro deles. Portanto, a 
providência teve que ser prolongada até a época do Segundo Advento. 
 
O Senhor do Segundo Advento deve restaurar através de indenização o erro de Adão e 
Eva, que falharam em se tornar os primeiros pais, e também o que Jesus e a Eva que 
veio com a missão da segunda noiva não puderam cumprir, estabelecendo um 
fundamento substancial de vitória tanto espiritualmente como fisicamente. Do contrário, 
o Senhor do Segundo Advento não pode aparecer nesta terra como os vitoriosos 
Verdadeiros Pais. 
 
Os Verdadeiros Pais, como o Adão aperfeiçoado, devem restaurar a base dos primeiros 
pais, que Adão perdeu. Além disso, os Verdadeiros Pais devem concluir a base dos pais 
que Jesus, que veio como o segundo Adão, falhou em cumprir. 
 
Neste período da Segunda Vinda, a razão que estabeleci a tradição de sofrimento é que 
Jesus formou somente uma base espiritual e não uma base espiritual e física mundial. 
 
Jesus veio com a missão de se colocar como os pais da humanidade, mas ele teve que 
morrer sem ser capaz de cumprir isto. Portanto, na época da Segunda Vinda, se não 
podemos restaurar a posição através de indenização, não podemos nos elevar para um 
nível mais elevado. A Igreja de Unificação tem feito isso. 

 
Por toda a história, não houve uma única pessoa que, representando todos os homens no 
mundo, pudesse ser vitoriosa em nome de Deus. Até agora, estive lutando a fim de 
estabelecer esse padrão. A Igreja de Unificação e eu não precisamos seguir através de 
dificuldades, mas porque eu conheço o Princípio, eu não posso evitar seguir o caminho 
de dificuldade. 
 
Porque Adão e Eva caíram, sua família, clã, tribo, nação, mundo e até mesmo a 
esperança de Deus foram perdidos. Buscando por estas coisas, Jesus veio na base de um 
altar preparado por quatro mil anos. Entretanto, porque o altar – a nação e o povo – se 
opôs, Jesus teve que seguir o caminho da cruz e morrer. O tempo quando Jesus vem a 
fim de estabelecer essa base são os Últimos Dias. Essa pessoa virá com uma esperança 
tribal, nacional e mundial. Este é o motivo pelo qual os cristãos estão esperando pelo 
Segundo Advento do Senhor, dizendo, “Noivo, por favor, venha.” A pessoa que é como 
o verdadeiro indivíduo no tempo da criação, o modelo de homem, é realmente o Senhor 
do Segundo Advento. 
 
A missão desta pessoa, depois de estabelecer o padrão individual, é encontrar Eva e 
formar uma base familiar e um clã, tribo e nação. 
 
O que é o Senhor do Segundo Advento? Porque o primeiro Adão caiu, Jesus veio como 
o segundo Adão, e a pessoa que vem como o terceiro Adão é o Senhor do Segundo 
Advento. 
 
Adão devia se tornar o verdadeiro antepassado da humanidade, mas a queda o 
transformou em um falso antepassado. Porque Adão se tornou o falso antepassado, 
Deus formou o Judaísmo.  
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No fundamento do Judaísmo, Jesus veio como o verdadeiro antepassado, mas os Judeus, 
na posição de noiva, não formaram um relacionamento com Jesus. Portanto, os pais não 
puderam vir à existência. Por causa disto, os antepassados também não puderam vir à 
existência. Portanto, Jesus não teve nenhuma opção além de cumprir a missão de pais 
espirituais. 
 
O homem representa céu e a mulher representa terra. Portanto, a fim de estabelecer a 
posição de um homem representando céu espiritualmente, Jesus ascendeu ao céu. O 
Espírito Santo, que é a Divindade, desce representando a terra. O Espírito Santo é a 
Divindade Mãe. Esta Divindade Mãe prepara um fundamento espiritual, e então 
encontra o Senhor substancial com um corpo substancial. Esse encontro é o tempo das 
Bodas do Cordeiro. 
 
A pessoa que reverte os seis mil anos de história, uma história que não produziu os pais 
do bem, são os Verdadeiros Pais, que vêm no final dessa história. 

 
O Senhor do Segundo Advento se torna os Verdadeiros Pais, criando os Verdadeiros 
Pais. Ele deve se unir verticalmente com Deus, centrando no amor de Deus. O amor 
vertical de Deus e o amor horizontal de esposo e esposa devem se encontrar, se enxertar 
e formar um ponto cintilante de amor. 
 
Centrando no amor verdadeiro entre esposo e esposa, quando o amor vertical de Deus e 
o amor horizontal de esposo e esposa se conectam em um ângulo reto absoluto, esse 
ponto de conexão é o centro. Esse mesmo momento é o tempo para o que Deus esperava 
quando Ele criou Adão e Eva, e essa mesma posição é o lugar onde os Verdadeiros Pais 
devem se colocar. 
 
Qual é a posição dos Verdadeiros Pais? Um verdadeiro filho e uma verdadeira filha 
devem crescer como um homem e uma mulher de bondade, sem qualquer consciência 
do pecado, e eles devem estabelecer uma posição onde podem se unir com Deus, e 
horizontalmente um com o outro. 
 
O Senhor do Segundo Advento mencionado no Cristianismo é a pessoa que vem 
esperando formar e ser o chefe da família mais vitoriosa. Se vocês estão tentando se 
casar, vocês devem fazer isto de uma forma esperta. Nesta área, a Igreja de Unificação 
tem feito muitas descobertas. Então se devemos nominar esta pessoa, qual nome 
daríamos para ela? Qual seria o nome mais apropriado para esta pessoa? O Reverendo 
Moon da Igreja de Unificação o denomina de “Verdadeiros Pais.” E quanto a isto? Este 
é o nome correto? Esta é uma expressão muito simples e fácil, mas se vocês conhecem 
seu conteúdo, esta é uma grande expressão. 
 
Então onde está a base de sua vida? Ela não está centrada na família. Sua atividade se 
centra em céu e terra. Não há nenhum lugar onde ela não vá. Nada que ela faz falha em 
se tornar historicamente significativo. Cada passo que essa pessoa dá desde um até mil 
permanecerá eternamente como algo mais valioso do que qualquer outra coisa na 
história. Mesmo um pedaço de papel que ele utiliza será valioso. Tudo se torna global e 
universal. Uma grande pessoa não se torna grande por virtude de seus genes; sua 
semente não é diferente. A pessoa que se determina a salvar o mundo em uma geração 
ao risco de sua vida, e pratica esta determinação, é uma grande pessoa.  
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Ele é uma grande pessoa se está determinado a fazer isto, mesmo se não pode cumprir 
isto em uma, duas, três ou mesmo dez gerações. Nesse caso, a fortuna celeste se ativa 
através dessa pessoa. É o mesmo princípio como aço sendo puxado por um imã 
naturalmente, sem o imã se mover. 
 
Se vocês olham para seus antepassados, que tipo de pessoa é um bom antepassado? Um 
bom antepassado é uma pessoa que viveu e morreu conhecendo apenas seus filhos, 
cônjuge e pais? Não. Um bom antepassado é alguém que sacrificou sua própria família 
para viver para o benefício do próximo, pela cidade, pela sociedade e a nação. 
 
Os Verdadeiros Pais têm valor e significado enormemente diferente do que pensamos 
sobre o valor dos pais. O valor normalmente ostentado pelos pais é derivado do mundo 
decaído. O chefe do Japão é o imperador. O imperador conduz por um determinado 
número de anos como o chefe do povo japonês. De forma semelhante, cada nação tem 
um líder que a governa. Atualmente, os líderes das nações não estão fazendo nada para 
unir o mundo. Os Verdadeiros Pais da humanidade são necessários para a unificação do 
mundo. Somente os Verdadeiros Pais podem cumprir isto. Portanto, os Verdadeiros Pais 
podem criar este mundo unido. Somente os Verdadeiros Pais podem fazer isto. Portanto, 
os Verdadeiros Pais são o fruto da esperança da história humana e do desejo de todos os 
seres humanos. Eles são o fruto da vitória que indeniza todas as coisas. Sendo assim, o 
valor dos Verdadeiros Pais não pode ser comparado com nada no mundo. Ele é mais 
elevado e mais valioso. 

 
Vocês devem entender que até que os Verdadeiros Pais aparecessem na terra, houve 
muitas situações inimagináveis de lágrimas. Eu não sei quantas lágrimas tenho 
derramado em lugares sobre os quais vocês nem mesmo podem conceber. Tenho certeza 
que somente Deus sabe de tudo. 
 
Por toda a minha vida tenho derramado lágrimas e sangue enquanto lutava com Satanás. 
Esse curso foi de dificuldades, e não posso falar sobre isto sem derramar lágrimas. Deus 
trilhou o caminho de lágrimas, por isso eu também devo seguir esse caminho. Eu não 
segui através desse curso derramando lágrimas para meu próprio benefício. Vocês 
devem derramar lágrimas por Deus e os Verdadeiros Pais. Sem derramar lágrimas, 
ninguém pode seguir através do curso de restauração. Isto é porque Deus tem trilhado 
este curso de lágrimas a fim de salvar a humanidade. 
 
2) Verdadeiros Pais: A Esperança do Todo 
 
Não podemos negar que nascemos descendentes de Adão e Eva decaídos. Nem 
podemos dizer que nossos pais são pais do bem. Em um contexto maior, nenhuma tribo 
pôde herdar o padrão de uma tribo do bem. Se somos descendentes da queda, devemos 
admitir que não nos originamos a partir de Deus, mas a partir de Satanás, e que ainda 
estamos na realidade satânica. Os seres humanos nesta realidade decaída, ou a realidade 
de morte, devem esperar que este ambiente mude. 

 
Que tipo de seres são os Verdadeiros Pais? Os Verdadeiros Pais são um símbolo da 
esperança para todas as coisas. Eles são o símbolo absoluto de esperança para a 
humanidade decaída. Eles são o fruto de toda a história, o centro desta época, e o centro 
da realidade de nações que enumeram três bilhões de pessoas.  
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Os Verdadeiros Pais são o ponto de início de uma linha que conduz para o futuro 
conectando com o mundo ideal. Então qual é a esperança de nossos antepassados, que 
viveram em tempos históricos? E por quem um mundo unificado busca encontrar? Eles 
esperam encontrar os Verdadeiros Pais. Em outras palavras, eles esperam ter um 
encontro eterno com os Verdadeiros Pais. 
 
Qual é a esperança de toda a humanidade atualmente? Antes de esperar por um mundo 
ou uma nação, a humanidade está esperando pelos Verdadeiros Pais. A partir de quem 
nossos antepassados querem gerar seus descendentes? Seus filhos e filhas que virão não 
desejam nascer em sua linhagem de sangue. Eles desejam nascer na linhagem de sangue 
dos Verdadeiros Pais. Portanto, os Verdadeiros Pais são o ponto de início de um novo 
futuro. Deus precisa absolutamente dos Verdadeiros Pais. Mesmo o Deus onisciente não 
pode concluir Sua providência sem os Verdadeiros Pais. Milhões de pessoas no mundo 
espiritual também precisam absolutamente dos Verdadeiros Pais. Se os Verdadeiros 
Pais não existirem, o apoio fornecido pelas pessoas do mundo espiritual arcangélico 
para cumprir a providência terá sido em vão. Os Verdadeiros Pais são necessários por 
eles serem capazes de se colocarem diante de Deus. 
 
Qual é atualmente a esperança de Deus? Deus está esperando tornar-se visível nestes 
Últimos Dias. Portanto, Ele está esperando aparecer como um homem de coração 
aperfeiçoado e restaurado verticalmente, o Messias. Portanto, uma figura central que 
assume o lugar de um Adão aperfeiçoado e Eva aperfeiçoada deve aparecer. 
 
Na idade do Completo Testamento, Deus aparecerá diante da humanidade na forma dos 
Verdadeiros Pais. Esta é a razão pela qual a Igreja de Unificação tem enorme poder, o 
qual não pode ser controlado por qualquer autoridade política. A tradição de nossa 
Igreja de Unificação é de acumular experiências da realidade na qual sentimos e vemos 
diretamente o Deus vivo. 

 
A esperança da humanidade é encontrar os Verdadeiros Pais. Os Verdadeiros Pais são 
as pessoas que definitivamente devemos encontrar se tivermos que seguir o caminho da 
morte para isso. Podemos perder nossa história, nossa época atual ou nossos 
descendentes, mas se encontrarmos os Verdadeiros Pais, recuperaremos nossa história, 
esta época e o futuro. Vocês devem entender que esta é a natureza dos Verdadeiros Pais. 
 
Historicamente, homem e mulher perderam seus pais e se tornaram órfãos; portanto, 
eles não puderam se tornar unidos com seus pais. Todos os problemas deviam ser 
resolvidos pelos pais originais, mas isto não aconteceu. Portanto, todos precisam dos 
Verdadeiros Pais. Quando nos unimos através do amor dos pais centrado em Deus, 
então um verdadeiro filho e verdadeira filha podem nascer. Vocês que já receberam a 
Bênção estão agora colocados nessa posição. Vocês estão colocados no ponto central de 
unificação dos pais, filhos e toda a criação. 

 
O que os filhos adotados estão destinados a fazer? Eles devem ser enxertados com o 
Verdadeiro Filho. A oliveira selvagem deve ser cortada na base e ter um broto de uma 
verdadeira oliveira enxertada nela. Devemos conduzir um movimento para transformar 
as oliveiras selvagens em verdadeiras oliveiras. A fim de renascer, devemos herdar a 
linhagem de sangue dos Verdadeiros Pais. Portanto, os Verdadeiros Pais são a 
esperança de toda a humanidade. Jesus e o Espírito Santo esperam pelo matrimônio do 
Cordeiro. 
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Os Verdadeiros Pais são o núcleo da existência do fruto da história. Todo o ambiente se 
ligará com esta família, e o que foi dividido será reunido em um único ponto de início. 
Portanto, aqueles que amam os Verdadeiros Pais são aqueles que podem se levantar, 
dizendo, “Eu amarei o mundo completamente.” Aqueles que tentam amar os 
Verdadeiros Pais são aqueles que podem amar o mundo de forma sincera. E aqueles que 
sabem como amar os Verdadeiros Pais são pessoas valiosas que sabem como amar até 
mesmo os futuros descendentes. Portanto, a fim de receber o amor dos Verdadeiros 
Pais, vocês devem ter um coração de gratidão mesmo ao risco de suas vidas. Essa 
pessoa nunca fica aquém na capacidade para herdar o amor dos Verdadeiros Pais. Vocês 
devem entender isto claramente. 

 
Atualmente, vocês conhecem a expressão “Verdadeiros Pais.” Esta é uma expressão que 
ninguém pôde utilizar por toda a história, de fato que ninguém pôde nem mesmo 
conceber. Entretanto, atualmente não somente podemos utilizar e conhecer esta palavra, 
mas também nos colocamos na gloriosa posição de realmente poder servir os 
Verdadeiros Pais. A este respeito, vocês devem saber que estão colocados em uma 
posição mais feliz e mais preciosa do que aquela concedida a qualquer outro na história. 
 
Quando pensamos sobre a história como contendo tanta dificuldade e sacrifício a fim de 
preparar o fundamento vitorioso para os Verdadeiros Pais, vocês devem saber que a 
expressão Verdadeiros Pais é realmente a bênção das bênçãos entre as palavras de Deus. 
Quando vocês pensam sobre as duas palavras, “Verdadeiros Pais,” compreendam que a 
história começa a partir dos Verdadeiros Pais, a origem para a qual retornamos. O novo 
mundo começa a partir dos Verdadeiros Pais, que possuem o relacionamento interno 
com o qual podemos dominar Satanás, que controla o mundo externo. Além disso, eles 
possuem o centro com o qual podemos liberar Deus do ressentimento. Portanto, vocês 
devem primeiramente ser gratos pela surpreendente bênção de serem capazes de viver 
com os Verdadeiros Pais e agir de acordo com suas instruções. 

 
As mães e pais com quem vocês são tão familiares são todos falsos pais e mães. Vocês 
não pensam assim? Devemos restaurar este mundo falso para um mundo verdadeiro, 
mas como realizamos isto? Devemos destruir todo o mundo satânico? Ao invés de 
destrui-lo, devemos puxá-lo. Vocês devem ter essa determinação. 
 
3) Verdadeiros Pais são o Centro da Esperança Histórica 
 
Verdadeiros Pais são os seres mais esperados na história humana. Eles são o centro da 
esperança histórica pela qual nenhuma tribo pode evitar se esforçar. 
 
Para onde a história tem se conduzido até hoje? Ela não tem se conduzido na direção de 
uma nação ou mundo. O objetivo da história não é uma nação específica ou mesmo o 
mundo inteiro como é atualmente. Quando olhamos para a história externamente, ela 
parece como se estivesse se conduzindo na direção de uma nação específica ou assuntos 
de estado no mundo. Entretanto, o objetivo da história não é definido externamente. 
 
O propósito da providência de Deus é salvar o mundo. A fim de salvar o mundo, pais de 
bondade devem formar um fundamento completo nesta terra e dar nascimento a 
descendentes de bondade. Do contrário, não haverá nenhuma forma para salvar o 
mundo.  
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Portanto, toda a esperança da história, afinal de contas, não era que uma nação 
dominasse o mundo. O que a história esteve perseguindo, mais do que qualquer outra 
coisa, era estabelecer os Verdadeiros Pais. 
 
Aqui, pontos de vistas das nações e do mundo atualmente não podem ser permitidos. 
Pontos de vistas centrando nos níveis nacional e mundial não devem aparecer antes da 
herança da tradição dos Verdadeiros Pais. Quando a família dos Verdadeiros Pais 
aparece, então pela primeira vez um clã e uma tribo centrados em Deus podem ser 
formados, e o mundo pode ser restaurado de volta para Deus. Sem os Verdadeiros Pais, 
nada pode ser restaurado. Vocês devem saber que sem ter os Verdadeiros Pais, nada 
pode ser realizado. 
 
O que a história passada esteve buscando? O que nossa época está buscando? O que as 
futuras gerações buscarão? A resposta para todas as três perguntas é: “os Verdadeiros 
Pais.” Portanto, a menos que tudo se mova na direção e cumpra esta conclusão, o padrão 
de felicidade nunca será encontrado em nenhum lugar no processo da história ou no 
universo. 

 
Os Verdadeiros Pais transcendem a história. O que isto significa é que a história esteve 
esperando pelos Verdadeiros Pais. Vocês entendem? A história até agora esteve 
esperando pelo dia que chegará. Isto significa que a esperança estava centrada no futuro. 
Entretanto, a esperança da Igreja de Unificação não está no futuro, ela está no passado. 
 
Quando eu digo “passado,” quero dizer o passado que não é deste mundo, mas o 
passado que transcende o passado histórico. Isto representa a realidade. Isto é o fruto do 
passado, centro do presente e ponto de início do futuro. Isto é o centro do todo 
unificado. Neste sentido, os Verdadeiros Pais transcendem a história. 
 
As pessoas que estão vivas atualmente, pessoas que virão depois de milhares de anos, 
aquelas que viverão milhares de anos depois disso, todas devem trilhar em frente na 
direção da esperança de milhares de anos atrás. Este é o motivo pelo qual os 
Verdadeiros Pais transcendem a história. O conceito da Igreja de Unificação permite as 
pessoas servirem o ser substancial dentro de suas realidades de vida, enquanto ao 
mesmo tempo transcende realmente espaço e tempo. 
 
Se vocês dizem, “Somos o fruto dos seis mil anos de história; somos o centro da 
população mundial de três bilhões; somos o ponto de início da nova história,” então 
vocês se tornarão muito sérios. Vocês devem entender isto. Até agora, propósito estava 
centrado no futuro. Estivemos prolongando o propósito para amanhã e amanhã. Mas, se 
continuamos perseguindo o propósito no futuro, a Igreja de Unificação não aparecerá. 
Até hoje o mundo decaído esteve clamando pelo futuro, futuro, futuro. Comunistas 
dizem que o mundo se desenvolve através do conflito. Entretanto, no mesmo ponto o 
propósito do mundo deve se colocar no centro da história. Se isto não pode ser feito, um 
mundo unificado não pode ser realizado. 
 
Não devemos atribuir nosso propósito ao futuro de mil anos à frente. O propósito pelo 
qual estamos procurando, e para o qual nossos descendentes também procurarão, está no 
passado. O que é ele? É os Verdadeiros Pais. Os Verdadeiros Pais são do passado, 
presente e futuro. Os Verdadeiros Pais são para toda a eternidade. Vocês entendem? 
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A partir de agora, vocês não devem ser pessoas que apenas dão as boas vindas para o 
mundo que virá, que está centrado neste ideal. Vocês devem viver servindo e esperando 
pelos Verdadeiros Pais. Portanto, vocês que vivem nesta época estão vivendo no 
presente, mas vocês também são o fruto do passado e devem também ser a origem do 
futuro. Vocês devem unir estes três períodos. Vocês devem se tornar alguém vivendo no 
presente que podem unir o passado atrás de vocês e o futuro na frente de vocês. 
 
Então, com o quê unificamos? Unificamos como filhos e filhas com o amor dos 
Verdadeiros Pais. Quem são os filhos e filhas? Eles são os filhos e filhas centrando no 
amor dos Verdadeiros Pais. Em outras palavras, eles representam os filhos e filhas 
nascidos de Adão e Eva não decaídos. A partir daqui podemos nos tornar filhos e filhas 
celestes. Portanto, a posição de ser nascido em uma relação de amor com três idades é a 
posição dos filhos e filhas dos Verdadeiros Pais. Mesmo se o homem cai, devemos 
receber o processo da história e restaurar essa posição. 

 
Quando oram, vocês dizem, “Nós, que somos o fruto da história de seis mil anos.” Por 
que vocês são o fruto de seis mil anos? Vocês são os filhos diante dos pais. Porque 
vocês estão na posição de filhos tendo um relacionamento com os Verdadeiros Pais, 
vocês se tornam o fruto da história e a origem e um ponto de início do futuro. 
 
Portanto, sua esperança não está no futuro, mas está nos Verdadeiros Pais. O dia quando 
vocês se tornam completamente unidos com os Verdadeiros Pais, o mundo estará 
completamente unido. Isto é uma questão de tempo. 
 
Quem é o centro de vocês? São os Verdadeiros Pais centrados em Jesus. Todas as 
pessoas na história devem se unir centrando nos Verdadeiros Pais. Aqui o ponto de 
início da futura tradição é estabelecido. A origem da tradição para unificação começa 
aqui. O centro do número três está aqui. 
 
A Igreja de Unificação está onde as pessoas servem os Verdadeiros Pais, que são o 
centro que a história esteve buscando. Este é um lugar onde as pessoas podem servir os 
Verdadeiros Pais, que são o centro da demanda da época. Eu posso herdar o 
relacionamento com os Verdadeiros Pais, que se tornam a origem do futuro. Eu sou o 
centro histórico. Eu me tornarei a origem e o antepassado do futuro. Vocês devem saber 
que isto será realizado somente quando vocês passarem a ter um relacionamento de 
coração com os Verdadeiros Pais. 
 
Quando vocês se unem completamente com os Verdadeiros Pais, a nação, tribo, clã e 
família podem passar a existir. Os Verdadeiros Pais são o padrão substancial de valor da 
glória de céu e terra unidos. Vocês trocariam os Verdadeiros Pais por todo o dinheiro 
neste mundo? Vocês podem trocar os Verdadeiros Pais por sua vida? Portanto, as coisas 
são diferentes daquilo que elas eram no passado. Onde quer que vocês forem, vocês 
devem vir e visitar a Coreia para servir os Verdadeiros Pais. Seus filhos e filhas, e seus 
descendentes de milhares e dezenas de milhares de gerações devem todos fazer a 
mesma coisa. Este é o motivo pelo qual a Igreja de Unificação é diferente. 
 
Os Verdadeiros Pais são o centro que determina o padrão de valor da miríade de seres 
existentes ativos no céu e na terra. Os Verdadeiros Pais são o fator que determina o 
valor daquilo pelo qual os seres esperam. Este é o motivo pelo qual Deus está sempre 
com os Verdadeiros Pais. Este é o motivo pelo qual Deus é como os Verdadeiros Pais. 
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Deus é a origem do princípio de acordo com o qual perseguimos o fruto histórico, o 
centro da idade, o mestre do futuro. Portanto, os Verdadeiros Pais são o departamento 
central no qual Deus pode habitar. 
 
4) O Propósito da História Humana é para a Humanidade Receber 
os Verdadeiros Pais 
 
Qual era a esperança histórica até este dia? Era servir os Verdadeiros Pais. Deus 
estabeleceu a nação de Israel e o Judaísmo para que Ele pudesse enviar o Messias. Que 
tipo de pessoa é o Messias? O Messias é os Verdadeiros Pais. A razão que Deus 
começou o Cristianismo e criou a esfera cultural global cristã foi a fim de receber o 
Messias. O Messias é os Verdadeiros Pais que vem como o terceiro Adão. 

 
Se olhamos para a história em estágios, a idade do Velho Testamento foi uma época 
para separar a criação, a idade do Novo Testamento foi uma época para separar as 
pessoas, e a idade do Completo Testamento é uma época para separar a família de amor 
que Adão e Eva perderam, centrando nos vitoriosos Adão e Eva. Esta idade é a época da 
conclusão. Em outras palavras, perdemos os pais da humanidade, por isso, tudo deve ser 
separado centrando nos pais da humanidade. A fim de seguir através do processo de 
separação, os pais devem vir para esta terra e seguir o caminho de dificuldades. Este é 
um ponto de vista do princípio. 
 
No tempo da vinda dos Verdadeiros Pais, todas as nações no mundo devem se tornar 
irmãs. Este é o motivo pelo qual as nações vitoriosas libertaram as nações derrotadas 
depois da Segunda Guerra Mundial. As nações vencedoras atingiram as nações mais 
jovens a partir da posição dos irmãos mais velhos, assim, se os irmãos mais velhos não 
orassem pelos irmãos mais jovens, no tempo dos Verdadeiros Pais, as nações 
vencedoras como irmãos mais velhos seriam punidas. Este é o motivo pelo qual elas 
libertaram as nações derrotadas. 
 
Tudo na história foi para o propósito de receber o Messias. A religião esteve buscando 
pelos Verdadeiros Pais, o mundo esteve buscando pelos Verdadeiros Pais, e a nação 
esteve buscando pelos Verdadeiros Pais. Todos eles estão perseguindo um caminho para 
encontrar os Verdadeiros Pais. 
 
O Cristianismo profetiza os Últimos Dias. Os Últimos Dias são quando a esperança dos 
filhos e filhas de Deus é cumprida. O Cristianismo tem um conceito de um noivo e uma 
noiva, e pensa sobre a época da consumação como o fim dos tempos. O noivo e a noiva 
estão na posição de se tornarem pais. Eles cumprem a missão messiânica como o filho e 
a filha, e são elevados para a posição onde podem cumprir a missão de pais. No tempo 
dos Últimos Dias, a idade de filhos e filhas acaba e a idade dos pais começa. 
 
A esperança dos filhos e filhas é se unirem com os pais perdidos, ou os pais a quem eles 
nunca encontraram, e mais uma vez receber o amor dos pais que não puderam receber. 
Agora é esse tempo. Este é o tempo mais glorioso, pelo qual os filhos estão esperando. 
Os Últimos Dias não são um tempo quando o mundo é queimado na ordem de Deus e 
não é o tempo de julgamento, como se acredita no Cristianismo. Ao invés, é o tempo do 
aparecimento dos pais por quem os filhos estiveram esperando. Este é o tempo quando a 
família celeste centrada no coração de Deus aparece. 
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Este é o tempo quando uma sociedade, nação e mundo centrados na moralidade celeste 
são realizados. É também a primeira vez que pais ensinam essas coisas. Através desta 
educação, podemos nos tornar unidos com o amor dos pais, e podemos desenvolver o 
fundamento sobre o qual nos tornamos os pais horizontalmente. É o tempo de uma 
transição histórica universal para um novo mundo. Esta é a visão providencial dos 
Últimos Dias. 
 
Até agora, muitas religiões apareceram por toda a história, trazendo a luz da verdade. 
Isto era a fim de estabelecer o fundamento para receber os Verdadeiros Pais. Os 
Verdadeiros Pais são os aperfeiçoados Adão e Eva; portanto, aqueles que nasceram 
antes dos Verdadeiros Pais pertencem todos ao mundo arcangélico. Portanto, todas as 
religiões que apareceram antes da Igreja de Unificação são religiões arcangélicas. 
Podemos entender o verdadeiro valor da Igreja de Unificação quando olhamos a partir 
da perspectiva do princípio. 
 
Qual é o ponto de culminação da história? É quando tudo encontra os Verdadeiros Pais. 
O aparecimento dos Verdadeiros Pais é a esperança da história, a esperança da nação, a 
esperança de todo anseio intelectual e a esperança da providência. O tempo quando os 
Verdadeiros Pais aparecem é o clímax ocorrendo somente uma vez na história, nunca 
antes ou novamente. A partir da perspectiva da eternidade, o tempo da vida humana não 
é mais do que um suspiro. 
 
Eu não sei se vocês são abençoados por Deus ou foi apenas sorte, mas nascer nesta 
época e vir para a Igreja de Unificação tem significado. Vocês devem saber que muitos 
de seus antepassados dedicaram sua sinceridade para que vocês pudessem retornar para 
este lugar. Depois que seus antepassados investiram sua total sinceridade, e ao longo do 
período que consumiu milhares e dezenas de milhares de pessoas, a vida segue girando, 
e tal como o broto mais alto recebe a luz primeiro quando o sol se levanta, vocês 
pessoas reunidas aqui, são aqueles que têm algum tipo de relacionamento com o céu. 
 
O relacionamento chamado amor apareceu pela primeira vez na história humana. O que 
dá valor para a vida começa aqui. Este é o tempo que, através de nossa afirmação, a 
autoridade da nação e do mundo passa a ter grande valor. Este é o tempo que se torna a 
origem da história e o foco da esperança. Este é o tempo quando a vida eterna começa. 
 
5) Falsos Pais e Verdadeiros Pais 
 
Bem e mal se originaram em um único ponto. Este único ponto é amor. Vocês podem 
amar sozinhos? Amor requer duas pessoas. Elas se tornam esposo e esposa, e então pais. 
Este amor foi na direção do mal, criando falsos pais. 
 
A fim de recebermos os pais do bem, Deus opera espiritualmente. Mas como Ele opera? 
Quando o tempo chega, Deus faz a moralidade governar o relacionamento de pais e 
filhos. Nesse tempo, o fenômeno de filhos ignorando seus pais aparece em nível 
mundial. Deus opera dessa forma para fazer o bem se afastar das fronteiras do mundo 
mal. Portanto, à medida que o mundo é restaurado, o vínculo moral entre pais e filhos se 
tornará cada vez mais inseguro. Como equilíbrio, quem aparece do outro lado, o lado 
celeste? O Messias aparece. Em outras palavras, os Verdadeiros Pais aparecem. Nesse 
ponto, o verdadeiro mundo começa baseado em um verdadeiro princípio. 
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Então, o que estará no centro? Os falsos pais e os Verdadeiros Pais se tornam os centros 
de seus respectivos lados. 

 
Pessoas vivendo na Coreia do Norte chamam Kim Il Sung de seu pai. Seu nome 
traduzido para inglês, é “ouro-sol-realização.” Vocês, membros da Igreja de Unificação, 
chamam o Reverendo Moon de seu Pai. Se analisamos meu nome, Moon significa 
verdade. Sun Myung significa uma coisa muito clara e pura, ou uma luz brilhante. O 
caráter chinês, “sun,” é interessante. O peixe lembra a água e o cordeiro lembra a terra. 
Estes estão em um relacionamento recíproco, significando o mundo. Se unificamos 
todas estas coisas, a lua e o sol derramam luz brilhante. Em outras palavras, meu nome 
significa um ser substancial de verdade que ilumina a escuridão como o sol e a lua. 
 
A Coreia é a única nação no mundo que está dividida em duas centrando em dois pais. 
Se eles estão colocados em posições opostas, eles podem ser verdadeiros pais? Não. 
 
Então, eu temo Kim Il Sung, ou é Kim Il Sung que tem medo de mim? O que não é 
baseado no correto é falso, e o tempo quando o falso pai aparece é os Últimos Dias. 
Porque tornamos isto claro, os comunistas odeiam o Reverendo Moon, e eles odeiam a 
Igreja de Unificação. O mundo democrático tem odiado o Reverendo Moon até agora, 
mas a partir de agora ele gostará do Reverendo Moon. O tempo já chegou quando a 
América começará a gostar do Reverendo Moon. 
 
Logo virá o tempo quando os cidadãos americanos dirão, “O Reverendo Moon é mais 
precioso do que nossos senadores e até mesmo o presidente. Os presidentes deste 
mundo governam um país por quatro ou oito anos no máximo, mas se centramos no 
Reverendo Moon, a nação começará a se mover na direção do céu, o qual tem valor 
eterno.” Este é o motivo pelo qual é uma conclusão lógica dizer que vocês devem 
valorizar o Reverendo Moon mais do que vocês valorizam qualquer um na América. 
 
Podem existir dois Verdadeiros Pais? Na Coreia do Norte, Kim Il Sung é chamado pai, 
mas isto é diferente em qualidade do significado de Pai na Igreja de Unificação. 
Atualmente, estamos em uma luta com Kim Il Sung. O nome “Pai” é muito precioso. 
Portanto, tanto Satanás como Deus estão lutando sobre esse nome. 
 
Quem julgará esta luta? O homem deve ser o juiz e tomar a decisão. Nós, seres 
humanos, escolheremos os Verdadeiros Pais, dizendo, “Nossos Verdadeiros Pais devem 
ser assim.” O homem deve saber muito bem por que os pais decaídos são o que são, e o 
que faz bons pais serem bons. Satanás também sabe muito bem que a humanidade tem 
perseguido os pais do bem. Portanto, Satanás tenta estabelecer pais falsos. Através deste 
método ele está tentando atacar os bons pais. 
 
Qual será o padrão de bem e mal? Este é o problema. Por quais meios podemos 
determinar o padrão de bem e mal, ou beleza e feiura? Em nossas vidas cotidianas, 
vemos que o padrão de bem e mal muda o tempo todo. 
 
O que precisamos é um padrão absoluto, não um padrão relativo. Infelizmente, ninguém 
na história tem sido capaz de estabelecer esse padrão absoluto. Portanto, não sabemos 
exatamente qual é o bem maior e qual é o mal maior. 
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Qual seria o maior mal? O significado do maior mal é o oposto do maior bem. Então, 
qual é a pior coisa? Temos mencionado que a coisa mais virtuosa é amor – amor de 
pais, esposo e esposa, e filhos. Então podemos dizer que a pior coisa é destruir ou 
remover esse amor. Portanto, o padrão de bem e mal, e o padrão pelo qual pessoas boas 
e pessoas más são julgadas, é determinado através do amor. 
 
6) A Missão da Igreja de Unificação 
 
O que a Igreja de Unificação faz? A Igreja de Unificação apresenta os Verdadeiros Pais 
e os Verdadeiros Filhos. Este é o ponto onde ela é diferente de outras religiões. A 
maioria das religiões de hoje tem insistido na religião centrada no fundador, mas a 
Igreja de Unificação é a religião de pais. Esta é nossa característica definidora. 
 
Os pais se tornam o fundador. Quem são estes pais? Estes são os pais centrados em 
Deus, se colocando na posição de pais centrados em Deus para a humanidade e de 
antepassados da humanidade herdando a tradição como pais sobre as gerações. 
 
Estes pais não são pais que vivem em uma única época, mas são pais que, até que todo o 
mundo seja restaurado, nos dão renascimento, nos enxertam, corrigem aqueles que não 
estão qualificados para se tornarem verdadeiros filhos, e nos demonstram e ensinam o 
conteúdo requerido para nos tornarmos verdadeiros filhos. Este é o conteúdo possuído 
pela Igreja de Unificação. 
 
A Igreja de Unificação apresenta os Verdadeiros Pais e ensina o caminho dos pais. 
Quando o fundamento tribal estiver preparado, os pais devem preparar um fundamento 
em âmbito mundial. Quando o fundamento da igreja é preparado, um fundamento 
nacional deve ser preparado. Descendentes que se conectam com pais que não sabem 
como preparar para o estágio ambiental um passo mais elevado estão destinados a 
perecer. A fim de que a Igreja de Unificação sobreviva, e a fim de que nossos 
descendentes sobrevivam, devemos preparar um ambiente em âmbito mundial. A fim de 
fazer o mundo sobreviver, devemos até mesmo preparar o fundamento espiritual. 
Devemos até mesmo influenciar o mundo espiritual. 
 
Por exemplo, quando vocês estão trabalhando no Japão, vocês frequentemente 
experimentam o mundo espiritual operando. Isto ocorre porque os membros trabalhando 
no Japão estão fazendo isso acreditando em mim. Estas coisas ocorrem porque somos a 
Associação do Espírito Santo. Se vocês não acreditam na Igreja de Unificação, não tem 
nenhuma utilidade explicar isto para vocês. 
 
A Igreja de Unificação apresenta o relacionamento entre Pai e filhos. Este 
relacionamento é uma relação vertical de coração. Embora a pessoa que vem como seus 
pais tenham um corpo físico substancial nesta terra, vocês receberão inúmeros 
fenômenos espirituais tal como os discípulos com Jesus. Esta pessoa também ensinará 
para vocês muitos fatos novos. Mesmo tendo um corpo substancial, esta pessoa será 
capaz de fazer o que as pessoas no mundo espiritual podem fazer, desenvolvendo isto 
horizontalmente na terra. Missionários da Igreja de Unificação testemunham que 
sempre que vão para suas missões, os Verdadeiros Pais aparecem e os ensinam 
diretamente sobre o que fazer quando estão enfrentando dificuldades como 
aprisionamento. 
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Membros de nossa igreja que se engajam em uma infinidade de atividades em países 
tais como Japão e Estados Unidos estão trabalhando incansavelmente. Tenho certeza 
que vocês entendem que isto é porque os Verdadeiros Pais os conduzem diretamente de 
forma espiritual, demonstrando e os ensinando sobre o que fazer. 
 
Na Igreja de Unificação, utilizamos as palavras “Verdadeiros Pais” e “Verdadeiros 
Filhos.” Vocês sabem por quê? Isto é porque a Igreja de Unificação é um movimento 
centrado em Deus para revelar os Verdadeiros Pais para toda a humanidade e mostrar o 
caminho que um Verdadeiro Filho deve seguir. 
 
Que tipo de grupo nós constituímos como membros da Igreja de Unificação? Somos o 
grupo de pessoas que aprendeu a doutrina dos Verdadeiros Pais e que deve se tornar os 
filhos e filhas dos Verdadeiros Pais. Não há nenhum outro lugar além da Igreja de 
Unificação que ensina o princípio que devemos nos tornar os filhos e filhas dos 
Verdadeiros Pais. 

 
Eva caiu pela formação do primeiro relacionamento de amor como um relacionamento 
falso, com o arcanjo. Eva caiu pela formação de um relacionamento não permitido de 
esposo e esposa. Através deste relacionamento de amor fora do princípio e ilegal, quem 
foi expulso? Deus foi expulso, e os Verdadeiros Pais foram expulsos a seguir. Em 
outras palavras, aqueles que deviam ser os Verdadeiros Pais se tornaram falsos pais, e 
seus filhos se tornaram falsos filhos. Assim, verdadeiro esposo e esposa, verdadeiros 
filhos, verdadeira família, verdadeiro clã, verdadeira tribo, verdadeira nação, verdadeiro 
mundo e verdadeiro universo foram todos perdidos. Através deste amor ilegal, o 
princípio celeste foi completamente destruído. Onde está esta mulher que causou toda 
esta destruição? Eu não estou tentando me beneficiar através da descoberta desta 
genealogia. Eva teve sucesso, ou ela falhou? [Ela falhou.] Porque tudo foi perdido 
através da formação de um relacionamento de amor ilegal, tudo deve ser encontrado 
novamente através da formação de um relacionamento de amor conforme o princípio. 
 
Portanto, o que a Igreja de Unificação está tentando fazer? A fim de reconstruir esta 
história destruída, estamos praticando a restauração através de indenização. O caminho 
da Igreja de Unificação é assumir esta missão. Mas não podemos seguir este caminho 
sozinho. Portanto, formamos uma família. A cerimônia de casamento em massa da 
Igreja de Unificação é o momento que Deus nos abençoa como esposos e esposas ideais 
centrando no relacionamento de amor conforme o princípio. 
 
Jesus veio como os Verdadeiros Pais não decaídos. Então, o que eram José e Maria? A 
partir da visão do mundo sobre isto, eles eram o pai e a mãe de Jesus, mas se olhamos 
para eles a partir do ponto de vista providencial, eles não eram pai e mãe de Jesus como 
Verdadeiros Pais. Jesus era o Messias, que veio com a ideia de descobrir o que foi 
perdido, e com a missão de se tornar os Verdadeiros Pais a quem Deus podia 
reconhecer. José e Maria estavam na posição de filhos diante do Messias, embora eles 
fossem externamente os pais de Jesus. Em outras palavras, Jesus era seu antepassado. 
Vocês podem acreditar nisso? Vocês sabem que existe a expressão, “o início de céu e 
terra.” O que isto significa? Eu penso sobre isto dessa forma. Eu penso que quando um 
filho se torna um pai para seu pai, este é o início de céu e terra. Isto possivelmente pode 
acontecer neste mundo? 
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Portanto, José deveria se tornar um filho filial diante do Messias e Maria deveria ter 
sido a filha mais filial. Além disso, José deveria ter sido o sujeito leal do Messias e 
Maria, uma mulher leal. Eles deveriam ter sido os primeiros dispostos a morrer por 
Jesus. Se eles tivessem feito isso, Jesus não teria precisado de quaisquer discípulos. 
 
Entretanto, Jesus teve que morrer sem ser capaz de dizer qualquer coisa sobre isto. O 
pai teve que morrer sem dizer qualquer coisa para o filho. Jesus, que tinha a missão 
celeste, teve que morrer sem ser capaz de contar todos os seus segredos para José, que 
estava na posição de seu pai em um sentido mundano, e de seu filho no sentido interno. 
Quão triste Jesus deve ter ficado! Jesus disse, “Ainda tenho muito que vos dizer, mas 
vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos 
guiará em toda a verdade; porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver 
ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que 
é meu, e vo-lo há de anunciar.” (João 16:12-14) É doloroso ler este versículo. 
 
Há uma expressão, o início de céu e terra. O que isto significa? Isto significa que a 
nação se vira e o mundo se transforma? Não, Não é isto. É o início de céu e terra 
quando a mãe se torna a filha, e a filha se torna a mãe. Nada pode significar o início de 
céu e terra mais do que isto. Quando os pais se tornam os filhos e os filhos se tornam os 
pais, isto realmente é o início de céu e terra. O último se torna o primeiro e o primeiro 
se torna o último. Se vocês são os últimos quando todos estão seguindo em frente, 
quando todos ouvem que devem virar, o que acontecerá? Isto é a restauração, em outras 
palavras, o início de céu e terra. O início de céu e terra deve ocorrer de uma vez. O pai 
deve se tornar o filho, e o filho deve se tornar o pai. Então, o que serão os avós? Eles se 
tornarão os netos, e os bisavós se tornarão os bisnetos. De acordo com o Princípio de 
Unificação, quem será o último neto? Será Adão. Em outras palavras, aqueles que 
nasceram fisicamente mais tarde não são os descendentes mais distantes; eles são os 
antepassados. Em outras palavras, as gerações posteriores não são os descendentes, mas 
são os antepassados. Vocês entendem? Este é o início de céu e terra. 
 
O que a Igreja de Unificação faz? Eles são um grupo de pessoas que traz o movimento 
para o início de céu e terra. Então, as mães, pais, avôs e avós não se opõem? O mundo 
satânico tenta desesperadamente seguir contra eles. A partir do ponto de vista deles, 
somos um grupo de canalhas. Eles não sabem, mas de acordo com o Princípio de 
Unificação, devemos fazer isto. O orgulho e honra do mundo satânico não significam 
nada para nós. Membros da Igreja de Unificação são aqueles que seguem em frente 
preparados dessa forma. Vocês acham que é maravilhoso? Mas o mundo satânico não é 
maravilhoso; ele está completamente desarrumado. 
 
7) Tentem se Tornar Filhos e Filhas dos Verdadeiros Pais 
 
Qual é a esperança da humanidade? É servir os Verdadeiros Pais. Seis mil anos atrás, 
Adão e Eva deveriam ter realizado uma cerimônia de matrimônio sagrado, e toda a 
humanidade devia se tornar os descendentes de Deus. Entretanto, por causa da queda, a 
humanidade descendeu de Satanás. Portanto, atualmente devemos estabelecer os 
Verdadeiros Pais no lado celeste, a quem perdemos seis mil anos atrás, e através do 
amor dos Verdadeiros Pais, devemos renascer. Somente fazendo isso podemos nos 
tornar o povo do céu. 
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A fim de nos tornarmos verdadeiros filhos, os Verdadeiros Pais devem aparecer nesta 
terra, e nós devemos renascer através deles. 
 
Vocês e os Verdadeiros Pais devem formar um relacionamento unido, e este 
relacionamento nunca deve mudar. 

 
Todos os homens e mulheres são criados para se tornarem unidos de coração com Deus. 
Os seres humanos que são os filhos, e Deus que é o Pai, devem estar unidos através do 
coração. 
 
A Igreja de Unificação é um lugar que ensina o caminho do coração (Shimjung). Vocês 
devem ser enxertados ao coração de Deus. Vocês nasceram como filhos de Satanás e 
cresceram como filhos de Satanás. Como os filhos de Satanás podem ser enxertados ao 
coração de Deus? Vocês devem ser enxertados no lugar onde um pai e uma mãe vivem 
juntos e criam seus filhos. Antes de ter quaisquer filhos ou filhas, antes do pai se casar, 
em outras palavras, antes da mãe passar a existir, desde o tempo quando a semente é 
criada no corpo do pai, essa semente deve ser enxertada ao coração de Deus. Esta é a 
história de restauração. A vitória começa a partir deste ponto. 

 
O Princípio é a lei de restauração. Isto não é a mesma coisa como os princípios 
científicos ensinados em universidades. Porque os seres humanos caíram e perderam 
seus pais, o Princípio ensina a fórmula para buscar pelos pais. É correto que uma pessoa 
seja ignorante desse Princípio? Além disso, o que vocês estão destinados a fazer se 
passam a conhecer esse Princípio? É correto conhecer o Princípio e casualmente 
observar? Não, vocês devem praticá-lo. Vocês devem estudá-lo e devem colocá-lo em 
prática. Se vocês tentam agir de acordo com o Princípio, vocês devem acreditar no 
Princípio. 
 
Então, o que vocês farão depois de ouvir o Princípio? Porque os pais praticaram o 
Princípio, ele se tornou uma lei. Portanto, os filhos devem viver centrando nas palavras 
do Princípio. 
 
Qual é o propósito de colocar em prática o Princípio? Primeiro de tudo, é para subjugar 
Satanás. Devemos subjugar Satanás que é o pai dos servos. A seguir, devemos subjugar 
os pais dos filhos adotados. Então, pela primeira vez, devemos nos tornar os filhos e 
filhas diretos de Deus. 

 
Qual é sua esperança? É encontrar os Verdadeiros Pais. Devemos buscar o que foi 
invertido. Isto é restauração através de indenização. Portanto, as pessoas que nasceram 
através deste conjunto de circunstâncias invertidas devem seguir na direção oposta. Elas 
devem seguir na direção oposta que o mundo está esperando que elas sigam. Quanto 
mais vocês seguem nesta direção oposta, mais nosso relacionamento com o mundo 
decaído será cortado. 
 
O caminho da religião é o caminho de cortar nossos relacionamentos com este mundo. 
Através deste caminho, podemos entrar no mundo original, em outras palavras, 
podemos entrar no céu pela primeira vez. Nos tornamos o povo do céu. Portanto, 
devemos nascer de novo. Mesmo os reis e presidentes deste mundo devem nascer de 
novo. 
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A queda foi envolvimento de amor inadequado durante o estágio de aperfeiçoamento do 
período de crescimento. Então, quão intenso será o amor no estágio de aperfeiçoamento 
do período de crescimento? Ele não pode ser expresso em palavras. Se uma mulher se 
junta à Igreja de Unificação, seu esposo com quem ela estava vivendo parecerá não ser 
nada. Se vocês se juntam à Igreja de Unificação, vocês sentirão um forte poder 
espiritual. 
 
É a mesma coisa para os homens. Homens devem esperar por mim mais do que eles 
esperam por qualquer mulher no mundo. Somente fazendo isto eles podem ser 
restaurados. Este é o Princípio. Ao menos três vezes os homens devem gritar alto, 
esperando encontrar os Verdadeiros Pais. Costumava ser assim, mas agora vocês não 
pensam tanto em mim. Houve um tempo quando homens foram e compraram bilhetes 
de trem querendo inconscientemente me encontrar. 
 
Vocês devem gritar, esperando pelos Verdadeiros Pais na posição do Deus substancial. 
Vocês devem querer ver sempre os Verdadeiros Pais. Vocês devem querer servir os 
Verdadeiros pais mesmo fazendo um copo de arroz ou dando a eles um copo de água. 
Vocês devem sempre ter esse coração sincero. Vocês apenas devem ter um coração 
transbordando com lágrimas. Então, centrando em mim, se vocês se tornam unidos de 
coração comigo, vocês entenderão o padrão do meu caráter, meu passado, e as situações 
ao meu redor. Vocês também serão capazes de herdar todas as coisas. 
 
Porque mulheres vieram para a Igreja de Unificação e me seguiram, seus esposos 
reclamaram sobre suas esposas sem virem até elas. Porque homens me seguiram, 
mulheres reclamaram que seus esposos não estavam vindo até elas. Isto é feito para ser 
assim. Homens, se vocês querem me ver, devem também derramar lágrimas. Aqueles 
que não podem derramar lágrimas não podem entrar no céu, mesmo quando a idade 
celeste da Igreja de Unificação chega. 
 
Porque Adão deixou de derramar lágrimas não sendo capaz de sentir o coração de Deus, 
deve haver reunião com lágrimas. Nossas lágrimas devem liberar o ressentimento de 
Adão e Eva que se separaram com lágrimas. Não há nenhuma outra forma para se tornar 
unidos. Por todo o mundo, há até mesmo homens que choram querendo me ver. 
Entretanto, há tais pessoas aqui? Vocês são pessoas terríveis! A muito tempo atrás, 
todos eram assim. Bem no início, todos eram assim. 
 
A menos que a Igreja de Unificação estabeleça essa condição, ela não pode assumir 
responsabilidade pela restauração. Antes, mesmo os homens não podiam tolerar esperar 
para me ver. Vocês conhecem o que é chamado síndrome de amor. Eles têm essa 
síndrome. Tudo no mundo tinha problema para eles. Somente quando eles recebiam 
uma ordem do Reverendo Moon e estavam trabalhando nisto, eles ficaram aliviados. Do 
contrário, eles permaneciam impotentes. Isto deve ser assim. É assim como vocês são? 
 
Todos os homens no mundo são arcanjos. Portanto, eles não podem ter uma noiva como 
desejam. Eles não estão qualificados para isso. Mulheres estão no lado do Senhor como 
a noiva da vinda do Senhor. Elas não pertencem aos homens deste mundo, mas ao 
Senhor que virá. 
 
Quando a mulher caiu, isto ocorreu através de dois processos. Portanto, a fim de 
restaurar isto, também devemos seguir através de dois processos. 
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Este é o motivo pelo qual mulheres devem gostar de mim e esperar por mim. Mesmo se 
vocês não querem, vocês devem gostar de mim. Mulheres na Igreja de Unificação 
devem ser absolutamente obedientes a todas as minhas palavras. Então podemos dizer 
que elas são pessoas que gostam de mim. Então eu posso fazer vocês se casarem se eu 
quiser, e posso enviar vocês para testemunharem se eu quiser. Eu posso fazer vocês se 
casarem ou não se casarem com uma pessoa negra. Eu posso fazer vocês se casarem ou 
não com um americano. Isto é bom ou ruim? Aqueles que dizem que é ruim não têm 
nenhum relacionamento comigo. Somente aqueles que dizem que é bom estão 
relacionados comigo. Este é o motivo pelo qual mulheres mais velhas vêm até mim. Os 
homens neste mundo se sentem bem sobre todas as mulheres vindo até mim nesta 
condição? Este é o motivo pelo qual homens no mundo são contra a Igreja de 
Unificação. As mulheres não são. 
 
Então, o que os homens devem fazer? Eles devem viver a vida de um servo até sua 
morte. Eles devem seguir através do curso de um servo. Eles devem ser tratados como 
um servo de servos. Homens estão em uma posição de adúlteros diante de Deus. Eles 
são uma tribo incorrendo no ressentimento de Deus. Portanto, eles devem assumir o 
papel de servo de servos. Mesmo se eu digo a eles para morrerem, eles devem ser 
capazes de morrer dizendo “Sim.” Do contrário, eles não podem ser restaurados. 
Homens devem fazer aquilo que é mais difícil no mundo. Até agora, eles têm maltratado 
as mulheres, que não tinham nenhum esposo verdadeiro. Mas quando o Senhor chega, a 
partir desse ponto em diante, eles não podem fazer mais nada. Se eles fazem, eles não 
podem ser restaurados. Estas são minhas palavras ou palavras do Princípio? Digam isto 
de forma clara, vocês que pensam que são intelectuais. Estas são minhas palavras para 
ameaçá-los, ou estas são palavras do Princípio? [Elas são palavras do Princípio.] Então, 
vocês devem seguir o Princípio. Portanto, homens devem se tornar membros de tempo 
integral. 
 
Eu tenho sido tratado de forma ruim ate agora. Eu tenho lutado por mais de cinquenta 
anos, mas as pessoas ainda estão atirando flechas em mim. Vocês não devem ficar em 
silêncio observando isto. Vocês não devem ser o arcanjo no lado de Satanás. Vocês 
devem se tornar o arcanjo no lado do céu e devem atacar Satanás. Este é o motivo pelo 
qual eu coloco vocês na linha de frente. Eu já apareci na arena pública do mundo 
satânico? Vocês já me viram aparecer? Se possível, eu tento não aparecer e tento 
colocar vocês na frente. Porque Satanás se rebelou contra o céu e alterou o Princípio 
celeste, vocês devem se colocar na posição do arcanjo apoiando o céu, e devem 
estabelecer o caminho de lealdade com o céu. Então pela primeira vez, um caminho de 
restauração pode ser aberto. Este é o motivo pelo qual eu faço vocês se colocarem na 
linha de frente. 
 
Vocês são pessoas que eu comprei. Vocês são pessoas que eu comprei dando toda a 
humanidade e o universo. Portanto, Deus quer julgar céu e terra através de vocês. Deus 
comprou vocês na posição de servos no mundo satânico e fez vocês se colocarem como 
Seus filhos e filhas. Portanto, vocês são os filhos gloriosos, recebendo a bênção de 
Deus. Portanto, se o mundo inteiro diz o que quer de vocês, vocês devem ser capazes de 
dar. Vocês devem ser pessoas que podem dar até mesmo para Satanás. 
 
Eu comprei vocês com meu sangue e suor. Eu comprei vocês dando meu corpo. 
Portanto, vocês devem fazer o mesmo como eu. Eu quero ter orgulho dos meus 
membros. Vamos jurar nesta posição. 
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8) Nós Que Devemos Restaurar o Coração Perdido (Shimjung) 
 
Homens decaídos perderam três corações (Shimjung) simultaneamente. Adão e Eva 
eram filho e filha de Deus; entretanto, através da queda, eles perderam o coração de 
jovens, pequenos filhos, e eles perderam o coração de irmãos e irmãs que estava 
centrado no amor de Deus. 
 
Adão e Eva cresceram como irmão e irmã; contudo, Eva seduziu Adão, e fez Adão cair. 
Eva matou Adão. Eles podiam ter sido um irmão e uma irmã de bondade, mas ao invés 
eles se tornaram um irmão e uma irmã do mal. De forma simultânea, eles perderam o 
coração de filhos, o coração de esposo e esposa, e o coração de pais, que são as 
realidades de coração dentro do amor de Deus. O problema se centra em como podemos 
restaurar isto. 
 
Devemos nos tornar como filhos entrando na realidade de coração de Deus. Vocês 
devem unir e restaurar o coração perdido de irmãos e irmãs, o coração perdido de 
esposo e esposa, o coração perdido de pais e o coração perdido de filhos. A menos que 
conectemos o relacionamento de coração desconectado e realizemos a realidade de 
restauração, não podemos fugir da realidade decaída. 

 
Deus perdeu o filho e a filha a quem Ele realmente amava do fundo do Seu coração. 
Quando visto a partir do relacionamento de homem e mulher, perdemos um esposo e 
uma esposa centrados em Deus. E quando visto a partir da posição de filhos, perdemos 
os Verdadeiros Pais. Através de um único ato da queda, todas estas três coisas foram 
tiradas. Portanto, o problema de restaurar estes três corações (Shimjung) e estabelecer o 
padrão que Deus pode reconhecer permanece. Primeiro, devemos restaurar o padrão de 
amar Deus como verdadeiros filhos e filhas. Através desse processo e quando o tempo 
chega, devemos nos tornar esposo e esposa centrando em Deus, gerar filhos do bem e 
formar a base de quatro posições que Deus deseja. 

 
Por trinta e poucos anos, a vida de Jesus foi uma vida para cumprir sua missão como 
filho de Deus. A história do Cristianismo por dois mil anos foi uma história para buscar 
pelo amor entre esposo e esposa. Se o amor de esposo e esposa pode ser encontrado, 
então o amor de pais será realizado. Se este amor de pais é realizado, então eles, como 
representantes de Deus, podem amar seus filhos. Se olhamos para isto centrado no 
indivíduo, os estágios de amor se movem desde o amor de filhos para amor conjugal, e 
para amor de pais. A menos que vocês sintam estes estágios de amor centrando em 
Deus, a restauração não é possível. Vocês devem sentir estes três amores. 
 
O que é exigido quando uma pessoa busca a forma final através da fé? Primeiro, deve 
haver o caminho do fundador que aparece como relacionamento de irmãos e irmãs 
centrado em Deus. Então, deve haver o caminho do fundador que aparece centrando no 
relacionamento de esposo e esposa. Finalmente, deve haver o caminho do fundador que 
aparece com o relacionamento de pais. 
 
Originalmente, um ser humano devia sentir os quatro grandes corações (Shimjung) de 
pais, esposo e esposa, irmão e irmã, e filhos através de seu parceiro recíproco. Este é o 
motivo pelo qual a família é necessária. 
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A providência horizontal de restauração através de indenização centrando no coração de 
Deus começou. A providência para restaurar de uma vez a realidade de coração perdida 
começou. Por isto, temos a Igreja de Unificação. Ninguém pode entender por que os 
membros da Igreja de Unificação estão se movendo juntos com um coração unido sob a 
direção do Reverendo Moon. Não importa quanto as pessoas deste mundo tentem 
entender por que vocês e o Reverendo Moon trabalham com um coração unido, elas 
fracassarão. 
 
Todos os membros da Igreja de Unificação, até mesmo os homens, amam o Reverendo 
Moon ao grau que eles derramam lágrimas querendo ver o Pai. Se alguém não tem a 
experiência de derramar lágrimas querendo ver o Pai, essa pessoa não é um membro da 
Igreja de Unificação. Isso é maravilhoso – não para mim, mas para Deus. 
 
Eu amo vocês centrando no amor de Deus, e vocês me amam. Vocês devem amar Deus 
e também amar uns aos outros. Vocês devem amar uns aos outros como vocês me 
amam. Minha esperança é que vocês amem uns aos outros mais do que eu amo vocês. 
Então vocês serão capazes de amar seu próximo mais do que seus pais ou seus irmãos. 
 
Vocês não devem somente alcançar uma interpretação lógica vitoriosa, mas também 
devem ser vitoriosos na prática. Vocês devem se tornar um grupo de pessoas que ama 
seu próximo como seus pais e irmãos e irmãs. Então, até mesmo se vocês não querem 
que as pessoas venham até vocês, elas vão querer visitá-los e vê-los ao ponto que se elas 
não podem, elas ficarão doentes. Era assim quando eu era um estudante. Todos os meus 
amigos vinham me ver na minha casa, para discutir coisas que nunca podiam contar 
para outras pessoas. Então eu tenho que fazê-los ouvir as palavras de Deus através das 
quais eles podem herdar a realidade do coração de Deus. Porque há uma teoria que pode 
ser praticada, eu posso fazê-los se tornar unidos com Deus. 

Atualmente, no futuro próximo, deve haver um lugar onde a humanidade possa repousar 
em paz e unidade. Onde poderia ser? Este é o mundo do coração (Shimjung). O mundo 
do coração é um mundo onde um pai não pode viver sem seu filho e uma esposa não 
pode viver sem seu esposo. Esta é a natureza do verdadeiro mundo que virá. 
 
O que chamamos de “ismos” neste mundo podem representar os estágios de revolução 
de consciência e o padrão de consciência. Mas a partir de agora, deve aparecer algo com 
o que possamos ser vitoriosos finalmente através de nosso destino. Isso realmente é 
shimjung. 
 
A partir de agora, deve aparecer uma nova visão da história com a qual podemos 
revolucionar o Shimjung das pessoas e estabelecer o padrão da forma celeste. Baseado 
nesta visão da história deve aparecer um princípio de coração com o qual possamos 
criar uma nova visão de vida e do mundo. Então, como se pareceria esse princípio? Esse 
princípio se centrará em uma visão de vida do coração, uma visão mundial do coração, e 
uma visão do universo do coração. A história tem esperado por isto. A Igreja de 
Unificação é o lugar onde podemos ensinar estas coisas. Um conceito eterno que possa 
nos reviver está chamando. O pensamento eterno está esperando por nós. Aqueles que 
amam o pensamento eterno viverão para sempre. Isto será assim. Se alguém não pode se 
unir com isso, ele ou ela receberá julgamento. Essa pessoa será julgada e a posição e 
nível que ela alcançará no mundo espiritual será determinado.  
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9) O Histórico Dia da Esperança 
 
Deus criou Adão e Eva depois de muitas dificuldades. A fim de criar Adão e Eva, Deus 
criou o universo. Deus suportou muitas dificuldades para criar o universo. Porque Deus 
investiu muito para criar Adão e Eva, tenho certeza que Deus ficou feliz além das 
palavras quando Ele terminou. Entretanto, deveria ter ocorrido um momento quando 
Deus estaria ainda mais feliz, e este devia ser o momento quando Seu filho e Sua filha 
estivessem unidos, em outras palavras, o momento quando Adão teria uma noiva. Esta 
felicidade devia estar conectada com todas as coisas que dão nascimento no céu e na 
terra, e o centro de amor devia estar ligado com toda a humanidade. Se ramais são 
criados a partir dali com poder explosivo, então o mundo inteiro certamente teria sido 
envolvido. Então as pessoas teriam nascido se assemelhando a Deus. Aqueles que não 
nasceram se assemelhando a Deus tentariam se assemelhar a Deus. 
 
Vocês nasceram se assemelhando a Deus, ou irão tentar se assemelhar a Deus? Qual 
deles? Vocês devem tentar se assemelhar a Deus. Se vocês tivessem nascido se 
assemelhando a Deus, então quando seria seu dia de celebração! Eu não sei se Deus se 
assemelha a vocês, mas se vocês nascessem se assemelhando a Deus, que dia vocês 
celebrariam? Vocês deveriam celebrar o dia que vocês nasceram. Então vocês deveriam 
celebrar o dia de seu casamento. Então vocês deveriam celebrar o dia que tiveram seus 
filhos e filhas. Esta era a origem da história. A história se desenvolveu a fim de realizar 
isto, e este foi o conteúdo da providência. 
 
O fato que permanece desde a queda é que perdemos nossos pais originais. Através da 
queda, quando perdemos os pais, perdemos os filhos. Além dos filhos, perdemos todas 
as coisas, e juntamente com todas as coisas, perdemos Deus. Devemos restaurar todas 
estas coisas. 
 
Adão e Eva deviam se tornar verdadeiros filho e filha de Deus, e então deviam se tornar 
os verdadeiros pais da humanidade. Adão e Eva deviam dominar toda a criação. Este 
também havia sido destinado a ser o glorioso dia para toda a criação. 
 
O domínio sobre todas as coisas não pode ser cumprido sozinho. Os pais devem ter 
filhos, formando uma família. Todas as coisas podem ser dominadas baseado nessa base 
de quatro posições restaurada. Ninguém sozinho pode dominar a criação. Jesus veio 
para esta terra para dominar todas as coisas e o mundo, mas ele não pôde. 

 
Deus queria dar a Bênção tanto para Adão como para Eva, não apenas para Adão. 
Portanto, Adão e Eva deviam se tornar esposo e esposa. 
 
Mas esposo e esposa não são suficientes. Esposo e esposa são o centro vertical de Deus. 
Adão e Eva eram o centro interno e externo ligando céu e terra centrando em Deus. As 
características duais espirituais apareceriam como características duais substanciais 
formando um conjunto individual de características duais. Isto se tornaria um homem e 
uma mulher centrando em mente e corpo. Isto era Adão e Eva. Portanto, quando Adão e 
Eva se tornassem unidos, eles se tornariam pela primeira vez o centro de uma base de 
quatro posições horizontal, formando um centro base. 
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Entretanto, embora os pais sejam o centro, eles também devem se colocar na posição 
subjetiva como o centro do mundo horizontal representando o nível do clã. Para fazer 
isso, eles precisam de um objeto. Esse objeto são seus filhos. Então, quando a base de 
quatro posições é formada, céu e terra são ligados pela primeira vez. 

 
No mundo atual há um dia dos filhos, mas este não é um verdadeiro dia dos filhos. O 
verdadeiro Dia dos Pais, Dia dos Filhos, Dia de Todas as Coisas e o Dia de Deus foram 
determinados e anunciados por nossa Igreja de Unificação. Estes dias não foram 
determinados ao acaso, de acordo com meus pensamentos, dizendo, “Hoje pode ser esse 
e aquele dia.” Todos os Dias Sagrados foram determinados depois de seguir através de 
uma fórmula no processo de restauração. Sem seguir através da fórmula, restauração 
não é possível. No processo de restauração, há sempre uma ordem, e eu tenho sempre 
restaurado tudo de acordo com essa ordem. 
 
Deve haver pais antes que filhos possam existir. Portanto, está de acordo com o 
princípio proclamar os Dia dos Pais antes de proclamar o Dia dos Filhos. 

 
Originalmente, todas as pessoas deviam possuir o ideal de pais. Portanto, se o Dia de 
Deus é determinado, então o Dia dos Pais será determinado ao mesmo tempo, e então o 
Dia dos Filhos e o Dia de Todas as Coisas. Contudo, por causa da queda, tudo foi 
perdido. Portanto, no processo de restauração, qual é a primeira coisa que deve ser 
encontrada? O homem deve ser encontrado primeiro. Vocês devem entender que a 
menos que o Dia dos Pais seja determinado, o Dia dos Filhos não pode ser determinado. 
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4. A Providência de Restauração Centrando nas Famílias  
 
1) A Esperança da Humanidade Decaída 
 
Através da queda, os primeiros antepassados humanos Adão e Eva criaram a linhagem 
de sangue decaída. Eles deviam se tornar unidos com Deus no mundo não decaído, o 
mundo original da esperança de Deus, e dar nascimento a filhos e filhas com uma 
linhagem direta de Deus. Entretanto, eles formaram um relacionamento com Satanás e 
se tornaram a cabeça da linhagem de Satanás dando nascimento a filhos mortos. 
Portanto, atualmente a humanidade tem falsos pais. Portanto, devemos negar a linhagem 
de sangue dos falsos pais e encontrar os Verdadeiros Pais. 

 
A esperança das pessoas decaídas é encontrar o filho de Deus. Pessoas decaídas são 
atormentadas sobre nascerem como filhos de Caim e estão vagando, buscando pelo 
verdadeiro filho de Deus. Devemos encontrar o filho de Deus. Contudo, se tivemos que 
buscar o filho de Deus no nível individual, o filho de Deus no nível familiar, o filho de 
Deus no nível de clã, o filho de Deus no nível tribal e o filho de Deus no nível nacional, 
através de quanto sofrimento a humanidade teve que passar? 
 
Por esta razão, Deus enviou o Messias representando a realidade do filho no nível 
nacional. Portanto, o dia quando a humanidade recebe este Messias, eles também podem 
buscar o nível individual, o nível familiar, o nível de clã e o nível tribal como também o 
filho de Deus no nível nacional. Vocês devem entender que o advento do Messias é para 
transmitir a alegre mensagem que agora podemos descobrir o filho de Deus no nível 
nacional. 

 
Nós, que nascemos do relacionamento decaído, devemos encontrar o filho de Deus, que 
nos capacitará a transcendermos a condição que Satanás pode nos acusar. Depois de 
encontrarmos o filho de Deus, devemos encontrar os pais. Vocês tiveram pais decaídos, 
mas nunca tiveram verdadeiros pais. Portanto, vocês devem encontrar verdadeiros pais a 
quem Deus possa amar. 
 
Então vocês devem encontrar a família dos pais. Depois de encontrar a família dos pais, 
vocês devem encontrar o amor de Deus. Se vocês tivessem encontrado o amor de Deus, 
então vocês seriam capazes de encontrar Deus. Da mesma forma, os homens decaídos 
devem buscar por seus irmãos e irmãs, seus pais, suas mães, “meu lar,” e “minha terra 
natal,” centrando em Deus. Vocês devem entender o fato que a humanidade nesta terra 
tem trilhado este caminho. 
 
Quando os filhos e filhas que podem receber o amor de Deus se tornam pais e formam 
uma família na qual podem amar uns aos outros centrando no amor de Deus, então no 
ambiente no qual tudo pode ser realizado através da paz familiar, eles prosperarão 
automaticamente, cantando a canção de amor. Então, uma tribo centrada em Deus 
também tomará forma automaticamente. 
 
Contudo, porque Adão perdeu essa família, devemos recuperá-la através da religião. Até 
que encontremos a família, não podemos encontrar o clã, a tribo, a nação ou o mundo. 
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Qual é o ideal, desejo e esperança da humanidade? Podemos concluir o seguinte: 
Primeiro de tudo, a maior esperança da humanidade é servir Deus como meu Pai. 
Segundo, é tornar-se os filhos e filhas que podem receber o amor de Deus; e terceiro, é 
herdar tudo que Deus possui. A humanidade não tem nenhuma esperança maior. 
 
O que é felicidade? É o sentimento de órfãos quando eles encontram seus pais depois de 
seis mil anos. O que pode ser a maior felicidade? O propósito da religião é ajudar a 
encontrar estes pais. Os pais que vocês pensavam que estavam mortos pela eternidade 
são agora capazes de viver. Se vocês percebem que existem meios para descobrir se 
seus pais estão vivos, vocês não farão qualquer outra coisa. Vocês deixariam suas 
propriedades se tornarem um obstáculo para encontrar seus pais? Mesmo se vocês 
tiverem que colocar tudo de lado, vocês investiriam toda sua sinceridade para encontrar 
seus pais. Isso não é assim também neste mundo? Existem filhos que se sentem felizes 
se apegando à sua terra ou seu dinheiro quando seus pais estão morrendo? 
 
Se os pais originais centrados neste relacionamento original podem vir a viver 
novamente quando vocês pensavam que eles estavam mortos, então para desbravar este 
caminho é preciso ter sinceridade além do que possa ser expresso em palavras. Vocês 
devem demonstrar sua lealdade na posição de sentir tristeza e arrependimento que faz 
doer o coração pela tristeza do céu. 
 
Com este coração, vocês devem preparar o caminho para seus pais virem a viver 
novamente. Este é o caminho de um filho vivendo com piedade filial. Esta é nossa 
responsabilidade. Portanto, não devemos nos preocupar conosco – com coisas 
mundanas, mas devemos desbravar este caminho. Não devemos nos preocupar com as 
alegrias deste mundo nem com sua perseguição. Devemos ser capazes de seguir até 
mesmo o caminho da morte. Devemos ter um relacionamento de Piedade filial para 
desbravar este caminho. 
 
2) O Objetivo Final da Providência de Restauração 
 
Em qual posição se colocaram Adão e Eva decaídos? Eles são o mesmo que o ser 
substancial de Deus. Qual família seria formada por Adão e Eva internamente se 
tornando unidos com Deus e externamente se tornando unidos um com o outro? Isto 
realmente é a família centrada em Deus. E quais filhos e filhas nascerão nesta família? 
Eles realmente serão os filhos e filhas de Deus. 
 
Entretanto, Satanás tomou Eva, e até mesmo fez Adão cair. Satanás cometeu o crime 
quando Adão e Eva tinham somente dezesseis anos de idade. Eles ainda estavam em sua 
adolescência, o tempo quando ainda não sabiam nada sobre amor, nem o que era bom 
ou mau. Eles vieram a formar um relacionamento de amor ilegal, e onde Deus deveria 
habitar, Satanás passou a ocupar. 
 
Portanto, Deus perdeu Seu verdadeiro filho e filha, para quem Ele queria dar todo o Seu 
amor. Em termos de relacionamento entre homem e mulher, perdemos um casal 
centrado em Deus. Em termos de filhos, perdemos os verdadeiros pais. Através da ação 
da queda, perdemos estas três coisas. 
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Então, como podemos indenizar todos estes três Shimjungs por meio do princípio de 
restauração através de indenização, e nos colocarmos na posição que Deus possa 
reconhecer? Este é o problema. Primeiro de tudo, devemos restaurar o padrão baseado 
sobre o qual Deus pode nos amar como Seus filhos e filhas. Através deste processo, e 
quando o tempo chega, um casal centrado no amor de Deus deve ser formado. Eles 
devem ter filhos de bondade para formar uma base de quatro posições que Deus deseja e 
a partir da qual Deus será capaz de sentir alegria novamente. 
 
Embora nós, seres humanos, fomos criados a partir de Deus, atualmente somos 
incapazes de agir como filhos e filhas de Deus. Primeiro de tudo, Deus não pode amar a 
humanidade como Seus filhos e filhas. Deus não pode nos amar, e nós não podemos 
receber amor como filhos e filhas de Deus. Segundo, somos incapazes de ter uma 
cerimônia sagrada como filhos e filhas recebendo o amor de Deus; e terceiro, não 
podemos formar uma família centrando no amor de Deus. Se a humanidade fosse capaz 
de realizar estas três coisas, então não seríamos tão miseráveis como somos atualmente. 
Se estas coisas tivessem sido realizadas, os benefícios culturais de hoje teriam sido 
realizados muito tempo atrás. Contudo, porque a humanidade falhou em fazer isso, 
temos que seguir o caminho de restauração e estamos lutando agora para reformar a 
cultura e criar algum outro tipo de mundo. Portanto, devemos buscar pelo lugar onde 
podemos finalmente nos estabelecer. As nações por todo o mundo devem buscar por seu 
país original e as muitas tribos devem buscar por seus pais originais. Este tem sido todo 
o propósito da providência de Deus. 
 
O objetivo da restauração é restaurar a família de Adão. Deus começou Sua providência 
de salvação imediatamente após a queda de Adão e Eva. Entretanto, Caim matou Abel e 
a providência de salvação centrando na família de Adão se moveu para a família de 
Noé. Centrando na família de Noé, Deus planejou destruir todas as pessoas através do 
julgamento do dilúvio a fim de estabelecer uma família que fosse livre da condição de 
acusação de Satanás, e formar um fundamento para a providência na terra. Isto foi 
prolongado novamente até Abraão, Isaque, Jacó, até a época de Moisés, até Jesus, e até 
nossa época atual. Portanto, nosso objetivo final na providência de restauração é buscar 
pela família perdida de Adão. 
 
Pelo quê Deus esteve buscando até hoje? Ele não esteve buscando por um sujeito. Ele 
esteve buscando por um objeto ideal. Ele esteve buscando por um objeto com o 
conteúdo interno e externo do mundo criado através de Deus como o modelo. Qual será 
a base deste resultado? Ela será uma família. Nada mais além de uma família pode 
representar o universo. 
 
Pelo quê Deus esteve buscando por todos os seis mil anos da providência de 
restauração? O que Ele tinha que encontrar antes de buscar por uma nação, tribo ou 
igreja? Era uma família. Em outras palavras, Ele tinha que encontrar Seu parceiro 
recíproco e uma família. A fim de que uma nação seja formada, deve haver uma família. 
Portanto, qual é a origem de tudo? É uma família. A família de Adão, que era os 
antepassados da humanidade, foi destruída; portanto, ela deve ser restaurada. Jesus teve 
que vir como o Adão não decaído. Portanto, Jesus veio como o segundo Adão. Porque 
nosso primeiro antepassado humano Adão se tornou um antepassado decaído, Deus 
enviou Jesus como o verdadeiro antepassado não decaído da humanidade, a fim de 
estabelecer a vontade original. Devemos buscar e encontrar a família de Adão centrando 
neste verdadeiro antepassado. 
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Por que Jesus veio? Ele veio para encontrar uma família. A história de salvação é uma 
história de restauração. Porque nos tornamos doentes, devemos ser curados. Jesus veio 
para salvar a humanidade decaída. Então o que é salvação? Porque perdemos nossa 
família, salvação é encontrar essa família novamente. Como podemos fazer isso? A 
menos que retornemos para nossa posição original, isto não é possível. Então por qual 
razão a humanidade deve buscar por uma família novamente? Por que Jesus teve que vir 
buscar por uma família? É porque perdemos nossa família original. Porque nos 
tornamos doentes, devemos ser curados. Em outras palavras, porque caímos, devemos 
ser restaurados. 
 
Se olhamos para a Bíblia, é dito que os primeiros antepassados humanos caíram. 
Quando o antepassado caiu, ele caiu sozinho ou com outra pessoa? [Duas pessoas 
caíram.] Esse é o problema. Mesmo se ocorresse uma queda, se fosse somente uma 
pessoa, o problema seria simples. Se somente uma pessoa caísse, Deus como o Criador 
poderia ter criado outra pessoa. 

 
A salvação de um indivíduo, o qual os grupos religiosos, especialmente o Cristianismo, 
tem sido o objetivo ou sua crença, não se refere à perfeição individual, mas somente a 
uma salvação primária que representa o início de um estágio. 
 
O objetivo da salvação é conceituado como uma base de uma família. Por salvação de 
uma família sendo a base, queremos dizer uma família que pode conduzir o mundo e 
assumir responsabilidade para salvar o mundo. Formar uma família dessa realidade de 
coração deve ser o mais elevado ideal em nossa vida de fé. 
 
O que todas as religiões por todo o mundo estiveram fazendo? Até agora, a religião 
esteve buscando por um único homem. As religiões até agora não permitiam o conceito 
de ter um parceiro recíproco. Elas não permitiam algo novo. Se vocês continuam a 
seguir em frente sem ter o conceito de parceria recíproca, vocês perecerão. Entretanto, 
na história de buscar por um único homem, se vocês alcançaram o ponto de encontrar 
esse homem, então como o próximo passo, vocês devem buscar por uma mulher. O 
movimento que propõe buscar por uma mulher foi a Igreja de Unificação que temos 
hoje. Portanto, o que a Igreja de Unificação faz? Ela é uma igreja em busca de uma 
família. 
 
Até agora, a religião esteve buscando por um indivíduo. Vocês entendem? Se vocês 
encontram um indivíduo e formam uma família, essa família se tornará um clã. Essa 
família se tornará uma tribo, e então formará uma nação. Portanto, essa família, até que 
uma família seja formada, se tornará cada vez mais unida. Quanto mais filhos e filhas, 
mais a família estará unida: Ela estará unida tão intensamente como uma rocha de aço. 
 
Quando isto é realizado centrando na providência de restauração, o movimento em 
busca de uma nação já terá começado; portanto, a partir desse momento, tudo seguirá 
um curso normal na direção de encontrar um mundo. Isto deve alcançar o mundo. Uma 
família centrada na providência de restauração deve ser formada primeiro, e então uma 
tribo deve ser formada. Quando uma tribo é formada, a fortuna do mundo começará a 
mudar. A história está agora se movendo nessa direção. 
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Religiões até agora possuem a salvação de indivíduos como seu objetivo; entretanto, em 
nossa nova época começando agora, a religião que Deus estabelece e sobre a qual o 
mundo será capaz de desfrutar, deve ser uma religião que pode salvar famílias. 
 
Portanto, se um homem é salvo, mulheres virão a seguir. E se todas as mulheres 
emergem para indenizar, homens virão a seguir. Isto será assim. Quando Eva caiu, Adão 
a seguiu. Da mesma forma, o homem que acredita na palavra da mulher mesmo ao risco 
de sua vida irá para o céu. Além disso, a mulher que acredita na palavra do homem 
também irá para o céu. Este caminho ou aquele caminho, todos os levarão para o céu. 
Portanto, a mulher deve ter o homem que acreditará nela ao risco de morte, que 
arriscará sua própria vida por ela; e o homem deve ter a mulher que pode arriscar sua 
vida por esse homem. Se essas pessoas aparecem, elas serão filhos e filhas de Deus. 

 
O objetivo da religião até agora era salvar o indivíduo. Entretanto, o objetivo da Igreja 
de Unificação é salvar a família, ao invés do indivíduo. Dizemos que salvação deve ser 
da família, e que vocês não podem ir para o céu sozinhos. 
 
A visão de salvação na Igreja de Unificação não se caracteriza por enviar o esposo para 
o céu e a esposa para o inferno. Fazemos ambos irem para o céu. Além disso, não 
estamos enviando mães e pais para o inferno; estamos dizendo para os filhos e filhas 
servirem as mães e pais e irem juntos para o céu. A Igreja de Unificação é uma religião 
que ensina a forma através da qual vocês podem levar toda a sua amada família e tribo 
para o céu. Portanto, o nível é diferente das outras religiões. As religiões até agora têm 
enfatizado permanecer solteiro; contudo, a Igreja de Unificação coloca importância nas 
famílias. Seguimos centrando nas famílias. Essa família é para o mundo e para Deus. 
Este é o caminho que os membros da Igreja de Unificação devem seguir, e a forma que 
vocês devem viver suas próprias vidas a partir de agora. 
 
Transcendendo lei, sistema, todos os fundamentos ambientais, e até mesmo 
transcendendo vocês mesmos, o amor de pais, amor de esposo e esposa, e amor de 
filhos tentam formar um relacionamento que estará junto eternamente. Não pode haver 
nenhum sistema social que ignora isto, e uma nação não pode ser formada ignorando 
isto. Portanto, a Igreja de Unificação não espera por uma igreja individual, mas espera 
por uma igreja familiar. A Igreja de Unificação não espera pela salvação de um 
indivíduo, mas espera pela salvação familiar. A Igreja de Unificação não faz seu 
objetivo a salvação individual, mas tenta cumprir a salvação familiar. A Igreja de 
Unificação difere do Cristianismo neste ponto. 
 
Se não podemos encontrar uma família centrada em Deus, não podemos encontrar uma 
nação ou um mundo; portanto, Jesus também tentou formar uma família que Deus 
pudesse amar nessa terra. Portanto, Jesus como um noivo tinha que encontrar uma 
noiva. Centrando em um homem, um conjunto de verdadeiros pais, verdadeiro esposo e 
esposa, e verdadeiros irmãos e irmãs podem aparecer. O banquete de casamento do 
cordeiro é uma profecia que será absolutamente realizada. Isto é receber a noiva e o 
noivo. 
 
Qual é o objetivo comum que deve ser o objetivo final de toda a humanidade? Quais são 
as barreiras comuns através das quais todos devemos seguir? Não é uma nação ou um 
mundo. Não é nem mesmo o mundo comunista ou o mundo democrático. Antes do 
mundo comunista, deve haver uma família original. 
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Antes do mundo democrático, deve haver uma família original que pudesse encontrar o 
mundo democrático. Onde está o sistema, educação ou padrão para este objetivo? Este 
padrão absoluto não apareceu nesta terra. A menos que ele apareça, nunca pode haver 
um reino pacífico, uma nação ideal pacífica ou um mundo pacífico. Portanto, esperamos 
que apareça definitivamente nesta terra uma família ideal, uma família original, uma 
família que possamos encontrar e viver com ela, e que venha o tempo quando esta 
família possa compartilhar seu destino juntamente com a história humana. Desta forma, 
o investimento providencial de Deus nesta terra será realizado, o que será o início de 
uma terra abençoada ou um ninho para o estabelecimento. 

 
A família é a base onde o ideal de Deus pode ser realizado e a base onde a felicidade 
pode ser realizada. Esta é a posição onde a obra final de homem e mulher será finalizada 
e onde a obra de Deus será concluída. 
 
3) A Providência de Restauração Centrando nas Famílias 
 
Onde é a base original a partir da qual Deus começa a salvação da humanidade decaída? 
É uma determinada nação que tem orgulho de sua civilização? Não, não é. Deus tornaria 
determinado sistema social o centro, dizendo que ele é o sistema ideal? Não, Ele não 
faria. Então Deus tornaria um indivíduo talentoso o centro? Não, Ele não faria. Então, o 
que seria o centro? Vocês devem saber que a família é a base que pode transcender 
todas estas coisas. Se Deus existe, Deus também deve encontrar essa família. Portanto, a 
humanidade deve se qualificar para passar através desse portal da família, elevar o 
símbolo da vitória e se mover adianta na direção do mundo. Um indivíduo que pode 
seguir este princípio e pensamento deve aparecer. 

 
Restauração ocorre centrando em famílias. 
 
O Messias é a pessoa que vem representando o indivíduo cristão, a família cristã, o clã 
cristão, a tribo cristã e uma nação cristã. O que essa pessoa deve fazer é algo global. 
Mas o início é com uma família. 
 
Por que isto começará a partir de uma família? É porque todos os incidentes começaram 
a partir de uma família. Em outras palavras, isto começou a partir da família de Adão e 
Eva. O fato que perdemos Deus, expulsamos o mundo arcangélico, perdemos o mundo 
de todas as coisas, perdemos o valor humano, perdemos o amor humano, tudo começou 
a partir da família de Adão. Tudo isto ocorreu porque um homem e uma mulher se 
encontraram de forma errada. Portanto, como podemos ligar todas estas coisas? Um 
homem e uma mulher devem se encontrar corretamente. Quem deve se encontrar 
corretamente? É Deus e o homem? Não é Deus e o homem, mas homem e mulher que 
devem se encontrar corretamente. Porque tudo foi expulso por homem e mulher se 
encontrando de forma errada, se um homem e uma mulher se encontram corretamente, 
podemos restaurar através de indenização. 

 
A fim de que vocês se aperfeiçoem como indivíduo, vocês devem seguir através do 
curso de restaurar sua família. Quando Adão caiu, depois que o indivíduo caiu, a queda 
foi concluída com a queda de uma família. Portanto, para vocês se aperfeiçoarem, não é 
suficiente se tornarem indivíduos perfeitos. Sua família também deve se tornar perfeita. 
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A partir do ponto de vista do Princípio, Adão e Eva caíram originalmente a partir de 
uma posição imatura, o nível de aperfeiçoamento do estágio de crescimento. Todos 
sabemos que quando Adão caiu, ele não caiu sozinho, mas ele caiu juntamente com 
Eva; em outras palavras, eles caíram como esposo e esposa. Isto significa que um 
esposo e uma esposa se uniram e caíram para a posição de filhos adotados, a posição de 
servos; e a posição de servos de servos. Podemos concluir que no curso de restauração 
não podemos subir, buscando pela posição de filho, sem o relacionamento de esposo e 
esposa. 
 
Um indivíduo relacionado com a providência de restauração não termina como um 
indivíduo. O indivíduo deve se ligar com uma família. Por quê? Isto é porque a queda 
estava ligada com uma família. A motivação da queda estava em Adão e Eva como 
indivíduos, mas eles empurraram essa motivação para a família resultando no 
envolvimento do clã, da nação e do mundo. 
 
Originalmente, Adão e Eva deviam se unir como pai e mãe substanciais, completando 
uma família que era o ideal de criação de Deus; em outras palavras, concluir uma 
família ideal de amor. Entretanto, isto não foi feito. A fim de concluir isto, Jesus teve 
que vir. Quando Jesus veio, ele tinha que cumprimentar sua noiva a partir da posição do 
noivo. 
 
Quando a posição de Adão, que devia ser aperfeiçoada sem falhas no Jardim do Éden, 
pode ser restaurada, e quando Adão e Eva podem ser unidos centrando nesse amor, 
então a queda nunca pode ocorrer novamente. 

 
Vocês devem saber que Deus é o Deus que se move de acordo com as regras do 
Princípio. Porque Adão foi perdido, ele deve ser encontrado de novo a partir do mundo 
satânico. Porque Adão esta na posição de dominar Eva, mas Adão cometeu um erro e 
não pôde cumprir seu papel como esposo, Eva foi tomada pelo mundo satânico. 
Portanto, devemos encontrar Eva novamente a partir do mundo satânico. 
 
Se podemos encontrar Eva novamente, não teremos que lutar? Deus preparou o 
fundamento de uma nação, igreja, tribo e família. Ele preparou a família de José e a 
família de Zacarias. Portanto, se a família de José, incluindo Jesus, e a família de 
Zacarias, incluindo João Batista, se tornassem unidas, a vontade de Deus teria sido 
realizada em um curto período. 
 
Se João Batista tivesse acreditado em Jesus, o que teria acontecido? Além disso, se a 
irmã de João Batista tivesse se tornado a noiva de Jesus, o que teria acontecido? Se eu 
digo coisas assim, os cristãos se opõem imediatamente. Eles discutirão que um 
problema ocorreu. Contudo, não importa quanto eles se oponham, se eles forem para o 
mundo espiritual, eles saberão que o Reverendo Moon não estava mentindo. 

 
Jesus, quando veio a esta terra, conhecia o fato histórico que tinha que encontrar uma 
noiva a fim de realizar o céu. Se Jesus tivesse recebido uma noiva, que tipo de vida eles 
teriam vivido? Eles teriam brigado e decidido que deveriam divorciar? Isto é apenas um 
palpite, mas acho que eles teriam realizado a família mais maravilhosa e bela. Qual era 
a vontade de Deus? A vontade de Deus era que Adão e Eva, depois de formarem uma 
base como homem e mulher perfeitos, realizassem a família de Deus centrada no amor 
de Deus. 
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Entretanto, esta família de Deus foi realizada? Não, ela não foi. Jesus conhecia isto 
como a vontade de Deus, e ele acreditava nisto. Contudo, por causa da traição dos 
Judeus, a base da história de quatro mil anos dos Israelitas e o Judaísmo, que foi 
preparada para Jesus, foi destruída, e Jesus teve que morrer de forma miserável na cruz. 
Quem até agora foi capaz de conhecer a situação dolorosa de Jesus? Ninguém conheceu. 
Atualmente, porque esta pessoa chamada Moon veio para contar a vocês esta história, 
vocês passaram a saber. Se isto é verdade, quão feliz Jesus deve estar. 
 
Jesus como um noivo deve encontrar a Verdadeira Mãe que se tornará a noiva, ou então 
não será possível completar a família de Deus. A menos que a família de Jesus seja 
formada, a vontade de Deus nunca poderá ser realizada. 
 
A partir do ponto de vista do Princípio, não importa quão maravilhoso seja um santo, ou 
quanto uma pessoa conheça a vontade de Deus, ele ou ela não deve ficar sozinho. Ele ou 
ela deve ser um casal. Centrando no fundamento preparado, este era o ideal de criação e 
o ideal de restauração para preparar um fundamento familiar. Esta era a esperança da 
história abrangendo as eras providenciais. 
 
Era a missão e propósito das religiões cumprir esta esperança da história e limpar todos 
os fatos miseráveis da história. E a família é a base da esperança onde Jesus, que veio 
para cumprir esse propósito, pode se estabelecer. 
 
Através de Adão e Eva formando um relacionamento de amor falso, o mal resultou. 
Portanto, devemos buscar o resultado perdido do bem. Assim, a vinda do Senhor do 
Segundo Advento deve preparar o relacionamento de pais que Adão e Eva perderam, 
unindo-o com o lado celeste. O Senhor do Segundo Advento deve ligar o amor através 
de centrar em Deus e formar um fundamento para a Bênção. Então o relacionamento 
com os Verdadeiros Pais será formado e uma família do bem pode começar. Porque 
Adão e Eva caíram durante o nível de aperfeiçoamento do estágio de crescimento e 
perderam o fundamento para realizar uma verdadeira família, a família deve ser 
buscada. Essa família pode ser encontrada através do relacionamento com os 
Verdadeiros Pais na posição do nível de aperfeiçoamento do estágio de crescimento. 

 
Se o Senhor do Segundo Advento vem a esta terra e realiza a realidade vitoriosa de um 
indivíduo e família, essa família não estará limitada ao ambiente. Essa família 
representará o Cristianismo mundial. Se uma tribo está ligada com este fundamento, 
então essa tribo não será simplesmente uma tribo, mas se tornará uma tribo mundial. 
 
O centro de um indivíduo, família, clã, tribo, nação e mundo aperfeiçoados é uma 
família. Portanto, na história da providência de restauração, famílias tais como a família 
de Noé, a família de Abraão, a família de Jacó, a família de Moisés e a família de Jesus 
foram estabelecidas. No centro não estão muitas famílias, mas uma única família. Deve 
ser somente uma única família que representa o clã, tribo, nação mundo e universo. 
Deve ser uma família que esteja unida centrando no coração de Deus. Eu não posso 
ceder sobre este ponto. Devemos ser superiores como um indivíduo e como uma 
família. 
 
Qual é a esperança da história a partir de agora? Não é esperança por uma pessoa 
superior ou uma nação superior. Esta é a esperança por uma família se colocando na 
realidade de amor que está ligada ao universo.  
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Somente uma família dessa qualidade pode preparar um fundamento sobre o qual Deus 
pode repousar, e somente essa família pode formar um mundo novo. Somente essa 
família pode trazer felicidade eterna para este universo. Se gostaríamos de relaxar neste 
tipo de família, encontraremos preparado um fundamento de felicidade. 
 
Estamos nos movendo em frente com a salvação individual como nosso objetivo. 
Devemos formar uma base para a salvação familiar. A família se torna a base para a 
formação de sociedades e nações. Portanto, esta deve ser uma verdadeira família. 
Verdadeiro e verdadeiro se juntam mesmo se tentamos evitar isto. Entretanto, água e 
óleo se separam, não importa quanto tentemos misturá-los. Quanto mais tentamos 
misturar, mais eles se separam. 
 
Assim, se uma família pode ter um elemento essencial unificador ou fator unificador, 
então a formação de um clã será possível através desta família modelo. Esta família será 
diferente das famílias com as quais estamos acostumados. Ela será diferente das 
famílias que buscam por um novo método pela união e influência prática de sistemas 
sociais e assuntos mundiais. A família modelo não tentará se misturar com o ambiente 
ou a sociedade na qual vivemos. Ela transcende tudo isto. 
 
Céu e terra diferem em um grau que nunca sonhamos. Todas as pessoas, não importa 
quais suas diferenças, desejam amar e servir pais sorrindo ao invés de pais chorando. 
Então, como podemos conviver e servir pais sorrindo e irmãos sorrindo? 
 
Uma família modelo deve centrar em pais de toda a humanidade e do mundo, e não um 
casal ou pais mundanos. 
 
Se vocês passam a formar uma verdadeira família centrando em verdadeiros pais e 
verdadeiros filhos, chegará a época quando vocês, membros da Igreja de Unificação, 
terão estabelecido uma base para se tornarem dominadores. E a partir de agora, flores de 
felicidade desabrocharão ao longo do caminho que seguem os membros da Igreja de 
Unificação. A razão que segui um itinerário mundial foi para restaurar uma base de 
quatro posições mundial. Através de uma base de quatro posições familiar em âmbito 
mundial, devemos restaurar o que Jesus não pôde restaurar individualmente pela 
formação de uma base de quatro posições centrando em Pedro, Tiago e João. 
 
Este é o motivo pelo qual eu preparei, centrando na Coreia, uma base de quatro posições 
familiar horizontal com os Estados Unidos, Alemanha e Japão. Em outras palavras, 
porque eu já preparei uma base conceitual para o Messias em nível mundial, a Igreja de 
Unificação nunca perecerá. Mesmo se eu morrer, o conceito da Igreja de Unificação tem 
o poder suficiente para subjugar o mundo inteiro. 
 
O que é que a Igreja de Unificação está propondo atualmente? A Igreja de Unificação 
propõe a família. Esta é uma nova família centrada em pais. Filhos e filhas fazendo seu 
novo início a partir deste novo sistema familiar devem se colocar limpos de seu 
passado. 

 
O caminho da Igreja de Unificação não é um caminho individual. Este é um caminho 
para seguir como uma família. Este é um caminho para seguir formando uma família 
juntamente com os membros. Vocês entendem? Um membro da família tem pais e 
irmãos e irmãs. 
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Se um membro da Igreja de Unificação não pode amar os irmãos e irmãs com mais do 
que um amor fraternal deste mundo, ele ou ela não está sendo verdadeiro com o nosso 
ideal. Esse tipo de pessoa receberá indenização. Ele ou ela não será capaz de evitar isto. 
Definitivamente, essa pessoa será expulsa. Não importa quanto vocês tentem, vocês 
serão expulsos. 
 
Então a seguir, vocês devem se mover para suas famílias. Cada membro da família 
gradualmente virá a ter uma família. Haverá a família do seu irmão, a família da irmã, a 
família de seu irmão e irmã mais jovem – todos eles formarão famílias. O tempo para 
vocês serem membros individuais da família já passou. A partir de agora, vocês devem 
agir em termos de famílias. Vocês se elevam para um nível mais elevado para seguir 
como uma família unida através da Bênção. Então, qual é mais precioso, vocês como 
indivíduos ou vocês como famílias? Vocês como famílias. Esta era a esperança dos seis 
mil anos de história. 
 
4) Famílias Restauradas 
 
Quando o Senhor do Segundo Advento recebe uma noiva, a expressão “família 
restaurada” aparecerá pela primeira vez. A família restaurada deve ser encontrada 
novamente; ela é a família pela qual toda a humanidade espera. Durante a história de 
seis mil anos, muitos líderes religiosos, que foram sacrificados por aqueles que 
ostentavam poder ressentido e falsos políticos, esperavam que o Senhor viesse e 
compensasse seu ressentimento. Entretanto, o ataque sobre o inimigo não pode ser feito 
sozinho. Se fosse possível fazer sozinho, eles já teriam feito isso. Portanto, uma família 
celeste deve aparecer. Uma família celeste deve aparecer e formar uma base nesta terra. 
E com a dinamite do coração, ela deve explodir o mundo satânico. 

 
Quando dizemos famílias restauradas, quem será o centro destas famílias restauradas? O 
propósito de criação de Deus, pelo qual Deus esteve buscando, é uma família formada 
por verdadeiros filhos e filhas. Portanto, o centro da família restaurada deve ser os 
verdadeiros filhos e filhas de Deus. Então quem será? É uma pessoa que vem com todo 
o poder para herdar este universo. Essa pessoa é o Senhor do Segundo Advento. Este 
Senhor do Segundo Advento deve vir e formar uma família. 
 
Qual é nosso ressentimento? É que Adão e Eva não puderam formar uma verdadeira 
família como verdadeiros pais no Jardim do Éden e começar uma nova história. Este era 
o ressentimento de Deus antes que fosse o ressentimento da humanidade. O propósito 
de Deus ao criar a humanidade era formar esta família e edificar um reino de paz na 
terra. Contudo, Deus repetiu continuamente a história de restauração, carregando este 
ressentimento pelo curso infindável de seis mil anos, porque esta família foi destruída. 
Vocês devem saber que durante este curso, Deus teve que atravessar muitos caminhos 
de ressentimento, formando a história até hoje. 
 
O Senhor do Segundo Advento é a pessoa que vem assumir responsabilidade e resolver 
essa história. Então o que o Senhor do Segundo Advento deve fazer? Ele deve formar 
uma família. Ele deve formar uma família não no ar, mas na terra. A partir de então, um 
clã, tribo, nação e mundo aparecerão pela primeira vez. Quando o Senhor trabalha para 
edificar um novo céu, ele não deve sofrer no mundo com a autoridade do segundo 
advento ou com as inúmeras janelas barradas.  
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Quando o Senhor do Segundo Advento passa sobre o nível nacional, devemos preparar 
um fundamento para que o mundo possa mudar de uma vez. Vocês devem saber que se 
falhamos, a história miserável que Jesus teve que passar nesta terra pode ser repetida. 

 
A vinda de Jesus deve definitivamente formar uma família que Deus deseja. Essa 
família deve ser uma verdadeira família. Até agora, a humanidade esteve perseguindo 
amor verdadeiro. Além de tudo, amor falso não é bom para a família ou a sociedade. 
Portanto, deve começar uma única verdadeira família centrando no amor de Deus, amor 
que toda a humanidade possa compartilhar em comum, e centrando no maior amor, 
amor pelo qual toda a humanidade espera. A menos que esta família apareça, não 
podemos formar uma tribo, e a menos que esta tribo apareça, uma nação e um mundo 
não podem ser realizados. Portanto, a família é o padrão mais elevado da humanidade e 
o padrão mais elevado da esperança de Deus na providência de restauração que Deus 
propôs. 

 
O que é uma família restaurada? Esta é uma esperança histórica substancial. Deus, por 
seis mil anos até agora, tem conduzido Sua providência em busca desta única família. 
Onde deveria ser formada esta esperança histórica substancial? Ela realmente deveria 
ser formada neste mundo atual, nesta sociedade prática. Ela não deve ser formada no 
futuro. Ela deve ser formada agora, no mundo atual. O tempo que esta família será 
formada é os Últimos Dias. Esta é a base da esperança histórica e a esperança de todas 
as pessoas vivendo no mundo atual. Esta é a base da esperança da humanidade vivendo 
no passado, presente e futuro. Muitos santos e sábios que nasceram como seres 
humanos, que viveram e foram para o mundo espiritual, esperavam por esta família. 
 
Os espíritos que morreram pelo bem – pelo quê eles se tornaram sacrifícios? Muitas 
pessoas do bem morreram como sacrifícios a fim de se tornarem o fertilizante para 
apoiar este único propósito. Portanto, quando esta esperança é realizada, os santos e 
sábios que foram sacrifícios no processo da história pela primeira vez serão capazes de 
receber a graça de Deus. A Bíblia fala sobre a coroa da justiça, a coroa de amor, e 
muitas outras coroas. Estas são referências à graça de Deus. O lugar central onde seus 
descendentes, vivendo neste mundo atual, podem receber esta graça através de seus 
antepassados é a família restaurada. Portanto, as pessoas vivendo no mundo atual 
acreditando em religiões devem receber a Bênção através deste fundamento. Uma 
família que pode resolver o ressentimento histórico pode resolver todos os 
ressentimentos neste mundo atual e pode se tornar o ponto de início para uma nova 
história. 

 
Qual é a esperança dos membros da Igreja de Unificação? É tornar-se uma família 
restaurada. Nossa esperança está aqui; a origem da paz dos Estados Unidos também está 
aqui; a base da felicidade de todo céu e terra está aqui; e a base de nossa providência 
também está aqui. Além disso, a base de céu e terra virando de cabeça para baixo, o que 
inicia o verdadeiro céu e terra, está aqui; a origem de todo o valor da vida está aqui; e o 
início da esperança está aqui. Então, quem é o centro da família restaurada? São os 
verdadeiros antepassados. Os verdadeiros antepassados são os pais. 

 
A humanidade, porque caiu, pode ver um pai e uma mãe renascerem. Vocês podem ver 
um pai e uma mãe nascer de novo neste mundo? Por causa da queda, podemos ver isto 
ocorrer. Este é um fato surpreendente.  
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Este é o motivo pelo qual o Cristianismo ensina que devemos renascer. Devemos entrar 
de novo no ventre de uma mãe e nascer de novo. Mas como iremos para o ventre da 
mãe de novo? Porque isto é impossível, devemos ser enxertados. Devemos cortar nossas 
cabeças e enxertar Jesus em nossos pescoços. 
 
5) A Fim de Se Tornar uma Família Restaurada 
 
Vocês devem saber que Jesus veio a esta terra, externamente como um Rei tendo o 
poder para depor o mundo satânico, mas internamente como um pai. A fim de Jesus agir 
em sua posição como um verdadeiro pai, ele deve estabelecer uma condição para se 
tornar um verdadeiro pai. Mas esta condição não pode ser formada com poder. Ela é 
somente possível através do amor. Então que tipo de amor é esse? Ele deve ser o amor 
que é muito maior, mais profundo e mais amplo do que o amor no mundo satânico. 
 
Vocês devem saber que a menos que Jesus proclame, “Trate-me melhor do que você 
trataria o rei do mundo satânico; trate-me melhor do que você trataria seus pais no 
mundo satânico; e trate-me melhor do que você trataria seus esposos, esposas e filhos 
no mundo satânico!” devemos concluir que Jesus não está qualificado como Messias. 
Por esta razão, Jesus proclamou, “Ame mais a mim do que você ama qualquer outra 
pessoa.” A proclamação que determinou a qualificação para Jesus se tornar Messias foi, 
“A menos que toda a humanidade vivendo no mundo satânico no passado, presente e 
futuro me ame mais do que qualquer outra pessoa, eles não podem vir diante de Deus.” 
Jesus pôde realmente praticar isto, não apenas falar isto. Ele foi capaz de amar aqueles 
que o amaram dessa forma. Vocês devem entender isto claramente. 
 
Então, como isto acontecerá? Se amamos Jesus mais do que amamos o rei no mundo 
satânico, uma estrada se abrirá para herdarmos o poder real da nação celeste, e se 
amamos Jesus mais do que amamos nossos pais no mundo satânico, então uma estrada 
se abrirá para servirmos nossos pais na nação de Deus. Se amamos Jesus mais do que 
nossa esposa e filhos no mundo satânico, então uma estrada se abrirá para amarmos 
nossa esposa e filhos na nação de Deus, e se amamos Jesus mais do que amamos nosso 
esposo e esposa no mundo satânico, então uma estrada se abrirá para amarmos o esposo 
e a esposa na nação de Deus. Vocês entendem sobre o que estou falando? Se vocês 
amam Jesus dessa forma, externamente vocês serão capazes de encontrar tudo, e 
também serão capazes de receber Jesus e Deus. 
 
Jesus declarou, “Ninguém pode se tornar meu discípulo a menos que me ame mais do 
que ama qualquer outra pessoa.” Naquela época, por essas palavras, Jesus estava se 
condenando à morte por uma pessoa com uma espada na frente das outras pessoas. É 
muito perguntar isto? Se um esposo que tem uma esposa ouve isto, ele diria para sua 
esposa, “Vá e ame Jesus?” Não; ele a ameaçará, dizendo, “Eu matarei você, se você for 
até ele frequentemente.” 
 
Portanto, a posição mais difícil é a posição do Messias. A obra mais difícil é a obra do 
Messias. Levante sua mão se você queria ser um Messias ao menos uma vez. Na minha 
opinião, aqueles que dizem que querem ser um Messias são pessoas loucas. Vocês não 
podem se tornar um Messias fazendo qualquer coisa que vocês gostam. Vocês entendem 
quão difícil é isto? 
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A fim de encontrar a família de Jesus, vocês devem ser capazes de se levantarem, 
rejeitando o amor satânico. Este é o motivo pelo qual Jesus disse, “Vocês devem me 
amar mais do que qualquer outra pessoa.” Ele disse, “Vocês não são dignos de mim, se 
não me amam mais do que seus pais, esposo ou esposa e filhos e filhas.” Mas isso é 
possível? 
 
Jesus disse coisas que faziam as pessoas o criticá-lo por ser um ditador do amor. Jesus 
nos disse estas palavras porque devemos transcender o amor em relação aos pais e filhos 
no mundo satânico. Se estamos abaixo desse nível, podemos ser possuídos por Satanás. 
Mesmo se vocês se tornam um ministro ou um ancião, não importa quão famoso um 
evangelista possa se tornar, vocês não podem sair da realidade de domínio satânico. 
 
A maioria das pessoas não conhece este fato surpreendente. Especialmente os cristãos, 
que devem herdar o relacionamento histórico tradicional, nem mesmo sonham sobre 
isto. Vocês devem passar a saber quão lamentável é este fato. 
 
A estrada para seguirmos em busca de uma família não é uma estrada reta, mas uma 
estrada tortuosa. Porque todas as distorções da história foram causadas a partir de uma 
família, a fim de buscar novamente por essa família, vocês devem entender que 
devemos superar muitos caminhos ásperos de ressentimento enredados às situações da 
história. 

 
Como vocês podem se tornar uma das famílias restauradas? Vocês devem estar 
relacionados com a Igreja de Unificação. Vocês devem praticar os ensinamentos da 
Igreja de Unificação. Quais são os ensinamentos da Igreja de Unificação? Eles ensinam 
como subjugar Satanás. Eles estão tentando expulsar Satanás, que estiveram fazendo 
coisas historicamente lamentáveis para Deus. Neste ensinamento, deve haver um 
conteúdo que tenha o poder para expulsar Satanás a qualquer momento da história, 
aparecendo diante de Satanás e dizendo, “Ei, inimigo Satanás: recue!” A menos que 
tenhamos o poder para subjugar Satanás neste mundo dominado por Satanás, nunca 
seremos capazes de unificar este mundo. Em outras palavras, vocês não podem se tornar 
uma das famílias restauradas a menos que possam preparar o conteúdo que tenha o 
poder para subjugar Satanás, e obliterar completamente o fato que Adão e Eva veio sob 
o domínio satânico no Jardim do Éden. 
 
Atualmente, o que faz as pessoas acreditarem na Igreja de Unificação, ou o que as 
pessoas que conhecem a vontade de Deus através dos ensinamentos da Igreja de 
Unificação devem se tornar? Elas devem ter confiança para serem vitoriosas, vencendo 
cada luta na história. Além disso, estas pessoas devem ter uma subjetividade pessoal 
para se moverem adiante mantendo lealdade, com a capacidade para subjugar este 
mundo mal, não importa quão mal ele seja. 
 
A Igreja de Unificação deve assumir responsabilidade e restaurar as falhas da história de 
Deus, que recuava toda vez que Satanás e Deus lutavam. Os membros da Igreja de 
Unificação devem se tornar as pessoas com essa qualificação. No mundo atual, 
democracia e comunismo estão lutando um com o outro. Mas mesmo dentro do 
processo de luta, devemos ser as pessoas qualificadas que podem avançar, resolver e ser 
vitoriosas. Somente com um poder subjetivo para subir, dominando a era e não sendo 
dominados por ela, podemos nos qualificar para nos ligarmos com a família celeste. 
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O que não devemos esquecer em nossas vidas sociais diárias? Os incidentes que 
ocorrem nos relacionamentos interpessoais e sociais são o ambiente ainda algemado ao 
inimigo que maltratou Deus no processo histórico. Portanto, vocês devem jogar fora 
todas as armadilhas históricas de Satanás e se tornar a pessoa que tem o poder de 
julgamento. Em outras palavras, vocês devem ter o cuidado de não serem capturados 
pela corda da acusação de Satanás. Em cada palavra que dizem em suas vidas, no 
trabalho que fazem na sociedade, vocês devem lembrar que o ambiente ao redor é o 
resultado de ataques, perseguições e insultos acumulados de Satanás contra Deus por 
seis mil anos. Vocês devem se tornar a pessoa que não falhará, mesmo neste ambiente. 
 
A menos que vocês possam dominar Satanás, vocês não podem se ligar com a família 
celeste. Se não podem estar conectados com a família celeste, vocês não podem se 
tornar um clã celeste. Se não podem entrar na realidade do clã celeste, vocês não podem 
participar na tribo celeste, e se não podem se tornar uma tribo celeste, então vocês não 
podem se juntar ao povo da nação celeste. Se não podem se juntar ao povo da nação 
celeste, vocês não podem entrar no reino celeste, o reino do céu na terra. 

 
Que tipo de mundo é o reino do céu? Porque este é um mundo original, um indivíduo, 
família ou clã que pode ser acusado pelo mundo satânico não podem entrar. Portanto, 
membros da Igreja de Unificação a partir de agora devem se unir com seu clã – o 
indivíduo, família e parentes. Em outras palavras, três gerações devem se unir. Se 
olhamos para a família de Adão, Adão era uma geração, Caim e Abel eram a segunda 
geração, e os filhos de Abel e Caim seriam a terceira geração. As três gerações devem 
se unir. Quando olhamos centrando em Deus, Deus será a primeira geração, Adão e 
Eva, a segunda, e Caim e Abel, a terceira. 
 
Jesus veio como o segundo Adão e devia se tornar o segundo antepassado da 
humanidade. Entretanto, porque a providência que ele estava iniciando fracassou, Cristo 
deve vir novamente. Portanto, o Senhor que virá novamente será o terceiro Adão. Este 
terceiro Adão, a fim de cumprir a história humana, deve resolver tudo na história. 
Portanto, baseados em três gerações, vocês também devem formar uma família que 
Satanás não poderá acusar. Vocês devem saber claramente que a menos que possam 
formar essa família, não podem estar incluídos na realidade de clã, nação e mundo. 
 
Como deve ser uma família restaurada? Depois de amar todas as pessoas, todas as 
nações, e através do amor transcendendo tudo, vocês podem dar um passo mais elevado 
como uma família restaurada. Quem está na família restaurada? Deus está na família 
restaurada. Vocês devem ser capazes de amar este Deus. Vocês devem amar Deus com 
um amor maior o que aquele com o qual vocês amam a tribo. 
 
6) O Princípio da Verdadeira Família e a Religião dos Verdadeiros 
Pais 
 
A história começou a partir do conflito entre Adão e Eva. Ela começou a partir da 
traição. Deus disse, “Se vocês comerem, vocês morrerão.” Mas a história começou a 
partir de uma mentira que seduziu e fez Eva comer secretamente, dizendo, “Está tudo 
bem comer. Se você comer, seus olhos se abrirão.” Houve um erro desde o início. Por 
esta razão, devemos seguir através de muito sofrimento. A fim de pagar por nossos 
pecados, devemos ter a colheita de acordo com o que semeamos. 
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Nos Últimos Dias, o relacionamento entre irmãos será cortado. Em nossa história 
humana, o caminho do céu ou o relacionamento de pai e filho era o centro mantendo o 
mundo reunido. Contudo, nos Últimos Dias, todas estas coisas serão destruídas. E 
quanto às mães, e quanto aos filhos, e quanto às esposas, e quanto aos esposos! – 
quando tudo é maltratado, vocês devem saber que são os Últimos Dias. Se um 
assassinato como um pai matando seu próprio filho acontece, são os Últimos Dias. Se 
uma história de um irmão mais velho matando seu irmão mais jovem é ouvida de todas 
as direções, são os Últimos Dias. Se o conceito que enfatizava que irmãos são unidos, 
ou que pais e filhos são unidos, ou que esposo e esposa são unidos, muda para uma 
forma de pensamento que considera benéfico somente algo para si mesmo, são os 
Últimos Dias. Porque isso foi semeado através da Queda no Jardim do Éden, estes 
fenômenos estão correndo por todo o mundo. Logo chegará o tempo de colher o fruto, 
mas agora este não é o tempo para colheita? Este mundo não deve continuar a fluir 
assim. Portanto, chegou o tempo para colher tudo isto. 

 
Através do relacionamento com os pais decaídos, herdamos a tradição que nos separou 
de Deus, e o mundo acabou nesta situação. Portanto, os Verdadeiros Pais devem vir e 
estabelecer um novo princípio. Que tipo de princípio seria? Ele seria mundismo? 
Universalismo? Este é o princípio da verdadeira família. Se o princípio da verdadeira 
família não aparece, o princípio de paz mundial não aparecerá. O representante deste 
princípio da verdadeira família deve ser um verdadeiro filho de Deus. Ele é o herdeiro 
interno de todos os elementos do coração de Deus, o herdeiro do mundo externo, e o 
herdeiro da posse de todas as coisas. Em outras palavras, ele é a pessoa que pode herdar 
o coração e corpo de Deus, e que pode herdar todas as coisas. Este filho pode pela 
primeira vez ser um representante de Deus. Quando este filho aparece, o céu é realizado 
pela primeira vez. 

 
Qual é o princípio da verdadeira família? O princípio da verdadeira família é um 
princípio de amor de Deus. Isto não é simples? Se vocês não têm amor, mesmo se vocês 
caminham demonstrando que são o número um no mundo, vocês serão pessoas 
infelizes. Vocês pensam assim, ou não? O princípio da verdadeira família é um 
princípio que os filhos e filhas seguirão eternamente os pais quando eles se movem. 
Este é um princípio que faz o irmão mais jovem seguir eternamente o irmão mais velho, 
e o irmão mais velho seguir eternamente o irmão mais jovem. Portanto, quando existe 
uma nação do irmão mais jovem, a nação do irmão mais velho seguirá, e quando há uma 
nação do irmão mais velho, a nação do irmão mais jovem também deve dizer que 
seguirá. 

 
O que é o princípio do amor de Deus? Ele transcenderá as fronteiras nacionais, 
transcenderá todo mundo horizontal, e no ato de dar e receber, ele sempre tentará dar 
primeiro e receber mais tarde. O mundo seguindo o princípio é o mundo ideal que virá. 
O mundo ideal não é um mundo que gritará, “Ei vocês.” Um mundo ideal é aquele com 
um princípio da irmandade de todos os povos. Neste ponto, os corações das pessoas se 
moverão automaticamente para se harmonizarem com o amor de Deus. Este mundo será 
assim a partir de agora. Portanto, uma verdadeira família deve aparecer. 
 
Um Salvador é o Messias. No pensamento messiânico, há uma palavra “Salvador.” Se 
vocês perguntam para aquelas pessoas que acreditam no Cristianismo em quem elas 
acreditam, elas responderão que acreditam em Jesus. Mas elas dirão que acreditam na 
família de Jesus?  
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E se vocês perguntam para aquelas pessoas que acreditam no Budismo em quem elas 
acreditam, elas responderão que acreditam em Buda. Mas elas diriam que acreditam na 
família de Buda? Vocês já ouviram as pessoas dizendo que acreditam em uma família? 
 
Entretanto, a partir de agora, uma religião dessa natureza deve aparecer. Uma religião 
de uma família salvadora deve aparecer. Essa é a religião dos Verdadeiros Pais. Esta é 
uma religião viva dos Verdadeiros Pais que forma a base de quatro posições. Nesse 
caso, o pai e a mãe se tornam o Salvador dos filhos e filhas da família. Isso não é assim? 
 
Se tomamos o final do Livro do Apocalipse, a história de restauração está escrita. Este é 
o motivo pelo qual a Bíblia é grande. Porque havia uma regra de restauração, ela foi 
escrita no último capítulo da Bíblia. Se olhamos para a Revelação para João 22:17, está 
escrito, “E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem 
sede, venha; e quem quiser, tome de graça da água da vida.” Vocês entendem o que 
representa o Espírito e a Noiva? A noiva é a esposa do Senhor e o Espírito é um ser 
espiritual. Portanto, a partir daqui, uma mãe tanto com espírito como com corpo deve 
aparecer. Jesus, como o pai da humanidade, é um homem, por isso ele deve encontrar 
uma mãe entre as mulheres, salvá-la, e juntos formarem um mundo novo. Os cristãos 
não sabem disto. Mesmo se eu digo que ensinarei para eles, eles dirão não. É 
surpreendente porque ao invés eles me chamam de herege. 
 
Que tipo de princípio é o universalismo? É um princípio dos Verdadeiros Pais. Estes 
dois princípios são, no final, os princípios dos pais. Este é o princípio de nossa família, 
nossa nação, e o princípio de cada um de vocês individualmente. Se homem e mulher 
não tivessem caído, qual princípio este mundo teria seguido? Devia ter sido o princípio 
de Adão. Esse princípio de Adão era realmente o princípio dos Verdadeiros Pais. Este é 
o princípio de pai e mãe. Nenhum outro princípio é possível. Portanto, a Igreja de 
Unificação deve conectar os problemas do coração com o princípio do céu centrando no 
conceito de Verdadeiros Pais dentro das fronteiras da família ideal original. Se o 
relacionamento de uma família sistematizada por este conceito permanecer, a Igreja de 
Unificação não perecerá. Ela não deve perecer. 

O que é universalismo? Imaginem se sua família estivesse transbordando com joias de 
ouro e prata. Ao invés de estarem intoxicados com essas joias, vocês seriam capazes de 
esquecer das joias e viver constantemente intoxicados com o amor de Deus – quando 
falamos sobre famílias, é este tipo de família. O que pertence ao filho pertence aos pais, 
e o que pertence aos pais deve ser retornado de volta para Deus como pertences de 
Deus. 
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Capítulo 3 
 

O Significado e Valor da Bênção 
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1. O Princípio Fundamental de Renascimento  
 
1) A Razão que o Messias é Necessário 
 
Precisamos do Messias porque precisamos receber salvação. Então, qual é o necessário 
e fundamental ponto de início para a salvação? Este é o ponto de contato com o amor de 
Deus. Entretanto, a realidade fundamental é que a humanidade é uma entidade coletiva 
com o corpo substancial de Satanás. Ela não tem nada a ver com Deus, e de fato está em 
oposição direta ao amor de Deus. Isto deve ser indenizado. 
 
Indenização significa a eliminação do pecado original. No processo de eliminar o 
pecado original, a questão principal é a linhagem de sangue. Pessoas decaídas 
absolutamente não podem resolver por elas mesmas a questão do sangue manchado. 
Esse é o motivo pelo qual precisamos do Messias. 
 
Jesus veio à terra e cumpriu sua missão como o pai espiritual. Ele salvaria 
espiritualmente Satanás. Um esposo simboliza o céu, portanto ele vai para o céu; uma 
esposa é o símbolo da terra. Portanto, ela deve lutar com Satanás, e se ela não gosta de 
seu esposo, ela não pode se colocar na posição de sua noiva. Satanás fornicou com 
homem e mulher no Jardim do Éden. Devemos obter vitória indenizando isto, e então 
começar de novo. Centrando no Espírito Santo, vocês devem superar as limitações 
invisíveis de Satanás e estar livres. A força do amor de Jesus e do Espírito Santo tem a 
capacidade para trazer renascimento. Depois de receberem a força de vida do 
renascimento, vocês devem lutar com Satanás e vencer. A menos que vocês vivam suas 
vidas inteiras assim, vocês não podem ir para o céu. 
 
Cristãos na terra dizem que eles estarão livres do pecado original quando Jesus vier 
novamente, mas o que significa ser liberado do pecado original? Isto é a restauração do 
coração, o fim da acusação de Satanás, e a separação de sua linhagem de sangue. Esta é 
a realização que permanecerá até o fim.  
 
Ter uma linhagem diferente significa ter um pai diferente. Portanto, o homem decaído, 
nascido com sangue manchado, não pode indenizar o pecado sem os Verdadeiros Pais 
originais. Vocês entendem? Esse é o motivo pelo qual até hoje, centrando na religião, a 
história desejava uma única pessoa que não seja decaída e que esteja qualificada para 
ser o primeiro antepassado da humanidade. 
 
Qual é a natureza do Messias que o homem decaído necessita? As pessoas decaídas não 
precisam de um Messias na posição de pais decaídos. O Messias deve ser um Adão e 
Eva não decaídos, unidos com a vontade de Deus, recebendo o amor de Deus e a bênção 
de Deus na posição de Verdadeiros Pais, e capazes de dar renascimento para todas as 
pessoas. Do contrário, homens e mulheres não podem se mover para uma posição que 
não tenha nada a ver com o pecado. 
 
Quem é o Messias? O Messias é os Verdadeiros Pais. Então por que vocês precisam dos 
Verdadeiros Pais? Porque vocês devem se enxertar ao amor dos Verdadeiros Pais. Esse 
é o motivo pelo qual, a menos que o Messias, os Verdadeiros Pais, apareça, as pessoas 
decaídas não podem ser livres do pecado original, e então seguir a partir desta posição 
liberada e sem pecado, para o estágio de aperfeiçoamento para receber a Bênção. 
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Adão não pôde se tornar os Verdadeiros Pais, mas ao invés estabeleceu a vinda dos 
mesmos pais pecadores. A doutrina do Messias, a doutrina de Cristo, ensina como 
enxertar a história diante de Deus pelo processo de restauração através de indenização. 
Isto é necessário por causa da queda. 
 
Devemos superar a ligação autocentrada com nossos pais satânicos e criar a vitória final 
centrando no amor verdadeiro. Somente através de Deus enviando o Messias podemos 
vencer a linhagem satânica. 
 
Se há alguém que faz a obra de remover a linhagem satânica das gerações da 
humanidade, essa pessoa é o Messias. A menos que os Verdadeiros Pais apareçam, a 
humanidade não pode estar unida com Deus e não pode criar uma base recíproca com o 
bem. 

 
Porque Adão e Eva caíram, Caim e Abel perderam a forma para se unirem 
verticalmente. Adão e Eva estão na posição de ter seus assuntos decaídos restaurados 
através de Caim e Abel. Adão e Eva não tinham o fundamento para criar a conexão 
vertical. Sendo que queremos nos colocar na posição de Verdadeiros Filhos, precisamos 
encontrar os Verdadeiros Pais que nos conectam verticalmente com Deus. A menos que 
restauremos nossa posição como filhos não decaídos, não podemos nos unir com Deus e 
alcançar o estágio de aperfeiçoamento. Não importa quanto vocês tenham fé, e não 
importa quão bem Caim e Abel estejam unidos, a menos que o fundamento dos 
Verdadeiros Pais seja restaurado, não há nenhuma forma vertical que possamos crescer. 
 
2) O Significado de Renascimento 
 
Renascimento não vem através de pessoas decaídas que sejam os descendentes decaídos 
de Adão e Eva; ele deve vir através do sangue e carne de pais sem pecado. A menos que 
passem através disto, vocês não podem voltar para Deus. A raiz original do pecado 
começou com Adão e Eva. Isto deve ser indenizado e superado. Vocês não podem 
voltar para o lado de Deus a menos que sejam renascidos, não tendo nenhum pecado 
original e não tendo nada a ver com pecado. 
 
Qual é o método de Deus para nos salvar? Salvação não pode surgir dentro da soberania 
decaída, não importa quanto esforço Deus faça. Esse é o motivo pelo qual Deus deve 
enviar o modelo de Adão e Eva não decaídos, os Verdadeiros Pais, para esta terra. 
Através destes pais, a humanidade segue através do curso das dores do nascimento, se 
separando eternamente do domínio satânico. Então não importa o que, Satanás não pode 
invadir; somente Deus pode nos dominar e subjugar. Pessoas com pecado original não 
podem voltar para a posição original sem pecado, sem nascer de novo. 
 
Quando Nicodemos perguntou para Jesus, “O que eu devo fazer para receber salvação?” 
Jesus disse, “Você deve nascer de novo.” Isso significa que, porque Nicodemos nasceu 
como filho de Satanás, a fim de receber salvação, ele tinha que receber o Espírito Santo 
e nascer de novo. Todos os relacionamentos satânicos devem ser liquidados, e 
relacionamentos originais centrados em Deus devem ser criados. 
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Quando este líder perguntou para Jesus, “O que eu devo fazer a fim de ir para o céu?” 
Jesus respondeu.” A menos que nasça de novo, você não pode ir para o céu.” Nascer de 
novo significa tornar-se um cidadão do céu depois de remover as correntes do pecado. 

 
Nascer de novo significa mudar no coração.  Existem pessoas entre os cristãos 
atualmente que acreditam que a segunda vinda do Cristo é nas nuvens. Salvação através 
deste conceito não pode ser verdadeira fé; isto é uma fé cega. Se salvação fosse simples 
assim, a Igreja de Unificação não seria necessária neste mundo. 

 
Mesmo se vocês fizeram o fundamento de fé de acordo com a providência de Deus, 
vocês precisam ser enxertados a fim de se tornarem filhos de Deus. 
 
Se os Verdadeiros Pais são a verdadeira oliveira, então vocês são as falsas oliveiras que 
precisam ser enxertadas. Isto não é apenas sobre um broto ou galho extra. Novos galhos 
devem surgir a fim de ocorrer a função normal. O que aconteceu à humanidade depois 
que o fundamento substancial de fé e amor foi perdido? A linhagem de sangue ficou de 
cabeça para baixo. Isto deve ser invertido. Este é o motivo que devemos entender a 
importância dos conteúdos do tempo no qual estamos vivendo. Quando Nicodemos 
perguntou para Jesus, “Como eu posso entrar no Reino do Céu?” Jesus respondeu, 
“Ninguém entra no Reino do Céu sem nascer de novo.” 
 
No processo de enxertar na verdadeira oliveira a partir da falsa oliveira, vocês não se 
enxertam no nível de um galho ou do tronco; ao invés, vocês cortam na base da árvore 
(deixando somente a raiz), então vocês enxertam um novo galho ali. Isto significa que 
as igrejas cristãs devem estabelecer um novo padrão, um novo sistema de ordem, e uma 
nova forma de pensamento centrando na vinda do Messias. O resultado de sua fé foi o 
fruto da falsa oliveira. A fim de dar o fruto da verdadeira oliveira, a velha árvore deve 
ser cortada e o novo galho enxertado nela. Se enxertar não é possível, toda a velha 
árvore deve ser arrancada com suas raízes e queimada. Se deixá-la, a semente da falsa 
oliveira se espalhará e criará inúmeras falsas oliveiras. O propósito de cortar a falsa 
oliveira é enxertar sobre os olhos da verdadeira oliveira. 
 
O problema é que quando comparamos os olhos da verdadeira oliveira e da falsa 
oliveira, eles parecem os mesmos; portanto, conflitos surgem. Especialmente no tempo 
da segunda vinda, muitos anticristos aparecem, confundindo as pessoas e impedindo-as 
de enxergarem a verdade. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse, “Orem constantemente 
e fiquem atentos.” 
 
Ao cortar a base de uma falsa oliveira e conectá-la com a verdadeira oliveira, a falsa 
oliveira, as falsas oliveiras serão todas cortadas e se tornarão um pomar de verdadeiras 
oliveiras. Estou trabalhando nesta tarefa, por isso as pessoas estão em alvoroço. Elas 
têm medo da dor de cortar seus corpos e estão em dúvidas sobre a capacidade do 
jardineiro. Com a primavera da providência de Deus, o trabalho de enxerto das falsas 
oliveiras já começou. 

 
Ao renascerem, vocês não podem ser menos capazes do que Adão e Eva. Se vocês são, 
então não podem restaurar nem mesmo as coisas básicas. Na obra de renascer, um 
indivíduo deve nascer novamente, então o nível familiar, o nível tribal, o nível nacional 
e o nível mundial devem renascer. Os cristãos de hoje são ignorantes sobre isto. 
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3) O Significado da Mudança de Linhagem de Sangue 
 
O nascimento de seres humanos começa quando a semente do esposo, a semente da 
vida, entra na esposa. Se isso é assim, onde vocês acham que é o local da concepção? É 
o útero da mulher. A história está pronta para criarmos a condição para voltar para esse 
único ponto, o local da concepção. Agora, a fim de dar nascimento a um bebê a partir do 
útero de uma mulher, deve haver um homem. Certamente uma família deve ser 
estabelecida. Contudo, considerando todo o processo, a semente escondida do bebê 
começou no homem. Por isso, a semente do homem em seu sangue deve ter a condição 
de estar unida com o amor de Deus. A menos que o homem passe através deste curso, 
ele não pode cumprir a condição para concluir a conversão da linhagem de sangue. 

 
Assim, a semente do bebê chega no útero da mãe. E quanto ao pai? No pai, a semente se 
origina na medula óssea. Portanto, ao passar pela medula óssea do pai e o útero da mãe, 
o bebê nasce. Então, como um bebê é feito? Vocês devem saber que foram feitos 
passando pela medula óssea de seu pai e o útero de sua mãe. A história é interessante. 
 
Cristãos que acreditam em Jesus, centrando no padrão antes da queda, devem nascer a 
partir da medula óssea de Jesus na posição de seus filhos. Isto significa que havia a 
semente de um filho antes do nascimento de Adão. Atualmente, os cristãos devem ser 
renascidos como filhos através da medula óssea de Jesus. A fim de fazer isto, eles 
devem estar unidos com Jesus. Então eles devem ser renascidos através da mãe 
espiritual, o Espírito Santo. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse para Nicodemos 
nascer de novo. 
 
Jesus disse para Nicodemos, “A menos que uma pessoa possa nascer de novo, ela não 
pode ver o Reino do Céu.” Então Nicodemos perguntou, “Como um homem crescido 
pode nascer de novo? Não é impossível voltar para o ventre e nascer de novo?” Então 
Jesus disse, “Você é um mestre famoso entre os Israelitas, e você não sabe?” Naquele 
tempo, Jesus estava falando profundamente sobre o Princípio. No Cristianismo, os 
conceitos de renascimento e nova vida implicam no sistema do Princípio, que significa 
que a restauração da linhagem de sangue ocorre através da mãe. A liquidação do pecado 
original acontece através da restauração da linhagem celeste. 
 
Mas receber uma nova vida, ser recriado e nascer de novo, ocorre somente passando 
através do corpo do Verdadeiro Pai. Salvação completa espiritual e física é possível 
somente através do Verdadeiro Pai. Os filhos que nascem através deste curso não têm 
pecado original. Eles entram no céu sem repetir este curso. Até hoje, o Cristianismo não 
pôde explicar completamente como uma pessoa nasce de novo – qual é o ponto de 
início e qual é o propósito do renascimento. 
 
Eles não podem nem mesmo entender que é um grande erro pensar que uma pessoa 
nasce de novo apenas crescendo até estar com trinta anos de idade acreditando em 
Jesus. O ponto de início do conteúdo de coração não é estar com trinta anos de idade. A 
menos que vocês façam a condição de ter a conexão de coração, o ponto de início e 
propósito do renascimento não pode ser realizado. Se vocês não sabem isto, o 
renascimento é impossível. 
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A fim de mudar a linhagem de sangue, voltem para a medula óssea de Adão, voltem 
para o centro do seu corpo. Satisfaçam a condição de se conectarem com o amor de 
Deus como uma semente no corpo do pai ou vocês não podem ser renascidos como 
filhos de Deus. Isto está absolutamente claro, mesmo intelectualmente. Esta mensagem 
está na Bíblia? Se está, então a Bíblia é a Palavra de Deus. 
 
Até agora, o que significava acreditar em Jesus? Jesus é um homem que é o Adão 
original não decaído. Acima de tudo, ele é o pai com carne. Esse é o motivo pelo qual, a 
menos que vocês estejam unidos com ele, não há como nascer de novo. Essa é a razão 
que no Cristianismo, os seres humanos entram na medula óssea de Jesus, o que significa 
esperar por Jesus como escavar por água em um deserto e encontrar com o coração 
amoroso de Jesus. A única forma para fazer isto é através da experiência, anseio e 
recepção de Jesus como o noivo. Interpretar Jesus como o noivo tem dois significados. 
O primeiro é se tornar uma semente entrando no centro de sua carne, e o segundo é 
fazer uma condição que você passa dentro do ventre da mãe, o que significa estar na 
posição de noiva. 
 
Originalmente, não deveria haver uma separação de espírito e corpo no renascimento de 
uma pessoa. Mas porque Jesus morreu, somente o renascimento espiritual é possível; o 
corpo espiritual renasceu, mas o corpo físico não pôde renascer. Por isso Jesus deve vir 
novamente na carne. Esse é o motivo pelo qual pessoas que acreditavam em Jesus e 
foram para o mundo espiritual devem voltar no tempo da segunda vinda, passar através 
do Pai e através do ventre da Mãe. A menos que esta condição seja feita, não há forma 
de ter vida. Em outras palavras, vocês devem emergir a partir da medula óssea do Pai 
como a semente de um filho ou filha, e nascer através da Verdadeira Mãe. Vocês 
encontram Jesus através do Espírito Santo; isto é como entrar na medula óssea do 
Verdadeiro Pai como uma semente. Deste modo, esse processo deve ser restaurado 
espiritualmente através de indenização no tempo da segunda vinda. A semente devia 
entrar na medula óssea espiritualmente e sair através da Mãe. Essa é a forma para 
restaurar a conexão de coração e linhagem de sangue. Cristãos de hoje nem mesmo 
pensam sobre isto; eles apenas acreditam que entrarão no céu. Isso é absolutamente um 
erro. 

 
Sendo que sua posição concedida não tem nada a ver com os Verdadeiros Pais, e ao 
invés de vocês nascerem com o sangue dos falsos pais que foram expulsos do céu, 
vocês devem se negar e se transcender a fim de se livrarem de sua linhagem de sangue. 
Basicamente, sem mudar a linhagem de sangue, vocês não podem ir para o céu. 
 
4) A Fim de Nascer Novamente 
 
Considerem Jesus dando o amor de noivo, unido com o Espírito Santo dando amor 
como sua noiva: esse amor deve se tornar meu osso e minha carne. Ou seja, “Eu estou 
em vocês e vocês estão em mim.” De acordo com estas palavras de Jesus, a menos que 
o fundamento de amor de coração seja estabelecido, não há nenhum renascimento. 
Vocês podem dizer que precisam nascer de novo, mas a fim de nascerem de novo, vocês 
precisam amar Jesus mais do que qualquer outra pessoa. O domínio de Satanás está 
baseado no amor satânico, por isso vocês devem compreender que a menos que o seu 
trabalho de amar centrando em Deus esteja em um nível mais elevado do que o amor 
satânico, não há nenhuma forma se vocês se conectarem com Deus.  
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Este é o curso de sofrimento e rota difícil que as pessoas religiosas devem seguir. 
Cristãos amam Jesus todos os dias esperando por Sua segunda vinda com todo o seu 
coração. Elas não clamaram por 2.000 anos dizendo, “Oh, venha, Senhor e noivo 
Jesus”? A menos que saiam de seus corpos, com seus corações despedaçados e seus 
ossos derretidos, vocês estarão em uma situação de não saberem se seus espíritos estão 
dentro ou fora de seus corpos.  
 
Somente se vocês são capazes de se comunicar ou se relacionar com Deus ou Jesus, o 
Espírito Santo virá. Com a vinda do Espírito Santo, o evento de dar nascimento a um 
espírito bebê acontecerá. Vocês já tiveram esta experiência? Se vocês não tiveram 
nenhuma experiência como essa, vocês ainda são os filhos do mundo satânico. Mesmo 
agora, vocês devem entender que possuem uma base para as acusações de Satanás. 
Neste estado, uma pessoa não pode entrar no Reino do Céu; ele ou ela irá para o 
inferno. 
 
Talvez a obra de mudar a linhagem de sangue seja feita pelo Messias, mas a arte de 
mudar a si mesmo é a obra de ninguém mais além de você mesmo. A menos que isto 
seja realizado, vocês não podem avançar na estrada da salvação. Isto não acontece 
facilmente; vocês devem enfrentar e superar situações de vida e morte. A menos que 
vocês façam quarenta dias de oração, jejum, ou enfrentem uma situação quase fatal na 
qual estejam vomitando sangue, a mudança da linhagem de sangue pode não ser 
possível. 

 
Jesus disse para seus seguidores, “Qualquer um que quiser me seguir deve dar sua vida 
e carregar a cruz. Aqueles que querem viver, perderão suas vidas, e aqueles que perdem 
suas vidas por meu benefício, ganharão suas vidas.” Sem desejar a vida no mundo 
satânico, diante da vontade de Deus, meu sangue, carne e ossos serão queimados e 
transformados em pó. O cheiro será maravilhoso. Quando sacudida por todo céu e terra, 
uma pessoa que ama Deus e o universo dessa forma não irá para o inferno. Ela pode 
viver para sempre. 
 
“Com todo seu coração e esforço, você deve amar o Senhor seu Deus,” é a mesma coisa 
que dizer que não há nenhuma desculpa para o egoísmo. Isto significa que devemos 
manter o propósito inteiro, para o público, e que coisas individuais não são toleradas, ou 
seja, com todo seu coração, vontade e ser, vocês devem amar o Senhor seu Deus, como 
está dito no primeiro mandamento. Isto é ser público a partir da posição absoluta. 
 
A partir da posição absoluta, ser público significa que o “eu” não existe. Vocês 
representam o todo, e essa representação deve se tornar sujeito. Porque este mundo 
pertence à soberania de Satanás, Satanás representa o todo como o centro da existência. 
Devemos atender Deus como nosso sujeito absoluto. Neste ponto, vocês não podem ter 
a ideia do “eu.” Quando vocês têm uma noção do “eu,” a condição para acusação de 
Satanás sempre permanece. A partir da posição de negar o eu, centrando no sujeito 
absoluto, a mente e corpo e as coisas externas devem se tornar unidos. A partir desta 
posição, vocês devem fazer ofertas. 

 
Jesus disse para Nicodemos, “A menos que você possa nascer de novo, você não pode 
entrar no céu.” O eu que viveu até agora deve ser negado de forma histórica. Não 
importa quantas razões possam dar que vocês são bons e que fazem muitas coisas boas, 
o “eu” deve ser negado. 
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Por causa da queda, não há nenhuma possibilidade de evitar isto. A nossa vida é de 
negação, negar viver e até mesmo negar a morte. 
 
Toda a humanidade que nasceu antes do nascimento da Verdadeira Mãe nasceu sem 
significado. Essa é a razão pela qual devemos enxertar a Jesus e voltar para a medula 
óssea de Jesus, e então se tornar esposo e esposa e nascer de novo através do amor 
verdadeiro. O Cristianismo enfatiza o amor por esta razão. 
 
Em unidade com Jesus, amor é a única coisa necessária, nem verdade e nem justiça. 
Antes da vida, amor é necessário. Amor vai além da história e transcende distância e 
espaço. 
 
Centrando no amor, Deus queria unir os seres humanos originais. A menos que vocês 
esqueçam seu próprio sofrimento e esperem por amor, vocês não podem saltar para o 
nível humano original. 
 
Quando vocês têm o coração que ama Deus e a criação, vocês podem eliminar o amor 
decaído. Progresso vem somente se a busca do padrão original é mais forte do que o 
amor de homem e mulher. Além disso, vocês devem amar Deus de forma absoluta, criar 
um objetivo que tenha valor pessoal no amor que recria, e seguir em frente. Isto é assim 
por causa da queda no amor fora do princípio. Os seres humanos caíram em um nível de 
amor centrando no orgulho e no ser. Esse é o motivo pelo qual somente quando temos o 
amor original de Deus, podemos seguir em frente. Seu desejo de alcançar a perfeição de 
si mesmo deve ser mais forte do que o coração de um jovem casal namorando; somente 
então vocês podem seguir para o nível de perfeição. A menos que seu amor por Deus 
possa digerir o amor satânico, vocês não podem subir. Esse é o motivo pelo qual estou 
ensinando vocês a adorarem Deus e a vinda do noivo ideal, o Senhor. Este é o 
significado dos 2.000 anos de vida de celibato cristão, esperando pelo noivo na posição 
da noiva. Cristãos não entendem este conteúdo. 
 
Se seu amor por Deus não supera o amor de esposo e esposa, pais e filhos, e patriotas 
pela nação do mundo secular, como vocês podem se tornar os filhos e filhas de Deus? A 
fim de se tornarem os verdadeiros filhos e filhas de Deus, primeiro de tudo, Deus, o 
mundo espiritual, e seus descendentes na terra devem todos elogiar vocês. A soma dos 
três deve ser realizada. Depois que três pontos estejam conectados, uma área é criada. 
Dois pontos formam apenas uma linha, e isto é insuficiente. 

 
A queda humana ocorreu pela descrença em Deus, por isso devemos acreditar no 
Senhor da Segunda Vinda e segui-lo. Depois de segui-lo, o que vocês farão? Vocês 
devem criar o ninho para o amor. Isto não é simples? Depois disso, vocês devem se 
tornar de forma substancial e de coração unidos com Jesus, o noivo. Então, todas as 
coisas devem ser restauradas. Ao fazer isto, as posições de Deus, Verdadeiros Pais e 
Verdadeiros Filhos aparecem, pela quais Deus esperava no início do mundo. Esse lugar 
está aparecendo no universo; a partir deste ponto, o novo céu e terra estão abrindo. 
 
Embora os conteúdos de cada uma de suas linhagens de sangue e fundamentos sejam 
diferentes, a fim de se assemelharem aos Verdadeiros Pais, vocês precisam fazer o 
trabalho de enxerto. Se vocês não se enxertam, isto não pode ser feito. A fim de se 
enxertarem, vocês devem concluir seu curso de indenização. Porque isto começou a 
partir dos pais, isto deve ser resolvido através dos pais. 
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Porque Adão e Eva não puderam se tornar os verdadeiros pais, mas ao invés se tornaram 
os falsos pais, Deus teve que buscar até hoje pelos verdadeiros pais. As imagens do 
noivo e da noiva e as Bodas do Cordeiro no tempo da Segunda Vinda se referem à 
busca pelos verdadeiros pais. 
 
Todos vocês não podem fazer condições sem seguir através dos Verdadeiros Pais. 
Embora vocês saiam para ser missionários em uma região, então se tornem um líder 
distrital e cumpram sua missão, vocês não podem fazer a condição sem centrar nos 
Verdadeiros Pais. Tudo deve estar conectado com os Verdadeiros Pais. Somente 
trabalhando e obtendo resultados em relação aos Verdadeiros Pais, vocês podem colher 
os resultados para o céu. Do contrário, vocês não podem colher pelo céu. É assim como 
vocês recebem salvação na Idade do Completo Testamento. Antes de esperar por coisas 
mundanas, vocês devem esperar pelos Verdadeiros Pais. Essa é a responsabilidade dos 
filhos. Aquele que se agarra em sua esposa primeiro se qualifica como um filho? O filho 
cresce no ninho dos pais e pensa que seus pais são as pessoas favoritas número um. Este 
é o princípio. Mesmo se vocês recebem a Bênção no futuro, vocês devem criar relações 
com seu cônjuge somente depois de criar relações com seus pais. Antes de qualquer 
coisa, vocês devem esperar pelos pais. Vocês devem sentir que sem os pais não há noite 
ou dia, ou mundo, e sua própria existência não tem nenhum valor. Um coração de amor 
e adoração por seus pais deve dominar sua vida diária. Depois disso, vocês podem ser 
um filho e filha do Céu. Depois de seguir através desse curso de vida, vocês podem 
recepcionar seu cônjuge como seu esposo ou esposa. Sem seguir através deste curso, 
como vocês podem receber seu esposo ou esposa? 
 
Primeiro de tudo, vocês realmente precisam esperar pelos pais. Minha motivação pela 
vida é os Verdadeiros Pais. Toda minha esperança é os Verdadeiros Pais, todo meu 
ideal e a base da minha felicidade é os Verdadeiros Pais. A menos que vocês atendam 
os Verdadeiros Pais com este padrão, vocês não podem encontrar salvação. Vocês já 
atenderam os Verdadeiros Pais assim? Vocês são falsos. Vocês devem entender isto 
claramente. Esse é o motivo pelo qual vocês devem ter uma fé tão forte para seguir além 
de sua existência. Pensem, “Eu sou um filho ou filha que está se tornando unido com os 
Verdadeiros Pais eternamente.” A menos que encarnem este pensamento, vocês não 
podem fazer isto. 
 
Vocês não podem atender os Verdadeiros Pais sozinhos. Vocês precisam ter seu 
parceiro recíproco, seja um homem ou uma mulher. No caso que estejam sozinhos, 
vocês devem obter ajuda de alguém na posição de Adão. Por isso vocês oferecem e 
retornam algo aos pais, e assim vocês ganham o amor dos pais, e podem conectar o 
relacionamento de sangue com seus descendentes. É assim como vocês podem conectar 
o fundamento de amor com sua linhagem de sangue, que é o conteúdo valioso do 
relacionamento de atendimento. Atendam os Verdadeiros Pais com a intensidade do 
padrão de valor recíproco relacionado ao sangue; se fizerem o contrário, não podem 
atender. Vocês devem saber sobre isto. 
 
O ponto de início da fé na Igreja de Unificação é a compreensão que vocês são os filhos 
ou filhas de Deus. Isto é centrando no amor de Deus, restaurando a posição de filhos. 

 
A fim de se tornarem um verdadeiro filho filial, vocês devem passar através do coração 
dos pais. Depois de entrar na Igreja de Unificação, para conhecer o Pai, vocês devem 
entrar no mundo do coração. 
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Líderes e missionários devem entrar neste coração. Muitas vezes durante o dia, 
enquanto vocês estão caminhando, sem estar conscientes disto, vocês estão chorando 
por causa do coração de Deus. Somente essa igreja pode prosperar. 
 
Fazendo seu melhor no lugar do coração, vocês e o Mestre podem se tornar unidos no 
mundo do coração, e tudo pode estar unido. Coração transcende distância, transcende o 
ambiente e transcende história. Além disso, ele pode abreviar o período de tempo. 
 
Portanto, vocês devem estar na posição de Mestre. Se estou triste, vocês devem se sentir 
tristes. Devemos respirar juntos. Se estou exalando, vocês estão inalando. Unam-se 
comigo e façam coisas com o coração correto. 
 
Vocês estão tendo tempos difíceis, mas estão seguindo o caminho da restauração. 
Estamos seguindo este caminho porque vocês e eu conhecemos Deus. Vocês podem ter 
reclamações ou mágoas, mas porque conhecem Deus, vocês não podem odiar. Esta é 
uma coisa ruim? Por causa de não se conhecer Deus, tudo é destruído, o comunismo se 
espalha por todo o nosso mundo e o Cristianismo se rompe em pedaços. Conhecer Deus 
é um pecado? Não importa quão miseráveis vocês sejam, esta forma de vida é muito 
valiosa. Não importa o que esteja rompido, façam isto com seu melhor esforço e sigam 
da melhor forma. 

 
É a mesma coisa na busca pela verdade. Ao contrário de outras igrejas cristãs, apenas 
ler a Bíblia não faz isto. Pensem sobre as muitas formas que vocês utilizam sua 
observação como um cientista. Encontrar o Princípio requer o método científico. 
Pensem sobre isto, o Mestre descobriu muitas coisas, não é? 
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2. Renascimento e Origem da Bênção  
 
1) Mudança de Linhagem de Sangue Através dos Israelitas 
 
A história começou com luta. Na família de Adão, Caim e Abel lutaram. Caim deve se 
mover para a posição de irmão mais jovem. Fazer um irmão mais velho se tornar um 
irmão mais jovem parece estranho, mas este não é somente o caso. Sem esta inversão, 
Satanás não pode ser empurrado. Esta luta começou a partir do nascimento e a partir de 
irmãos. Caim nasceu como uma pessoa, e Abel nasceu como uma pessoa também. Jacó 
e Esaú eram gêmeos, mas depois que cresceram, eles brigaram. Eles brigaram até 
mesmo no útero de sua mãe. 
 
Se investigamos a história de Tamar, podemos conhecer o Princípio. Tamar deu 
nascimento a filhos através de um relacionamento com seu sogro. Contudo, como um 
filho que nasceu a partir do relacionamento de sua mãe com seu próprio sogro pôde 
herdar a linhagem de sangue de Israel? Como no mundo isto pode ser possível? 
 
Quem foi a mãe de Salomão? Sua mãe, Betsabé, era a esposa de Urias. O Rei Davi 
roubou a esposa de Urias. A esposa de Urias se tornou a segunda esposa de Davi. 
Através disto, o Rei Davi estava na posição de Adão e Urias estava na posição do 
arcanjo. Se a esposa do arcanjo não é restaurada, a posição de Eva não pode ser 
estabelecida. O arcanjo caiu através de tomar a esposa de Adão, Eva. Roubando-a, ele 
conquistou pelo amor. A fim de indenizar isto, estes três relacionamentos devem ser 
invertidos. O bebê que nasce depois de cumprir estas condições de acordo com o 
Princípio é o glorioso bebê celeste. Salomão foi o bebê glorioso. Tamar teve um 
relacionamento sexual com seu sogro. Contudo, seu espírito ao ter o relacionamento 
com seu sogro era puro e de sacrifício. Naquele tempo, a lei era que uma mulher que 
fornicasse deveria ser morta. Tamar perdeu seu primeiro e segundo esposos, e ela sabia 
que era responsável para perpetuar a linhagem de sangue. Esse é o motivo pelo qual ela 
pôde superar seu orgulho e dignidade. Ela estava somente preocupada sobre como ela 
podia manter a linhagem de Deus. Porque ela amava a linhagem de sangue, ela tinha um 
único pensamento, que era restaurar a linhagem de sangue. Ela teve um relacionamento 
com seu sogro a fim de estabelecer a condição para voltar para Deus. A partir deste 
ponto de vista, seu sogro era realmente seu irmão. 
 
Os descendentes Israelitas e Judeus herdaram o padrão de vitória no ventre. Por que isto 
teve que seguir para o nível nacional? Foi porque este é um mundo satânico, e Satanás 
tem nações. Como a autoridade da nação escolhida, Israel, progrediu, a vitória interna 
da linhagem de sangue progrediu com isto. Herdando isto, Maria esqueceu qualquer 
orgulho na posição ou situação ambiental, e somente a vontade de Deus estava em seu 
coração. Com vitória no ventre, não há nenhuma invasão satânica. Nesse fundamento, 
Jesus nasceu através de Maria. Jesus nasceu com a condição de estar no lado de Deus, 
sendo que ele nasceu a partir do fundamento de vitória na guerra histórica. Esse é o 
motivo pelo qual Jesus disse, “Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e sem mim, 
ninguém pode ir até o Pai.” Porque Jesus nasceu com o conteúdo interno de 
relacionamento de sangue, Jesus se tornou o unigênito de Deus na história humana. Até 
hoje, ninguém conhecia este fundamento. Esse é o motivo pelo qual, embora possa 
haver muitas religiões, elas somente podem estar no nível de servo ou filho adotado. 
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No Novo Testamento, o Evangelho de Mateus está na posição do Gênesis do Velho 
Testamento. Esse é o motivo pelo qual a queda humana foi registrada no início do 
Gênesis e o curso de restauração está registrado no início do Evangelho de Mateus. No 
Evangelho de Mateus, existe uma descrição desde Abraão até Jesus. “Um registro da 
genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão”, foi registrado no 
versículo um do Evangelho de Mateus. No terceiro versículo, “Judá, o pai de Perez e 
Zerá, cuja mãe era Tamar,” está registrado. Por que a mulher como prostituta chamada 
Tamar foi registrada bem no início? Novamente, “Boaz, o pai de Obede, cuja mãe era 
Rute,” está registrado, e “Davi foi o pai de Salomão,” cuja mãe tinha sido esposa de 
Urias, está registrado. 
 
No versículo dezesseis está escrito, “Jesus nasceu, que é chamado Cristo.” Contudo, por 
que este fato antiético e intolerável está registrado no Evangelho de Mateus? Eu penso 
que o escritor conhecia os fatos do nascimento de Jesus. Mas por que este fato ruim está 
registrado na Bíblia? Vocês devem saber sobre isto. Além desta história, há muitas 
coisas na Bíblia que não são explicadas porque elas estão registradas em símbolos e 
parábolas. Devemos desenterrar e restabelecer a clara tradição cristã. Do contrário, 
vocês devem compreender que o Cristianismo deste mundo se rompeu, e os pedaços se 
tornarão ofertas para Satanás, e desaparecerá. 
 
Jesus Cristo nasceu através do curso de restauração através de indenização, por meio de 
uma mulher, Maria. Maria era aquela que podia resolver a dor histórica. Como uma 
mulher central em nível nacional pela vontade de Deus, ela não se preocupou se 
perderia sua vida ou não. Com esta fé, ela gerou Jesus Cristo. 
 
Através do Judaísmo, baseado nos 4.000 anos de restauração, Deus estava procurando 
pela origem da linhagem de sangue antes da queda, o filho imaculado, que é o Adão 
restaurado. Esse é o motivo pelo qual em I Coríntios 15:45, Jesus é chamado de “Último 
Adão.” Isto significa que a história providencial de Deus de salvação é uma história 
providencial de restauração. Porque é a história de recriação, Deus trabalhou tão 
intensamente por 4.000 anos, para estabelecer o curso de restauração. Isto é o que a 
humanidade não pôde entender. Finalmente, o filho unigênito restaurado, Jesus, nasceu, 
na posição amada por Deus. 
 
2) Renascimento Através de Jesus e o Espírito Santo 
 
Jesus Cristo é a pessoa por quem Deus buscou por 4.000 anos, e então enviou para esta 
terra. Este Jesus é o novo antepassado do bem e como os Verdadeiros Pais, ele está 
trabalhando duro continuamente a fim de que nós que morremos uma vez, possamos ser 
renascidos. 
 
Jesus é como Adão no Jardim do Éden. Jesus poderia cumprir sozinho a vontade de 
Deus? Não; esse é o motivo pelo qual ele tinha que encontrar sua noiva. A família da 
noiva deveria ter sido a família de Jesus, a nação da noiva deveria ter sido a nação de 
Jesus, e a nação de Jesus deveria ter sido a nação de Deus. Jesus veio somente como 
filho de Deus. Portanto, a nação da noiva, a nação Judaica, deve ser a nação de Jesus, e 
essa igreja da nação deveria ser a igreja de Jesus. Depois disso, ele deveria ter 
conquistado o Império Romano. 
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Entretanto, ele foi morto, por isso houve um problema: na terra, não havia nenhum 
padrão para os pais. Se o pai e a mãe estivessem vivendo, centrando no amor, eles 
podiam criar a condição para o renascimento. Sendo que não há nenhum pai ou mãe, 
não há nenhuma forma para fazer a condição para renascimento através do amor dos 
pais. Esse é o motivo pelo qual cinquenta dias após a ressurreição de Jesus, o Espírito 
Santo veio à terra. O que é esse Espírito Santo? É o Deus Mãe. Pela primeira vez desde 
a queda de Adão e Eva, a forma ideal substancial de Adão, Jesus, nasceu, mas a forma 
ideal substancial de Eva não estava lá. Portanto, o padrão da mãe ideal ficou sem forma; 
somente o espírito foi enviado à terra. Esse é o motivo pelo qual receber o Espírito 
Santo significa entrar de novo no ventre da mãe. 
 
No processo de nascer de novo, depois de receber o Espírito Santo e se tornar a 
encarnação do Espírito Santo, somente o Espírito Santo não é suficiente. Como o 
espírito mãe, o Espírito Santo é a noiva para Jesus. Através do Espírito Santo, devemos 
amar Jesus, que é o noivo, e fazer a condição para estar absolutamente unido com ele a 
fim de ter renascimento. Somente seguindo este caminho vocês podem receber 
salvação. Essa é a razão que vocês devem pensar sobre Jesus como seu esposo e o 
Espírito Santo como sua mãe. Sem fazer condições assim, não há nenhuma forma para 
renascer. De forma lógica, isto faz sentido. 

 
Depois que Jesus foi para o mundo espiritual, o Pentecostes aconteceu quando cerca de 
120 seguidores oravam juntos e o Espírito Santo desceu. Este Espírito Santo é o Deus 
Mãe. Se Jesus é chamado o pai, o Espírito Santo é o Deus Mãe. A esposa é aquela que 
conhece completamente o esposo. Então que tipo de pessoa é o Espírito Santo? Se Eva 
tivesse se tornado aperfeiçoada, ela teria sido a mãe substancial, mas por causa da 
queda, o espírito de Eva foi chamado de volta para Deus. Se Jesus tivesse recebido uma 
noiva na terra, esse espírito (de Eva) teria ressuscitado através dessa noiva e teria 
recebido um corpo substancial. Mas porque Jesus não teve o fundamento para ter a 
noiva, esse espírito não pôde voltar. Assim, Jesus não pôde assumir a posição dos 
verdadeiros pais substanciais. Esse é o motivo pelo qual Jesus e o Espírito Santo 
tiveram que assumir a posição de pais espirituais. Se isso não tivesse acontecido, não 
teria havido nenhum fundamento para a providência continuar. 
 
Atualmente, aqueles que acreditam no Cristianismo dizem que o crente deve receber o 
Espírito Santo. Mas por que uma pessoa deve receber o Espírito Santo? Porque a esposa 
cometeu o pecado, a mulher deve superar a dor do parto. Esse é o motivo pelo qual o 
Espírito Santo está trabalhando. De novo, a fim de receber salvação, porque uma pessoa 
é como um espírito de criança necessitando do amor de Jesus e da mãe juntos, os 
cristãos ensinam sobre receber o Espírito Santo. 
 
O Espírito Santo é o espírito perfeito feminino de Deus. A função do Espírito Santo é 
ajudar a voltar para dentro de Adão. Esse é o motivo pelo qual todos os cristãos devem 
retornar de volta para o corpo de Jesus como suas sementes na posição dos filhos. Há 
quantos cristãos que estão seguindo desta forma? Há algum cristão que pensa sobre isso 
mesmo eu seus sonhos? Todos eles apenas acreditam em Jesus e dizem que querem ir 
para o Reino do Céu. Mas se alguém diz que acredita somente por sua boca e espera ir 
para o Reino do Céu, ele ou ela está cometendo um grande erro. Somente seguindo de 
volta para a medula óssea de Jesus é que a restauração é possível. 
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Pensem sobre como Deus teve que perseguir Sua providência. Vocês devem saber 
através deste curso, que incontáveis satanases estão regozijando. A fim de penetrar 
através destes muros satânicos, um número incontável de sacrifícios ocorreu. Sem 
sacrificar, vocês não podem entrar profundamente em Jesus para renascerem. Entrar em 
Jesus e entrar em contato com o amor de Deus é esse curso. Depois que a condição é 
concluída, vocês terão feito uma condição interna para se conectarem com a linhagem 
de sangue dos Verdadeiros Pais. A partir deste ponto, seguindo o caminho de amor 
verdadeiro, pelo qual Jesus e o Espírito Santo estão esperando, vocês podem nascer de 
novo. Além disso, ao se tornarem unidos em amor, como uma mulher ama um homem, 
ou um homem espera por uma mulher, vocês podem nascer de novo. 
 
A função do Espírito Santo é dar estímulo emocional. Uma vez que vocês recebem o 
espírito bebê, vocês passam a esperar muito por Jesus. Jesus é o noivo e o Espírito 
Santo é a noiva. O princípio de ressurreição no Cristianismo se refere ao fato que 
quando estes dois corpos substanciais se tornam unidos, vocês são renovados. 
 
No Cristianismo, o Pai Sagrado é Deus e o Filho Sagrado é Jesus. Então, o que é o 
Espírito Santo? O Espírito Santo é o Deus Mãe. Porque ele é o Deus Mãe, a menos que 
vocês recebam o Espírito Santo, vocês não podem nascer de novo. O Deus Mãe, o 
Espírito Santo, deve dar nascimento. Este Espírito Santo está esperando por Jesus. Ela 
espera tanto que seus olhos ficam prestes a sair. Vocês podem não ter experimentado 
algo assim. O Deus Mãe, que é o Espírito Santo, ama o espírito de seu esposo. Este 
sentimento de amor deve ocorrer no corpo humano. Com este coração, uma pessoa deve 
nascer de novo. Sem passar através do amor dos pais, não há como nascer de novo. Esta 
é a lei celeste. 
 
Jesus é o pai; o Espírito Santo é a mãe. Em outras palavras, Jesus é o noivo e o Espírito 
Santo é a noiva. Quando o Espírito Santo vem para seu coração, o amor do Espírito 
Santo por Jesus se torna unido com seu coração. Vocês recebem o fogo do Espírito 
Santo. De repente, tudo muda. Fazendo isso através da conexão de amor dos pais 
espirituais, nova vida se espalha. Isto é o que o Cristianismo quer dizer por nascer de 
novo. 

 
Até hoje, a missão de Jesus e do Espírito Santo é dar nascimento. Porque a essência da 
natureza materna original de Eva poderia criar uma base recíproca com Eva decaída, 
Deus a enviou de volta no tempo de Jesus como objeto para o sujeito. Mas isto não teve 
forma. Jesus teve forma, mas o Espírito Santo não tinha forma (um corpo). Contudo, 
fazer a missão de mãe – seguir seu coração, dar um estímulo emocional e limpar o 
pecado – e fazer este trabalho é ser como uma mãe criando um bebê, recebendo a 
proteção do pai (de Jesus). Isto se torna a condição de nascer de novo e realmente é 
renascimento. 

 
No Cristianismo, ninguém pode receber salvação sem seguir através de Jesus e do 
Espírito Santo. Jesus representa o pai espiritual e o Espírito Santo é a mãe. 
Renascimento espiritual é possível quando uma pessoa se coloca como o filho se unindo 
com os pais espirituais. Entretanto, este processo de seguir através dos pais é somente 
espiritual. Passando através do curso de enxerto, o poder de renascimento está 
envolvido; este é o princípio de renascimento do Cristianismo. Sem passar através dos 
pais, não há nenhuma vida nova. Ao fazer isto, a providência de salvação tem 
progredido até hoje. 
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Porque Jesus não pôde cumprir sua missão na terra, ele ao invés realizou sua missão de 
forma espiritual. Jesus e o Espírito Santo fizeram o fundamento e se colocaram 
espiritualmente com a missão de pai e mãe. Espiritualmente, há unificação. 
Espiritualmente, esta é a obra de dar renascimento. Somos os descendentes de 
antepassados decaídos. Porque nós, seres humanos, nascemos através do ventre de uma 
mãe, devemos entrar de novo no ninho de amor da mãe. Este é o amor do Espírito 
Santo. Porque o Espírito Santo é o Deus Mãe, esse Deus Mãe com o amor emocional 
deve tomar e encontrar o pai, Jesus, e abraçá-lo. Através desse amor, o Deus Mãe adora 
espiritualmente o pai. Através dessa ação de amor, a força de amor está funcionando; 
sentir esta força é o que chamamos de receber o fogo do Espírito Santo. Nova vida pode 
vir somente pela experiência disto – em outras palavras, através do ventre da mãe. Uma 
pessoa deve sentir este amor pelos sentidos, centrando no pai e na mãe. Sem senti-lo 
através dos sentidos, a nova vida não pode renascer. Sem amor, a nova vida não pode 
nascer. Isto é o que o Cristianismo diz sobre renascimento. 
 
Porque Jesus não pôde concluir este processo na terra, mas somente concluiu 
espiritualmente, esta obra deve ser repetida. Portanto, a Igreja de Unificação deve fazer 
esta missão novamente. Então, a fim de concluir esta missão, onde deveríamos entrar? 
Quem é a vinda de Cristo? Porque a vinda de Jesus é o pai, devemos entrar no corpo do 
pai. As pessoas decaídas fazem a condição de entrar no pai, obtendo a ajuda da mãe que 
atende Jesus como seu noivo, entrando no corpo de Jesus que é o homem. Este curso 
tem que ser seguido. Mas de forma realista, não podemos entrar no corpo de Jesus. Esse 
é o motivo pelo qual entramos através do coração de amor. Com o coração de amor, 
podemos passar através do corpo de Jesus. 
 
Até hoje, qual é a razão que os cristãos em âmbito mundial acreditam em Jesus? Com a 
ajuda do Espírito Santo, eles entravam no corpo de Jesus. Porque Jesus não se casou, ele 
está na posição do homem virgem de Deus. A fim de entrar no corpo de Jesus como sua 
semente de bebê, os cristãos em âmbito mundial têm acreditado em Jesus até este dia. 
Deste modo, depois de entrar no corpo de Jesus através da nova mãe restaurada, uma 
pessoa se coloca na posição para nascer de novo. Vocês podem obter renascimento. 
Porque os seres humanos são incapazes de fazer isto com seus corpos físicos, devemos 
fazer condições de acordo com este conteúdo e estar conectados através de um processo 
paralelo. 
 
3) A Obra de Renascimento através dos Verdadeiros Pais e os 
Verdadeiros Filhos 
 
Dois mil anos atrás, Jesus veio como o segundo Adão. Jesus veio com a missão de 
Verdadeiro Pai, que é o Messias para salvar todos os seres humanos. Contudo, porque 
Jesus foi crucificado, ele não pôde se colocar como os verdadeiros pais com um corpo 
físico. Com esse resultado, a salvação espiritual foi cumprida, mas a salvação física não 
aconteceu. Até hoje não houve nenhum verdadeiros pais que pudessem salvar tanto 
nosso espírito como nosso corpo.  

 
Portanto, devemos nascer de novo através da Segunda Vinda de Cristo, que vem com a 
autoridade dos Verdadeiros Pais. Devemos nascer renovados condicionalmente ou 
simbolicamente através do cordão umbilical da mãe. Seguiremos o caminho nessa 
direção. Até hoje, o Espírito Santo operou com a função da mãe. 
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Devemos nascer de novo através do Espírito Santo como a mãe e o espírito de Jesus que 
é o pai. Naturalmente, nascemos através do ventre da mãe. Mas se pensamos mais 
profundamente, a origem da vida começa a partir do pai. Historicamente, embora a 
linhagem de sangue foi espiritualmente mudada e restaurada, o ventre da mãe não 
recebeu o pai. Por causa disto, até hoje os cristãos têm esperado pelo retorno de Cristo, 
o pai que é a fonte de vida. Através da força do Espírito Santo, eles estiveram esperando 
por sua segunda vinda. 
 
Mesmo antes da queda, a vida de filhos e filhas já estava vivendo no corpo de Adão 
como sementes. Sementes que podiam se tornar um filho ou filha estavam no corpo do 
pai. Desta forma, se pensamos de forma fundamental, devemos nascer com o espírito e 
o corpo juntos. Por causa disto, a fim de recomeçarmos, devemos retornar para a 
posição de uma semente. A fim de cumprir essa providência, Jesus deve vir como os 
verdadeiros pais. Portanto, devemos nascer em uma nova vida restaurada através da 
segunda vinda do Messias. Se vocês analisam o que estou falando até agora, vocês 
podem saber claramente se precisam ou não de um novo Messias, a segunda vinda de 
Cristo. 
 
Na Segunda Vinda, Cristo deve herdar todos os cristãos que estão espiritualmente na 
posição de sementes no corpo de Jesus. Cristãos ainda não nasceram de novo 
completamente. Eles estão na posição de sementes no corpo de Jesus. Embora sua 
posição seja espiritual, eles devem preparar o fundamento para receber a segunda vinda. 
 
Embora o Espírito Santo tenha estado trabalhando como a mãe, o pai substancial deve 
vir. Antes que a verdadeira mãe apareça, vocês devem se tornar unidos com o 
verdadeiro pai. Portanto, vocês devem retornar para o corpo de Adão como uma 
semente que ainda é virgem. Deste modo, devemos nascer renovados através do 
verdadeiro pai não decaído. Uma semente que começa a partir do corpo não decaído de 
Adão deve ser plantada no ventre da mãe. A semente é real e devemos retornar para 
essa posição. Honestamente, este trabalho está sendo cumprido através da Igreja de 
Unificação. 
 
Atualmente, é a mesma coisa na Igreja de Unificação. Todos devem ser absolutamente 
atraídos para o Mestre (o Pai). O homem e a mulher devem esperar ver o Pai tão 
intensamente que vocês derramarão lágrimas. Vocês devem esperar para ver o Pai e 
amá-lo mais do que sua esposa, seu esposo, e seus filhos que estão ao seu lado. Sem 
esse coração, vocês não podem se conectar com Deus. Desde o momento quando 
começamos a fazer a vontade de Deus em 1950, estivemos trabalhando assim. Naquele 
tempo, embora os membros da Igreja de Unificação não tivessem a Mãe, eles centravam 
no Pai. Se o Mestre (o Pai) estava triste, eles ficavam tristes, e quando o Mestre estava 
feliz, eles também ficavam felizes. Eles sentiam o que o Pai estava sentindo 
espiritualmente, e podiam entrar na mesma posição. Isso é voltar para o corpo do Pai 
como sementes de bebê. Se um pai está triste, o filho deve estar triste, e se o pai está 
feliz, o filho deve se sentir feliz. A menos que vocês criem unidade de coração a partir 
dessa posição, não há nenhuma forma para voltar para o corpo do Pai. Esse é o motivo 
pelo qual a experiência de coração é o problema. Entretanto, não é suficiente apenas ser 
uma semente do Pai, o ventre da Mãe é necessário. Em outras palavras, através do 
ventre da Mãe, devemos nascer de novo. 
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Portanto, em 1960 (11 de abril de 1960) pelo Matrimônio Sagrado, a Verdadeira Mãe 
foi escolhida. Através disto, com a bênção de amor, vocês sentiram que, quando 
estavam dentro do corpo do Pai, atendendo a Mãe e com a conexão de amor com a Mãe, 
vocês podiam renascer. Depois do renascimento como tenho descrito, vocês devem ser 
diferentes. 
 
Por que vocês são membros da Igreja de Unificação seguindo o Mestre (o Pai) dia e 
noite, deixando seu pai e sua mãe físicos? Isto é porque se vocês não fazem a condição 
de coração para estarem no osso do Mestre como uma semente de bebê, não há como 
nascer de novo. Vocês devem fazer a condição que amam a Mãe e o Pai de forma igual 
a fim de nascerem de novo. Sem atender os Verdadeiros Pais, vocês não podem fazer a 
condição para o renascimento. Vocês já passaram através desse curso? Vocês não estão 
ouvindo isto pela primeira vez? Vocês ao menos já imaginaram este conteúdo em seus 
sonhos? Eu conheço sobre este conteúdo, por isso eu tenho vivido pela Vontade. 

 
A fim de que se tornem os filhos dos Verdadeiros Pais, vocês devem fazer a condição 
de acordo com o Princípio através da lei de indenização e através da medula óssea dos 
pais. Fazendo isto, vocês podem estar na posição de filhos e filhas. O período de fazer 
esta condição na década de 1960 foi o período de 40 dias de testemunho através de 1961 
e 1962. Durante este período, comemos somente cevada, não é? A razão que comemos 
cevada foi que o período de três anos era um período de indenização. Durante esse 
período, centrando na linhagem direta do Pai, estávamos restaurando a base de quatro 
posições, e vocês estavam centrando nos pais, criando o relacionamento Caim-Abel e 
trabalhando para criar a unidade de Caim e Abel. A unificação de Caim e Abel começa 
a partir do ventre da Mãe, e ali deve começar a unificação. Antes desse estágio, antes de 
1960, era o estágio quando vocês tinham que estar unidos centrando no Mestre (o Pai). 
Naquele tempo, fosse homem ou mulher, velho ou jovem, todos amavam o Mestre. Até 
mesmo homens choravam porque queriam ver o Mestre. Neste mundo, há alguns 
homens que choram por causa de mulheres. Mas não há nenhum caso de um homem 
chorando porque sente muita falta de outro homem. O caso de homens esperando muito 
uns pelos outros ao ponto de chorar não existe. Vocês já ouviram sobre isto? 
Absolutamente, não há nenhum outro caso assim! Isso é porque chorar centrando no 
amor e esperar ver um ao outro não existe neste mundo. 
 
Entretanto, na Igreja de Unificação isto está acontecendo. Até mesmo homens choram 
quando sentem falta do Mestre. Mesmo se eles estão deixando seus pais, irmãos, irmãs, 
esposa ou filhos, eles correm para encontrar o Pai. Seu coração de esperança é tão 
desesperado. Por que é assim? Antes de Adão e Eva nascerem, eles cresceram no corpo 
de quem? Eles cresceram no corpo de Eva? Eles cresceram no corpo de Adão? Dentro 
da medula óssea de Adão, havia as sementes de filhos e filhas. Embora ele não tenha 
experimentado amor, as sementes de filhos estavam crescendo ali. Então, centrando na 
conexão de amor, através da mãe, eles deviam nascer como novas vidas. Este é o 
princípio de nascimento a partir dos pais para os filhos. A partir da mesma posição, os 
membros da Igreja de Unificação, homem ou mulher, jovem ou velho, todos gostam do 
Pai. Senhoras, vocês gostam ou não do Mestre? Vocês gostavam muito dele que 
rumores se espalharam. Uma avó ou uma senhora jovem, um avô ou homem jovem, 
todos gostavam do Mestre e me seguiam sempre. O que isto significa? Isto significa que 
a unidade de coração está cumprida. 
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A menos que vocês passem através da conexão de amor centrando no primeiro amor de 
Adão e Eva, e recentemente através do ventre dos pais, não pode haver o início da vida; 
e sem cumprir o princípio de restauração, a indenização completa não pode ser 
concluída. Esse é o motivo pelo qual, centrando na vontade de Deus, vocês amavam o 
Mestre, e centrando na emoção do Mestre, vocês trabalharam para se tornarem unidos, e 
a direção de coração se moveu adianta desta forma, consciente ou inconscientemente. 
 
Ao fazer isso, vocês são enxertados de coração com a medula óssea dos Verdadeiros 
Pais, através do ventre da Verdadeira Mãe, fazendo a condição para nascer como o 
Adão e Eva originais. Sem fazer isso, restauração não pode ser feita. Vocês entendem? 
Portanto, vocês devem ser restaurados através da Mãe, enquanto os filhos e filhas do 
Mestre estão no ventre da Mãe, centrando nos Verdadeiros Filhos. Vocês devem 
restaurar os relacionamentos Caim-Abel. Vocês devem saber isto claramente. 

 
Naturalmente, nossos corpos físicos já estão crescidos e não podemos voltar 
literalmente para o corpo de Adão perfeito na posição de semente. Portanto, ao nos 
tornarmos unidos com os Verdadeiros Pais e seus filhos, que são os Verdadeiros Filhos, 
fazemos a condição para nascermos de novo. Através de Caim se rendendo 
completamente a Abel, estes dois podem ser restaurados no Princípio; deste modo, a 
pessoa que está na posição de Caim deve se unir com a pessoa que está na posição de 
Abel, ou seja, com os Verdadeiros Pais e os Verdadeiros Filhos. Ao fazer isso, 
recebemos benefícios como os filhos restaurados. Através dos Verdadeiros Pais, quando 
nascemos como os Verdadeiros Filhos, podemos receber o objeto condicional como o 
corpo sagrado dos Verdadeiros Pais. Desta forma, devemos passar através do curso para 
estarmos na posição dos Verdadeiros Filhos. 

 
Através de quem vocês estão fazendo a condição para nascerem como um filho 
renovado e se tornarem unidos com os Verdadeiros Filhos? Não é suficiente apenas 
estar unido com o Pai. Sem passar através dos Verdadeiros Filhos, isto não pode ser 
feito. Não importa quão importante o Pai seja, sem passar através dos pais e seus filhos, 
isto não pode ser feito. Os Verdadeiros Pais precisam de verdadeiros filhos e filhas. 
Então com quem as mulheres podem estar unidas? Uma mulher deve estar unida com os 
Verdadeiros Pais e as filhas dos Verdadeiros Pais. Todos os homens devem estar unidos 
com os Verdadeiros Pais e seus filhos. Porque a mulher caiu primeiro, a restauração da 
mulher ocorre primeiro; então a restauração do homem acontece. Antes disso, quem está 
se colocando na posição de uma mulher restaurada? Os Verdadeiros Pais devem dar 
nascimento para uma filha primeiro, e então para um filho em segundo lugar. Este 
conteúdo está dentro do princípio. Embora isto seja breve, devemos entender que além 
disto existe uma longa e complicada explicação. 
 
Através do nascimento dos Verdadeiros Filhos sem pecado, pela primeira vez na 
história a base de quatro posições celeste é restaurada. O mundo satânico não tem 
nenhuma base para atacar este fundamento. Porque a nação escolhida ainda não tinha 
sido restaurada, o fundamento celeste tem um ponto de início e se expande para uma 
família, clã, tribo e para o fundamento nacional. O núcleo desta base de quatro posições 
restaurada é uma família celeste, e através dessa família, uma nação é edificada. Esta 
será a nação mais forte, e este será o novo Israel. Essa nação será vitoriosa sobre a 
soberania satânica, e será o centro de todo o mundo externo. 
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Sendo que vocês não podem voltar para o ventre da Mãe, o que vocês devem fazer é se 
tornarem unidos com os filhos do Mestre. Durante três anos, vocês devem estar na 
posição de um bebê no ventre. Esse é o motivo pelo qual o Mestre disse para vocês 
seguirem os seguintes lemas por três anos: Primeiro, “Em sua vida, criem nestes três 
anos o resultado mais substancial.” Segundo, “Tornem-se os representantes de Deus.” 
Terceiro, “Demonstrem e amem os outros.” Neste ponto, “Demonstrem e amem os 
outros” significa restaurar a base de quatro posições. 
 
Ao fazer isto, centrando nestes três estágios, fazemos a condição para sermos um bebê 
no ventre, comendo e vivendo juntos. A Mãe também comeu cevada por três anos 
enquanto vocês estavam comendo cevada. Enquanto vocês faziam atividades, ela 
também fez as condições. Ye Jin e Hyo Jin como bebês nasceram comendo cevada. Em 
outras palavras, a Mãe viveu com o mesmo coração como vocês. Agora, vocês 
nasceram do ventre, como Caim, a fim de estarem na posição para amarem a Mãe e os 
Verdadeiros Filhos. 
 
Ao estar unidos com eles, vocês vivem condicionalmente como se fossem gêmeos no 
ventre. Centrando neles, vocês devem estar na posição de atendê-los. Somente fazendo 
isso, vocês podem evitar a luta de duas sementes no ventre. Em outras palavras, vocês 
podem eliminar a origem da queda. A partir deste ponto começa a restauração. Vocês 
entendem? [Sim.] Enquanto vocês não estavam cientes, estas coisas estavam 
funcionando. Quando Ye Jin e Hyo Jin nasceram, vocês comiam sopa de arroz. Porque 
a Mãe comia sopa de arroz, os bebês também comiam sopa de arroz. Portanto, vocês 
comiam sopa de arroz reciprocamente. Vocês devem saber que esta foi a condição 
absoluta para a unidade de coração ser indenizada. Como vocês podem ver, a 
restauração não funciona sem planejamento cuidadoso. Ela opera passo a passo, sem 
nem mesmo um pequeno espaço para qualquer carência, a fim de criar o relacionamento 
com vocês no atual momento histórico. Isto cumpriu todas as condições internas. Estes 
conteúdos não estão acontecendo por eles mesmos. Assim, o curso histórico de trabalho 
difícil exigiu seis mil anos para encontrar a autoridade real. Além disso, por toda a 
história, através de incontáveis santos e mártires, sacrifícios foram feitos e trilhamos o 
curso de indenização que não pode ser trocado por nada. Através desta difícil conexão 
espiritual, os pais cumpriram a base de quatro posições. Vocês também devem realizar a 
base de quatro posições e criar o fundamento vitorioso. Isto é a Bênção. 
 
Toda a sua vida, o Mestre esteve lutando. Sem pensar sobre vida ou morte, ele esteve 
lutando. No mundo secular, se existe uma coisa dolorosa, talvez isto possa ser evitado; 
mas este trabalho não pode ser evitado. Isto não pode ser resolvido por poder ou 
ameaça. Se não é feito de acordo com o Princípio, flechas virão de todas as direções. 
Talvez esta luta seja mais difícil do que Deus criando o universo. Enquanto isto estava 
acontecendo, vocês não podiam nem mesmo compreender como eu estava fazendo a 
condição de indenização e o fundamento interno. Através desse fundamento, o novo 
ponto de transição foi formado, e esta é a vitória celeste. 

 
Ninguém sabe que a vinda dos Verdadeiros Pais e o nascimento dos verdadeiros filhos e 
filhas foram tão difíceis. Provavelmente vocês não sabem como eu esperei com 
paciência a fim de vir para esta posição. Vocês devem aprender sobre esse coração. Se 
vocês não herdam esse coração de amor, vocês não podem ir onde o Mestre ou Deus 
está. Vocês devem estar preocupados que se eu morrer agora, quem irá amar Deus como 
eu amo, e quem irá amar a humanidade? Nesse sentido, eu devo viver muito tempo.  
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O Mestre está assistindo vocês com esperança que em breve uma pessoa de caráter e 
estatura semelhante à dele chegará. Vocês devem saber isto. Se Deus pudesse dar 
bênçãos para o Reverendo Moon, Deus dando para essa pessoa seria o maior presente. 
Até hoje, Deus tem sido traído e torturado. Se aparece uma pessoa que ama Deus mais 
do que o Mestre faz, e trabalha mais duramente do que o Mestre para liberar a 
humanidade, esse seria o dia glorioso. 
 
Quem mudará a linhagem de sangue? Não é qualquer pessoa que pode fazer isso. Vocês 
devem saber que a fim de fazer este trabalho, eu trilhei o caminho da cruz de lágrimas. 
Por causa deste fundamento, sem ter mérito, vocês podem se conectar com a nova 
tradição da Bênção. Ao estabelecer a autoridade vitoriosa para a transição, isto exigiu 
muitos milhares de anos de trabalho de Deus. Centrando nos resultados substanciais, 
houve a vida de sofrimento do Mestre. Baseado nisto, onde estamos colocados? A 
Bênção significa enxerto, ao ser enxertada, a linhagem de sangue é mudada. 
 
Vocês devem saber que a restauração vem através do curso de dificuldade. O Mestre 
não está somente encontrando a verdade, mas deve cumprir toda a verdade que ele 
encontra. Agora o Mestre está ensinando vocês de forma ilimitada. É como se vocês 
estivessem recebendo o diploma de graduação sem fazer nada. Portanto, vocês devem 
saber quão valiosa é sua posição. 
 
4) Estabelecimento da Bênção Baseado no Sacrifício Histórico 
 
Quando olhamos para a história de restauração, podemos ver que Deus é realmente 
sábio. A menos que vocês dediquem muita atenção, vocês não podem entender. Aqui, 
777 casais estão reunidos. Vocês sabem o que é a Bênção? Entre o seu entendimento 
sobre a Bênção e o que eu sei sobre a Bênção, há a diferença de céu e terra. 
 
Receber a Bênção Sagrada é uma coisa temerária. Se olhamos para ela a partir do ponto 
de vista providencial, a ideologia central de Deus começou a partir da família de Adão e 
Eva. Deus queria que a família fosse o modelo para multiplicar as mesmas famílias. Ao 
criar uma forma e fornecendo os suprimentos, dentro de pouco tempo muitas dezenas de 
milhares poderiam ter sido produzidas. O mestre esteve sofrendo até agora a fim de 
criar essa forma. Se essa forma é quebrada, não podemos fazer nada. 
 
A providência de Deus baseada na ideologia central é criar a família do Messias, a 
família restaurada de Adão e Eva, a família vitoriosa sobre a soberania satânica. 
Portanto, a ideologia central da humanidade demonstra como saltar da soberania 
satânica para a soberania vitoriosa de Deus e estabelecer uma única família centrando 
no amor. A conclusão da família de Adão é o ponto de início da conclusão do nível 
familiar, e também o ponto de início da tribo, clã e nação. No ponto de início do reino 
do céu, vocês são o centro de sua família, se colocando no início da realização da 
missão para restaurar a autoridade da tribo e a autoridade do clã. O Mestre tem a missão 
universal, mas seu ponto central é o mesmo como a sua missão. 
 
Jesus não teve o fundamento tribal e não pôde se casar. Vocês devem conhecer este fato 
claramente. Centrando na família de José e na família de Zacarias e João Batista, o 
fundamento tribal poderia ter sido estabelecido, e Jesus poderia ter edificado o Reino do 
Céu sem nem mesmo ele testemunhar.  
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Ele não precisava continuar com aquelas multidões de incrédulos e criando barulho e 
problemas ao fazer essas atividades. Se a base de quatro posições na família é 
estabelecida, automaticamente toda a missão será cumprida. Centrando na base de 
quatro posições e explicando os conteúdos históricos de indenização, passo a passo o 
fundamento teria sido feito. Ele não teria que enfrentar o caminho da morte. Se ele 
tivesse obtido o fundamento da família e filhos, o Cristianismo teria sido diferente de 
hoje. O mundo teria sido regido através da linhagem direta de Deus. Contudo, nem isto 
e nem esse fundamento foram ao menos cumpridos. 

 
Para pessoas decaídas obterem a bênção de Deus é impensável, mesmo nos sonhos. A 
fim de ter esse dia, Deus tem promovido a providência através da religião até hoje. Deus 
escolheu o povo de Israel e ensinou a doutrina do Messias. Através dos Israelitas, Deus 
queria restaurar a autoridade nacional vitoriosa, mas por causa da ignorância e traição 
deles, isto fracassou. Portanto, o Critianismo se tornou o segundo Israel. 

 
O Judaísmo, no fundamento nacional, deveria ter assumido a missão mundial central, 
mas porque Jesus foi crucificado, o Judaísmo perdeu a autoridade na terra. Portanto, o 
Cristianismo, desbravou por dois mil anos e derramou sangue a fim de estabelecer o 
Reino Celeste espiritual. Israel derramou sangue externamente e o Cristianismo esteve 
derramando sangue internamente. 
 
Agora no tempo de recepcionar a Segunda Vinda, é o momento para enxertar o 
fundamento espiritual ao fundamento externo. Este é o tempo para o Cristianismo 
receber a Segunda Vinda de Cristo. A Igreja de Unificação começou com essa Vontade 
providencial central. 
 
Através da Bênção, a história vertical chegou ao ponto que poderia pagar indenização 
horizontalmente. 

 
Deus esteve trabalhando continuamente através de uma longa história a fim de recuperar 
o momento para que pessoas decaídas recebam a Bênção. Durante este período, 
naturalmente, indivíduos, famílias, tribos, nações, milhares e dezenas de milhares de 
pessoas têm sido sacrificadas. Entretanto, elas não puderam chegar ao nível para receber 
a Bênção centrando em Deus. É um fato surpreendente que a Igreja de Unificação tem 
este objetivo e tem se espalhado para o Japão, a América e por todo o mundo. 
 
Antes de receberem a Bênção, vocês devem saber que estão colocados sobre o trabalho 
duro do fundamento histórico. Todos os sacrifícios feitos durante milhares de anos da 
história de Deus até hoje foram feitos para sua salvação. Os incontáveis profetas e 
santos se tornaram ofertas, e muitas religiões trilharam o caminho sacrificial para que 
vocês, um por um, sejam vitoriosos no amor de Deus. 

 
A história da Igreja de Unificação é a mesma coisa. Eu sofri a fim de desbravar o 
caminho para mim mesmo, e ao mesmo tempo para abrir o caminho para estender a 
Bênção para todas as pessoas. Certamente, vocês devem saber que Deus trabalhou tão 
intensamente por vocês por tanto tempo, e vocês devem dar graças a Deus. Mas mesmo 
se vocês dão suas vidas para Deus, vocês devem saber que não podem pagar de volta o 
que devem para Deus. Mesmo se vocês ofereçam suas vidas para Deus, vocês não 
podem fazer Deus se regozijar. Entretanto, quando vocês oferecem tudo, Deus receberá 
vocês, como um vitorioso, a partir do mundo eterno vitorioso, que é o mundo glorioso. 
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Portanto, vocês devem entender que possuem o fardo histórico e também o fardo do 
mundo atual. Atualmente, quatro bilhões de vidas devem receber salvação através de 
vocês. Sua vida está diretamente conectada com o mundo inteiro. Deus nos ensinou o 
sacrifício a fim de que nos tornemos uma existência valiosa, e cada religião fez esforços 
para fazer isso. Embora sacrifício foi ensinado de forma histórica, quando recebe esse 
benefício, cada pessoa é diferente. Vocês devem saber como um fato que vocês têm a 
missão central. 

 
Eu trabalhei intensamente por quarenta anos a fim de encontrar a família. A fim de 
estabelecer o dia da Bênção, houve incontáveis sacrifícios pagos. Encontrar Jesus e o 
Espírito Santo requer exatamente isso. 
 
Nascer a partir da linhagem decaída, e ainda receber a Bênção nunca foi possível na 
história, e é um fato muito honrado e valioso que isto aconteceu a vocês. O conteúdo da 
restauração nunca foi exposto com clareza, e a Bênção nunca foi dada até agora. Viver 
esta época na terra, com a Bênção sendo dada pela primeira vez, significa que chegamos 
em um momento inacreditavelmente afortunado. 
 
A queda é se casar centrando em Satanás. Atualmente, na Igreja de Unificação, é um 
fato realmente surpreendente que vocês podem receber a Bênção centrando em Deus e 
nos Verdadeiros Pais. A partir de posições opostas e separadas, tudo cria pares e se 
juntam. Neste processo, se há a menor abertura, Satanás atacará. Porque o Reverendo 
Moon sabia isto e preparou todos os detalhes sem nenhum espaço, o mundo decaído 
será destruído. 
 
Atualmente, qual é sua posição? Ela representa seis mil anos de incontáveis santos e 
sábios sendo satisfeitos, Deus sendo satisfeito, e a geração seguinte do Mestre sendo 
satisfeita. A fim de que o Mestre esteja neste lugar, três gerações dos meus antepassados 
foram preparados. Até hoje, ninguém na Igreja de Unificação sabia sobre este fato. 
Estou dizendo pela primeira vez a vocês estudantes deste seminário. Porque este é o 
tempo que pude contar para vocês, esta história deve acabar. Não fazer isto está contra a 
restauração histórica através de indenização. Isto tem que ser justo. Tem que estar 
dentro e fora. Do contrário, vocês não podem receber salvação a partir de Deus. 
 
Vocês sabem que há o fundamento de fé, o fundamento de substância e o fundamento 
para o Messias. Agora estamos removendo o pecado original e subindo. Esta é a 
fórmula. Deus sofreu seis mil anos para ter esta única oportunidade. E depois de Jesus, 
por dois mil anos, muitas pessoas de diferentes nações estiveram seguindo este 
caminho. Atualmente, é uma graça surpreendente que vocês podem sentar aqui e 
conhecer este fato em um tempo curto. É um fato surpreendente que centrando na 
Coreia, na Ásia, uma organização vitoriosa pode dar fruto assim. É um fato 
surpreendente que centrando na vontade de Deus, o povo mundial a partir de muitos 
países diferentes está vindo para a Coreia e se casando. 
 
Quão difícil é a Bênção? Embora a cerimônia seja breve, o trabalho posterior é 
incrivelmente difícil. Sem seguir através deste curso histórico, isto não pode acontecer. 
Se Deus sorri, o mundo inteiro pode sorrir: este padrão é o padrão da Bênção. Se algo 
está faltando, isto deve ser consertado a fim de estabelecer a esperança de Deus no 
relacionamento esposo-esposa. Há uma falta de cognição na família. Homem e mulher 
nasceram para representarem céu e terra. 
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Vocês realmente sabem quão difícil é a Bênção? A fim de que o Céu (Deus) encontre a 
única família através do curso da história, quantos indivíduos, famílias, classes e nações 
foram sacrificados? Ao fazer esses sacrifícios, a família abençoada foi estabelecida. 
 
Há expectativa interna e esperança absoluta para realizar a Bênção, centrando em nossa 
terra da Coreia. Na organização da Unificação, este não é apenas um evento nacional, 
mas um assunto mundial. Até mesmo um homem e uma mulher que estão se colocando 
no estágio mundial para um dia de Bênção neste tempo histórico são pessoas possuindo 
valor incrível, não é? Em outras palavras, eles estão representando o Adão perdido que 
não carece de nada em resposta ao chamado de Deus e a Eva perdida que não tem 
nenhuma vergonha de ser chamada por Deus. 

 
 
5) O Dia da Bênção é o Dia de Cumprimento da Esperança 
Histórica 
 
Atualmente, pensem sobre a Bênção mundial centrando na vontade de Deus. A palavra 
não começou com a Igreja de Unificação. Até hoje, Deus esteve mantendo esta palavra 
dentro de Sua mente enquanto esteve trabalhando na providência de restauração. 
Devemos saber que Deus esteve esperando ver esta Bênção realizada. 
 
Quando Deus criou Adão e Eva, e deu a Bênção para eles, a esperança de Deus era que 
eles tivessem o mesmo ponto de vista em relação a Bênção que Deus tinha. Ninguém 
compreendeu a Bênção até agora. Deus está na posição de tristeza e, até agora, Ele 
esteve esperando ver Sua esperança das esperanças, a Bênção, realizada no curso da 
história. Depois de quatro mil anos do curso histórico, Jesus veio à terra a fim de dar a 
Bênção, para a realização da vontade original de Deus. Embora Deus cumpriu esta obra 
da providência, Jesus também não pôde ir para o lugar da Bênção, e sabemos que Ele 
foi crucificado. Depois disso, no curso da história cristã, muitos cristãos derramaram 
seu sangue como mártires, e lutaram, mas sabemos que a esperança de Deus ainda não 
foi realizada. Assim, a palavra Bênção não começou com a Igreja de Unificação. Desde 
o início, depois da queda até agora, por todo o curso da história, no centro de Sua 
mente, Deus sempre esteve esperando e se movendo em frente. Devemos saber isto! 
Deus esteve trilhando o caminho de sofrimento até agora, esperando por esse dia para 
realizar essa esperança, mas Ele ainda não encontrou esse dia. Portanto, quando este dia 
é encontrado, ele será o dia de liberação histórica. Este é o dia que Deus cumprirá Sua 
esperança histórica. Pensando sobre isto, devemos saber sobre a enormidade da Bênção. 
 
A Bênção é o objetivo da história e a chave da liberação de todas as pessoas. 
 
Trilhando o miserável curso histórico de tristeza e dor, seguindo através de cursos 
monótonos, Deus fica mais feliz ao recepcionar o dia de liberação do que Ele estava ao 
recepcionar Adão e Eva não decaídos no Jardim do Éden. A fim de recepcionar este dia, 
Deus teve que empurrar incontáveis santos e sábios para o caminho da morte e teve que 
seguir com paciência por seis mil anos a fim de elevar vitoriosos filhos e filhas. Se 
pensamos sobre a situação de Deus, quão grandioso é o dia, quão bom é o dia e quão 
feliz é o dia! Suponham que apareceu a pessoa que poderia criar esse dia. O universo 
inteiro se abalaria e a terra celebraria. 
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Vocês acham que haverá apenas as Bodas do Cordeiro? A cerimônia de liberação 
deverá ser feita também. Desde o tempo da queda do homem até agora, todos os 
sentimentos de acusação, dor e sofrimento podem ser liberados pelo dia da Bênção; este 
é o Dia do Matrimônio Sagrado. 
 
Na Igreja de Unificação, centrando em 1960, a palavra Bênção surgiu. Com esta palavra 
e este estilo de vida, eu sugiro que ela não aconteça apenas pela necessidade deste 
tempo de 1960. O que tem sido a esperança definitiva de Deus através do curso da 
história quando Ele esteve conduzindo a providência? Isso é chegar ao único ponto da 
Bênção. Devemos conhecer este fato. 
 
A Bênção é a esperança de Deus e a esperança de Jesus e o Espírito Santo. Uma nova 
história começa quando esta esperança é realizada. A Bênção é a obra que cumpre a 
esperança do todo. Portanto, a família abençoada deve se colocar como o sujeito para a 
realização desta esperança. Porque Jesus não pôde realizar esta esperança, ele deve 
realizá-la vindo novamente. A Igreja de Unificação deve ser responsável para realizar a 
esperança que Jesus não pôde realizar. 

 
Quando vocês pensam que seja o tempo para realizar a Bênção? Agora é o tempo 
definitivo para a esperança de Deus ser realizada. Este é o tempo para acabar com a 
agonia de Deus por seis mil anos de trabalho duro. O filho único de Deus veio à terra e 
trabalhou duro. Em outras palavras, este é o tempo para a esperança de Jesus ser 
realizada. Além disso, centrando na família desse filho, este é o tempo para começar o 
amor; este é o tempo para toda a criação receber deleite, dignidade e glória. Quando o 
brilho do sol surgir e receber o alegre universo, toda a natureza se harmonizará e todos 
os animais dançarão na bela manhã; este é o dia para recepcionar a manhã vitoriosa. A 
Bênção é o lugar onde toda a tristeza no curso da história, desde o passado até agora, 
será terminada. Este é o novo ponto de início para a esperança de Deus, que nunca foi 
realizada no passado. Este é o ponto de início para a nova era, o novo futuro. 
 
Até agora, o que tem sido a causa do sofrimento humano? É que temos antepassados 
decaídos que não puderam receber a Bênção. Por causa dessa história desafortunada, 
mesmo agora seus descendentes estão sofrendo de forma contínua. Então qual é a 
esperança de todos os seres humanos no universo diante de Deus? É pelo dia da Bênção. 
Este é um fato histórico absoluto. 
 
No início, Adão e Eva foram criados depois da criação. Como o centro dessa criação, 
Adão e Eva foram criados como o corpo substancial de glória, e Deus desejava ter o dia 
da Bênção preenchido com deleite e a proclamação de vitória. Por causa da queda de 
Adão e Eva, Deus não pôde cumprir essa Vontade. Atualmente nossa geração deve 
completar a Bênção. Ao erguer a glória da vitória, nós, como esposo e esposa, cantamos 
louvores na frente de todo universo. A fim de recepcionar a única oportunidade de ter 
esse dia mais feliz, devemos saber quão abençoados somos ao estarmos participando 
deste lugar grandemente glorioso. Mesmo Jesus morreu esperando pela Bênção. 
Incontáveis pessoas na providência de restauração, se pensamos sobre o passado, deram 
suas vidas pela vontade de Deus, com todo seu coração e esforço. O que eles estavam 
esperando era cumprir a Bênção. No mundo espiritual, incontáveis homens espirituais 
não puderam se conectar com a Bênção; mesmo agora eles estão esperando para se 
conectarem com a Bênção.  
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Se olhamos na Bíblia, a coroa é mencionada, a coroa de amor. Isto simboliza que diante 
de Deus, com o parceiro de Bênção, eles se tornarão cidadãos do país permitido de 
Deus. A coroa simboliza a autoridade especial de Deus. Vocês devem saber isto. Estes 
fatos, centrando no que está acontecendo atualmente na Igreja de Unificação, não 
devem ser vistos somente neste plano. Por todo o curso da história e através do presente 
para o futuro, incontáveis espíritos no mundo espiritual perseguem isto. O ponto de 
esperança deles é realizado a partir daqui. Aqueles que estão participando desta enorme 
Bênção: vocês conhecem este fato? Vocês devem fazer uma nova determinação de 
partir de uma posição séria. 
 
Desde o dia que Adão e Eva caíram, a situação humana esteve esperando o dia da 
Bênção de Deus. 
 
A família é o ponto focal para vocês mesmos e para a história de Deus. Isto é a Bênção. 
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3. O Significado e Valor da Bênção 
 
1) O Significado da Bênção 
 
O significado da Bênção é que os Verdadeiros Pais e os Verdadeiros Filhos estão 
cumprindo o propósito de criação. 
 
Deus existe como as características duais de positivo e negativo. Quando isto é dividido 
em positivo que é o homem e negativo que é a mulher, então quando Adão e Eva são 
reunificados, a forma resultante são seus filhos. Desta forma, centrando em Deus, a 
primeira, segunda e terceira gerações são formadas. Então entre estas três gerações, o 
problema aconteceu na segunda geração, Adão e Eva. Adão e Eva não puderam se unir 
centrando no amor de Deus. Sendo que Deus não pôde estar em sua conexão espiritual, 
Deus está determinado e o relacionamento com Deus será conectado com seus filhos 
através do padrão de amor. Isso é o que chamamos de Bênção. 

 
A esperança de Deus é que através de criar, educar e abençoar a humanidade, ela se 
multiplicará através de ter muitos filhos. A esperança de Jesus também era receber uma 
noiva quando ele veio à terra. O Cristianismo esteve derramando sangue por dois mil 
anos, esperando se tornar a noiva. Da mesma forma, Deus esteve trabalhando através do 
caminho da providência a fim de encontrar um único homem e uma única mulher a 
quem dar a Bênção. Quando Deus olha para vocês, vocês devem ser um verdadeiro 
homem e uma verdadeira mulher; em outras palavras, verdadeiros filhos e filhas. Vocês 
devem saber que deviam ser os filhos e filhas de Deus. 
 
A Bênção é a abertura da porta do Céu. Vocês entram com seus filhos. 

 
Neste mundo, há um incontável número de pessoas, mas podemos dividi-las em dois 
grupos: homens e mulheres. É nosso propósito central buscar a forma para uni-los. Até 
agora, não houve nenhuma família original, mas estamos buscando por ela. Se uma 
família original é encontrada e espalha sementes, elas se tornam as novas árvores. Isto é 
a Bênção da Igreja de Unificação. 
 
Em nossa Igreja de Unificação, expressamos casamento como a Bênção. 
 
O que é a Bênção da Igreja de Unificação? Não como um homem e uma mulher 
encontram um ao outro e apenas se casam, mas centrando em Deus e no Verdadeiro Pai, 
eles se encontram e recebem a Bênção. Porque homem e mulher se encontraram de 
forma errônea e foram expulsos, homem e mulher devem fazer de forma correta e 
devem trabalhar para restaurar todas as coisas. Vocês devem saber que a Bênção da 
Igreja de Unificação é fazer o fundamento para isto. 
 
A perfeição do amor de um homem e uma mulher é a perfeição do universo. O dia que 
este amor foi rompido, a ordem universal foi destruída e o mundo vertical foi quebrado. 
Portanto, a partir do ponto de vista providencial, vocês devem saber quão importante é o 
matrimônio. A Bênção centrando em Deus é o lugar de encontrar o Reino do Céu na 
terra e o Reino do Céu no céu. Horizontalmente, este é o lugar de encontro no mundo 
externo e temporal. Através do amor verdadeiro, homem e mulher gradualmente se 
tornam mais próximos até o centro do mundo eterno.  
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Homem e mulher centrando em Deus se unirão no centro. Homem e mulher centrando 
em Deus, dando e recebendo amor, se tornarão unidos e darão nascimento a filhos e 
filhas. Filhos e filhas que nascem como o fruto do amor, através da ação dar e receber 
centrando nos pais que estão unidos com Deus, produzirão a base de quatro posições. 
 
As religiões que estiveram conduzindo a raça humana não sabem sobre a Bênção. A 
maioria das religiões enfatiza uma vida ascética e está se preparando para ser a noiva. A 
diferença entre a Igreja de Unificação e as outras religiões é que a Igreja de Unificação 
tem a Bênção em nome dos Verdadeiros Pais. A partir do ponto de vista providencial, 
este é um fato surpreendente. Além disso, é surpreendente que os candidatos para a 
Bênção incluem representantes de toda a humanidade na terra. Isso é possível com amor 
verdadeiro. A Bênção é o início do novo mundo. 
 
Qual religião é a Igreja de Unificação? A palavra “unificação” é utilizada porque esta 
igreja deve começar um único mundo a partir da vontade de Deus. Centrando no amor 
imutável de Deus, um verdadeiro homem e uma verdadeira mulher se tornam unidos 
horizontalmente um com o outro e verticalmente com Deus. 
 
Na Igreja de Unificação, restauramos o homem e mulher decaídos centrando no amor 
verdadeiro dando a Bênção. A vontade primária de Deus é que isto seja cumprido. No 
futuro isto se expandirá, como a obra de criar um único mundo que permanecerá. 
Agora, através da realização de várias Bênçãos para pessoas em âmbito mundial, a nova 
tradição de amor é estabelecida como a rota da tradição. 
 
A Igreja de Unificação é o lugar para educar pessoas para entrarem no mundo celeste 
carregando a cruz do problema da adolescência e todas as cruzes satânicas, e vestindo 
robes brancos. Fazendo isto, as restauramos como pessoas justas e as tornamos novos 
homens e mulheres. Os casamentos em massa da Igreja de Unificação reúnem jovens do 
mundo que têm feito a condição para representar milhares de gerações como homens e 
mulheres, e tornam eles uma nova família. 
 
A cerimônia de casamento em massa da Igreja de Unificação não é apenas uma 
cerimônia de casamento de um homem e uma mulher para criar uma família. Até agora, 
o casamento era centrado no próprio indivíduo, mas nossa cerimônia de casamento é 
Sagrada e tem o conteúdo para fazer Deus feliz e a condição para indenizar a história. 
Nossa cerimônia de casamento é para liberar a dor de Deus causada pela queda de Adão 
e Eva e cumprir o que Jesus não pôde, que é passar através do padrão do noivo e da 
noiva. Isto é explicado claramente no Princípio Divino. 
 
Atualmente, vocês ainda não têm a conexão absoluta com os Verdadeiros Pais. A fim de 
criar essa conexão, existe a Bênção da Igreja de Unificação. 
 
O Mestre tem feito esforços e lutado até este dia. Através da Bênção, vocês herdam a 
conexão dos Verdadeiros Pais. Portanto, a Bênção dos Pais é a bandeira para a batalha 
contra o mundo satânico. 
 
Para aqueles que são abençoados, o Mestre (o Pai) assumirá responsabilidade mesmo no 
mundo espiritual. O Mestre gerenciará e orientará. Desta forma, a Bênção significa um 
relacionamento eterno com o Mestre (o Pai). 
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Os antepassados humanos caíram e um homem e uma mulher foram expulsos do Jardim 
do Éden, portanto, o esposo e a esposa devem triunfar sobre essa situação. Isso é a 
Bênção. 
 
Agora, passou o tempo do período de formação e crescimento, e está entrando o estágio 
de aperfeiçoamento. A história vertical de milhares de anos está passando 
horizontalmente. Em outras palavras, este tempo é tal que os seis mil anos de história 
estão passando de uma vez. Portanto, devemos estar fora da zona de ataque de Satanás. 
Então o que é a Bênção? A histórica soberania satânica até hoje está sendo superada 
pela Bênção. 

 
Receber a Bênção é tornar-se unido com Deus. Se estão unidos com Deus, vocês podem 
se tornar completos. Tudo de Deus, qualquer coisa que o sujeito tenha, pode ser 
recebido. Deus tem vida eterna. A partir da vida eterna, Ele tem amor universal – como 
um sujeito ideal, Ele tem a visão mundial. Tudo está sendo transmitido. Esse é o motivo 
pelo qual receber a Bênção é a mesma coisa que herdar tudo. Vocês receberam o amor 
de Deus anteriormente. Através da Bênção, podemos receber a substancialidade de 
Deus e a substância de Deus. Além disso, isto não é apenas de Deus, mas se torna seu 
também. Esse é o motivo pelo qual matrimônio significa herdar tudo. A parte mais 
valiosa do amor de Deus está sendo transmitida, o próprio Deus está sendo transmitido, 
e todas as coisas estão sendo transmitidas. Nestes contextos, costumamos utilizar a 
palavra “Bênção.” Receber a Bênção significa receber boa fortuna. 
 
Pela formação de uma família de três gerações com o amor de Deus, Ele pode habitar 
no nível familiar, e a forma ideal familiar eternamente existente está concluída. Através 
da família, podemos ter Deus, receber o amor de Deus, exibir o caráter de Deus e herdar 
a subjetividade de Deus. Não há nada mais que um ser humano deseja. Esse é o motivo 
pelo qual o mundo celeste é meu, e tudo de Deus se torna meu. Originalmente, esta era a 
esperança da humanidade. Todas as pessoas desejam o melhor porque este padrão tem 
permanecido. Vocês devem conhecer esta esperança e desejo. É possível cumprir isto 
recebendo a Bênção. Vocês podem entender quão surpreendente é o evento da Bênção? 
 
O amor de Deus é absoluto, imutável e único porque Deus é absoluto e eterno. Vocês 
devem alcançar esse coração de Deus. Aqueles que vieram para a Igreja de Unificação e 
se movem entrando e saindo da igreja não são dignos de confiança. O amor de Deus 
pode habitar no coração absoluto e imutável. Sob outras condições que não estas, o 
amor de Deus não habitará. A fim de fazer Deus habitar em vocês para sempre, vocês 
devem fazer Satanás se render, e devem se tornar o ser eterno e imutável. Vocês ainda 
não alcançaram esse nível. A fim de estarem nessa posição, vocês devem herdar o 
padrão e a vitória que o Mestre cumpriu. No Japão, há arranha-céus? Não importa quem 
construiu o edifício, a pessoa cujo nome está registrado no cartório é o dono. De acordo 
com um pedaço de papel, esse edifício pertence a essa pessoa. Herdar tudo do Mestre é 
a mesma coisa. Obtenham vitória através da restauração universal e façam o mais alto 
arranha-céu do mundo, e façam a escritura e transfiram a propriedade para vocês 
mesmos. Se existe uma pessoa que polui isto, então lutaremos, arriscando nossas vidas. 
Cada pessoa aqui é um dono. Agora todos os membros estão alinhados na mesma linha 
de largada no mesmo estádio. Por favor, vejam que possam correr bem rápido. De 
forma absoluta, vocês serão o centro da raça japonesa. 
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Nós mesmos não temos qualquer valor além da capacidade para proclamar o Princípio e 
espalhar opiniões de acordo com o Princípio. Então, Satanás não pode fazer nada. Todo 
o Princípio instrui que a Bênção é a cerimônia de iniciação para este caminho. A 
Bênção é a joia eterna. Ela é aquela forma de promessa pela qual começamos agora no 
caminho de dezenas de milhares de descendentes. Se alguém mancha isto, todas as 
gerações são afetadas. Quando Jesus foi crucificado, a nação inteira foi afetada; da 
mesma forma, todas as gerações são afetadas. 

 
Na vida inteira do Mestre, vocês sabem qual é a coisa mais valiosa que eu posso 
imaginar? É a Bênção. Para todos vocês, o presente definitivo na história humana é a 
Bênção. 
 
Dar a Bênção significa transferir a autoridade celeste. 
 
Os membros da Igreja de Unificação devem saber que receber a Bênção é uma forma do 
princípio. E vocês devem saber que receber a Bênção é felicidade. Se vocês obtiveram o 
mundo satânico inteiro, vocês possuem um mundo triste. Esse é o motivo pelo qual 
vocês devem receber a Bênção com alegria e gratidão, e nunca trocá-la por nada. Como 
vocês estão sentindo? Vocês estão recebendo sem saber corretamente o seu valor. 

 
Vocês, membros da Igreja de Unificação, não devem pensar como farão sobre a Bênção. 
Esta Bênção é a condição para restauração através de indenização. A condição para 
restauração através de indenização significa que vocês estão assumindo 
responsabilidade pelo destino de sua família. Portanto, as famílias devem ser 
restauradas uma por uma fazendo o Satanás em âmbito mundial se render e desbravando 
a estrada para o mundo. Vocês devem pensar assim, e não que vocês querem receber a 
Bênção de forma egoísta. Vocês devem pensar que existem a fim de dar. Se vocês 
pensam centrados em si mesmos, isso é autocentrado, e esse pensamento irá destruir 
vocês. Este é um problema muito sério. Bem e mal se dividem aqui. A Bênção é muito 
valiosa, e se vocês a recebem da forma errada, vocês serão arruinados. 
 
2) O Valor da Bênção 
 
A partir do ponto de vista do Princípio, vocês devem saber quão importante é o 
matrimônio. A Bênção centrando em Deus é o local de encontro do Reino do Céu na 
terra e no céu. Horizontalmente, este é o local de encontro do mundo eterno e o mundo 
temporal. 
 
Os 66 livros da Bíblia não estão desorganizados. Eles estão organizados pela palavra 
Bênção. Se estudarem estes 66 livros, vocês descobrirão que eles se harmonizam 
racionalmente com o casal abençoado vitorioso. 

 
O fato que vocês vieram para a Igreja de Unificação e receberam a Bênção significa que 
Deus, depois de quatro mil anos da providência, enviou Jesus, e ele restaurou a família 
centrando na vontade de Deus e se coloca no fundamento vitorioso. Esse é o motivo 
pelo qual, mesmo se seus descendentes possam não obter o mérito na providência de 
restauração a partir de sua base de vitória, vocês podem herdar o mérito de seus 
antepassados que fizeram esforços durante quatro mil anos de restauração providencial. 
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Jesus veio, consumando quatro mil anos de história, e o que ele fez? Porque não teve 
uma família, ele foi destruído. Se ele tivesse uma família representando horizontalmente 
o mesmo período de tempo, a tribo poderia ter sido indenizada na história. Se isso 
tivesse acontecido, o clã, tribo e nação de Jesus poderiam ter sido estabelecidos. A fim 
de obter essa família, Jesus sofreu por 33 anos. Ele não pôde obter a Bênção, mesmo 
depois de sofrer 33 anos – e vocês acham que conhecem o valor da Bênção? A Bênção é 
a porta que se abre como a solução para milhares de anos de busca. 
 
Qual é o desejo de Jesus depois de dois mil anos de esforços? São as Bodas do 
Cordeiro. O que são as Bodas do Cordeiro? É a Bênção! O desejo de Jesus por dois mil 
anos tem sido a Bênção, ou seja, as Bodas do Cordeiro. A fim de ter o banquete de 
casamento, o noivo deve chegar diante da noiva. Essa é a consumação do Cristianismo. 
Portanto, sem passar através do Cristianismo, vocês não podem entrar no céu. 
 
Entre Jesus e vocês, quem recebeu a Bênção primeiro? Vocês estão na posição Abel e 
devem restaurar a primogenitura, essa posição gloriosa que podem herdar primeiro. 
Espiritualmente, Jesus está na posição de pai para vocês, mas no nível físico, vocês 
criaram relações com o Mestre. Depois de receber esta enorme Bênção, vocês não 
sabem o valor da Bênção. Vocês são como um príncipe que nasceu em uma família real, 
que não sabe seu valor quando ainda é um bebê. Desde que tenham crescido, vocês 
devem se reconhecer como o príncipe do céu e o povo celeste, e devem ter as maneiras 
adequadas para todas as situações, e cumprir sua responsabilidade baseada em sua 
própria posição. 
 
O significado da Bênção é que ela é o tempo de início do Messias, que tem feito o 
fundamento na terra por dois mil anos centrando na nação escolhida e nas organizações 
religiosas, agora tendo o nome do noivo e da noiva. Vocês podem ser o Messias Tribal? 
Porque vocês criaram o relacionamento de pai e filho com o Mestre, Satanás não pode 
fazer nada. Como vocês podem ver, a Bênção é incrível. 

Que posição vocês têm através da Bênção? A Bênção garante a vocês a melhor posição 
do mundo. Na posição da Bênção, com quem vocês criarão relações? Vocês não podem 
se tornar perfeitos por si mesmos. Vocês são aperfeiçoados inteiramente pelo amor dos 
pais. Quando um filho nasce a partir dos pais, seja ele bonito ou não, ele se assemelha 
aos seus pais. Da mesma forma, a Igreja de Unificação ensina sobre a missão dos 
Verdadeiros Pais. Essa é a bênção de todas as bênçãos. 

 
O valor da Bênção não pode ser trocado nem mesmo pelo mundo. Às vezes me 
arrependo que dei a Bênção. A Bênção é um único homem e uma única mulher, 
centrando na vontade de Deus, tornando-se verdadeiro pai e verdadeira mãe, produzindo 
amor verdadeiro. 
 
Por causa de um problema relacionado com comer e vestir, vocês esquecerão sua 
missão e venderão sua Bênção por dinheiro? Vocês estão pretendendo fazer isso? A 
Bênção de Deus não pode ser trocada por céu e terra. 

 
Morte é a mesma coisa para o rei de um país e as pessoas do país, mas seu conteúdo é 
diferente. Desta forma, referente à Bênção, externamente ela não parece tão especial, 
mas o conteúdo tem uma diferença incrível. 
 



190 

 

Entre os participantes do Movimento Primeiro de Março, entre as trinta e três pessoas, 
não havia um Lee, Gaup Sung? Agora ele vive sozinho, mas se vocês estudam sobre o 
Movimento Primeiro de Março, vocês sabem que ele é mais elevado do que o 
presidente, não é? Naturalmente, ele é mais elevado, sem qualquer dúvida. Dessa forma, 
aqueles que receberam a Bênção em massa estarão recebendo glória incomum. Vocês 
entendem? Embora o último casal foi reunido, onde a noiva está faltando um olho, seu 
nariz é torto, ela está faltando uma orelha, não há um braço, e ela possa ser incapaz da 
pior forma, ela receberá a glória do mundo. Não por causa destes problemas, mas 
porque ela é abençoada pelo Mestre. Vocês entendem? Vocês não podem comprar isto 
com bilhões de dólares. Nossas senhoras da Igreja de Unificação, vocês entendem? 
Quanto vocês entendem? 

 
A Bênção não é realizada facilmente. Ela não acontece como uma cerimônia memorial 
ou um evento anual. Se vocês conhecem o valor da Bênção, vocês devem herdar o amor 
e o coração do Pai. 
 
O lugar de Bênção é majestoso. Ele é um lugar temeroso. Vocês não podem responder a 
isto de forma adequada com sua emoção. O valor da vida de uma pessoa é maior do que 
do universo. Esse é o motivo pelo qual quando vocês assumem responsabilidade pela 
vida de uma pessoa, vocês devem assumir responsabilidade pela eternidade. Vocês 
devem saber que este problema é uma preocupação no momento da Bênção. Esse é o 
motivo pelo qual, quando chega este tempo na vida de uma pessoa, todos ficam felizes. 
A fim de participar neste enorme momento da Bênção, vocês devem fazer uma 
determinação histórica. A Bênção é o ponto de vida e morte. 

 
A Bênção é a coisa mais valiosa no cosmos. Ao mesmo tempo, ela é realmente uma 
coisa temerosa. Suponham que um cônjuge pense sobre outra coisa, se afastando. Isso é 
trair o outro cônjuge. Através de seus bons antepassados, o mundo e a nação podem 
nascer. 
 
Portanto, aqueles que receberam a Bênção devem pensar sobre o universo com seus 
olhos abertos. A Bênção é para que vocês possam abençoar os outros. 
 
Vocês devem conhecer o valor da Bênção antes de recebê-la. Ao receber a Bênção, 
vocês estão se colocando no nível de se tornarem cidadãos do terceiro Israel. Todos 
vocês: depois de conhecerem o significado e o valor da Bênção, vocês podem dizer que 
são membros da Igreja de Unificação sem receber a Bênção? Vocês respeitam, como 
adultos, aqueles que não se casaram? Mesmo o mundo secular reconhece que se uma 
senhora virgem ou solteira morre, ela se transforma em um fantasma ou demônio. Isso 
acontece porque alguém viveu de forma artificial. Esta é a forma do universo. 
 
No Jardim do Éden, se uma mulher não tivesse sido criada, o que teria acontecido? O 
fato é que a existência de mulheres é a mágica cósmica. Isto é a verdade. A mágica 
entre todos os eventos mágicos é a existência de homem e mulher. Se apenas um lado 
existisse, a história humana teria acabado. Vocês devem entender o valor da Bênção da 
Igreja de Unificação a partir deste ângulo. Uma vez que vocês encontram seu cônjuge, 
essa é sua conexão com a eternidade. Vocês devem ser gratos, e ser tão fortes e ousados 
que não trocarão o amor original de esposo e esposa pelo cosmos ou Deus. Se vocês 
saboreiam o amor verdadeiro na Igreja de Unificação, essa luz do amor deve seguir 
vocês, não importa onde vocês forem no mundo.  
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Sem amar a humanidade e o cosmos centrando no amor verdadeiro, vocês não podem 
entrar no Reino do Céu. Esse é o motivo pelo qual as chaves para o céu foram dadas 
para Pedro. 
 
Pode-se entrar no Céu depois de realizar a família. Esse é o motivo pelo qual temos o 
casamento em massa na Igreja de Unificação. O que é esse casamento em massa? 
Aqueles que passam a ver o casamento em massa como surpreendente, dizem, “Eu 
pensei que o casamento em massa não era uma coisa grande... mas, uau!” Isto é 
verdade. Ele é uma coisa bela e grande. Esse é o motivo pelo qual essas jovens mulheres 
e homens que vieram pela primeira vez, esperando irem para o casamento em massa, 
entram em pânico e choram porque temem que possam não estar qualificados. 
 
Algum tempo atrás, houve algumas irmãs que fugiram para a sede e viveram lá porque 
seus pais queriam casá-las. Normalmente uma filha se sente feliz quando seus pais 
querem arranjar seu casamento, porque ela sabe que está ficando velha; mas por que 
estas irmãs fugiram? É porque elas não queriam se casar, se não fosse oficializado pelo 
Reverendo Moon. O que está acontecendo nesse ponto? O conteúdo dos Verdadeiros 
Pais está envolvido. Se não fosse em obediência à palavra do Reverendo Moon, elas 
sabiam que o casamento não é bom. 
 
Estando com 80 anos de idade, uma avó sabe que não pode entrar no céu sem receber a 
Bênção, assim, mesmo no último minuto de sua vida, ela deseja fazer as condições para 
a Bênção. Na Igreja de Unificação, as coisas estão seguindo desta forma. Sendo que o 
Reverendo Moon deve assumir o cuidado disto, ele tem uma vida difícil. 

 
Na Igreja de Unificação, por que realizamos o casamento em massa? Se eu explicasse 
tudo, isto derreteria os ossos até mesmo das avós. Elas reclamariam, “Se eu pudesse ser 
jovem de novo, eu iria para o casamento em massa da Igreja de Unificação.” Se pessoas 
ignorantes dizem coisas ruins ou não, com lágrimas elas querem ir. Quando uma pessoa 
está feliz, ela é positiva e sorri. Quando ela está transbordando com alegria, então 
surgem as lágrimas. Isso não é uma coisa ruim. 
 
Atualmente, na Igreja de Unificação, realizamos o casamento em massa. Entre vocês 
aqui, se vocês são sábios, não há nenhum destino mais temeroso do que ser chutado, 
incapaz de receber o casamento em massa da Igreja de Unificação. Porque vocês sabem 
disto, se eu chamo um americano ou japonês, vocês responderão, “Sim, estou indo,” e 
correm para mim. Não importa se o rei ou o presidente se opõe, vocês virão. Desta 
forma, coloquem o gancho no nariz e puxem firme o mundo; ele será puxado. 
 
3) A Razão para Receber a Bênção 
 
A queda é casamento não centrado em Deus. Porque o casamento se centrou em 
Satanás, ele agora deve ser feito somente no nome de Deus. Esse casamento é o 
casamento histórico mundial. Ele não é casamento em uma única nação, mas é o 
casamento além da nação e além do mundo satânico. Ele é o fundamento para superar o 
mundo satânico. 

 
O matrimônio em massa centrando em nossa Igreja de Unificação não está limitado 
apenas à cerimônia de casamento de nossa própria igreja.  
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Ele é a fórmula através da qual toda a humanidade se moverá. Devemos saber isto 
claramente. Então, qual é a razão fundamental para receber a Bênção? Isto é porque 
nossos antepassados foram decaídos. Se os antepassados humanos não tivessem caído, 
este trabalho da Bênção não estaria acontecendo. Mas por causa da queda, há o curso de 
restauração restante a fim de voltar para a soberania de Deus, e devemos escalar este 
caminho. Isto explica o propósito para a religião e o objetivo da história. 
 
Definitivamente, qual é o propósito final? É ter a verdadeira família. Este é o propósito 
definitivo para a humanidade descobrir. A fim de estabelecer a verdadeira família, 
verdadeiras pessoas devem surgir. Entre as verdadeiras pessoas, o verdadeiro homem 
deve aparecer primeiro. Ao fazer isso, o verdadeiro homem encontra a verdadeira 
mulher, e eles realizam o matrimônio sagrado centrando em Deus, e finalmente a 
verdadeira família é iniciada. 
 
Devido à queda humana, a humanidade foi incapaz de ter essa origem. Portanto, 
devemos negar todas as famílias que existiram até agora, de acordo com a vontade 
providencial de Deus centrando no fundamento familiar, e devemos seguir além do 
padrão familiar existente. Se alguém não pode seguir além deste padrão, o mundo 
decaído não pode retornar para o mundo original. Esta é a interpretação do princípio. 
Homem e mulher decaídos, não importa quem eles possam ser, não podem se colocar 
diante de Deus sem seguir através desta fórmula condicional. Devemos entender isto. 

 
Satanás entrou através de Adão e Eva; em outras palavras, um esposo e uma esposa o 
puxaram. Portanto, o esposo e a esposa devem expulsar Satanás. Eles foram atacados 
por Satanás e se tornaram pais decaídos, assim, os verdadeiros pais devem vir e 
restaurar isto. Sem fazer isto, não podemos entrar no Reino do Céu. O fato que mesmo 
agora Jesus está orando no Paraíso significa que ainda permanecemos sob a acusação de 
Satanás. No futuro, a fim de nos tornarmos cidadãos do terceiro Israel, devemos receber 
a Bênção centrando na Igreja de Unificação. No passado, no tempo de Abraão, a fim de 
se tornarem Israelitas, as pessoas tinham que receber a circuncisão. Da mesma forma, 
sem receber a Bênção da Igreja de Unificação, vocês não podem ser cidadãos do 
terceiro Israel. Entretanto, ao receber a Bênção, as condições não são simples. Eu 
mesmo ofereci quarenta anos da minha vida por causa dessa condição. Eu investi minha 
vida inteira para isso. 
 
Por que recebemos a Bênção? A fim de dar a Bênção para os outros e ver que a Bênção 
vai para o mundo inteiro. Não podemos estabelecer o ideal do céu sem matrimônio e a 
família. Na Igreja de Unificação, o propósito para todos os bons homens e boas 
mulheres receberem a Bênção é para edificar o ideal do Reino do Céu. Não somente 
pessoas solteiras, mas também pessoas já casadas que possuem o padrão correto, devem 
receber a Bênção. Todos devem receber a Bênção a fim de retornarem para o mundo da 
criação original. No Princípio, um homem verdadeiro e uma mulher verdadeira entram 
no mundo da criação original através da Bênção, mas devido à queda, esse trabalho de 
amor nunca aconteceu. 
 
Seres humanos, finalmente se colocando na posição de pais, estão recebendo a herança 
celeste. Esse é o Baquete das Bodas do Cordeiro de Jesus. Em outras palavras, as 
pessoas devem seguir através da Bênção da Igreja de Unificação, o que significa receber 
a Bênção de Deus. 
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4) Quem está Dando a Bênção? 
 
Adão e Eva caíram do nível de aperfeiçoamento do estágio de crescimento. A fim de 
restaurar isto, devemos seguir o curso oposto. Porque eles caíram centrando no 
problema do amor, em nosso curso de restauração e de alcançar nosso objetivo, 
devemos superar absolutamente o problema de amor entre Adão e Eva. A fim de 
superar o poder do amor centrando em Satanás, vocês devem se conectar ao amor de 
Deus através dos Verdadeiros Pais. Portanto, os descendentes dos pais decaídos devem 
seguir no caminho de superar a soberania decaída dando as boas vindas aos Verdadeiros 
Pais e se tornando verticalmente unidos com eles. Vocês não podem superar a soberania 
decaída por si mesmos. Absolutamente, homem e mulher devem se tornar unidos para 
resolver este problema. 
 
A Bênção da Igreja de Unificação tem esse significado. Portanto, a Bênção não 
acontece de acordo com seu pensamento. Ela deve se originar centrando nos pais. 
Mesmo no mundo secular decaído, as pessoas têm uma história de se casarem centrando 
nos pais, não nelas mesmas. É a mesma coisa no curso da restauração. Verdadeiros Pais 
vêm e, através deles, de acordo com a providência de restauração, seguimos além do 
nível no qual Adão e Eva caíram pela primeira vez. 

 
Porque a queda aconteceu através do amor, também a restauração tem que ser feita 
centrando no relacionamento de amor de novos pais celestes. Esse é o motivo pelo qual 
o Mestre e a Mãe realizam a cerimônia de casamento em massa juntos. Essa é a 
cerimônia para herdar o amor. O que é realizado aqui se torna a tradição eterna. 
Revolução não é necessária. Desta forma, sem revolução, a nova tradição é estabelecida 
entre céu e terra; a nova família, clã e tribo, e a nova nação e mundo estão se formando 
e conquistarão esta terra. 

 
Este é o lugar para estabelecer a forma celeste. Eu tenho dado minha vida a fim de 
estabelecer a regra do Princípio.  Eu não vou ouvir seu conselho e cuidar dos assuntos 
do matrimônio de forma leviana. 

 
Quem está dando a Bênção? Se não há pais, então outra pessoa pode fazer isto, mas se 
os pais estão aqui, nenhuma outra pessoa pode fazer isto. Portanto, na Igreja de 
Unificação, o Mestre dá a Bênção. Se jovens homens e mulheres estão aqui, se eu digo 
que não irei dar a Bênção para vocês, todos os seus corações ficarão desapontados. Uma 
vez que alguém conhece o Princípio, ele ou ela não pode se casar por si mesmo. O 
Mestre deve dar o Princípio tão claramente a fim de que vocês o recebam? 
 
No Jardim do Éden, originalmente os filhos e filhas de Adão e Eva teriam se casado de 
acordo com o mandamento de Deus, com Adão e Eva dando a Bênção. Nossa cerimônia 
de casamento é a mesma coisa. Portanto, em nossa Igreja de Unificação, a Bênção é 
dada em nome dos Verdadeiros Pais. Vocês alguma vez já viram os pais da própria 
pessoa dando a Bênção no mundo secular? Dizer não é dizer que no mundo secular não 
há nenhuma pessoa perfeita. A cerimônia de casamento é a cerimônia da herança do 
amor, o amor de Deus. Os pais estão vivendo com o amor dos pais representando o 
amor de Deus. Com a ordem para viver assim, o casamento é a cerimônia de herança. O 
amor de Deus é herdado a partir dos pais.  
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Vocês não o recebem a partir de alguma pessoa famosa; esse é o matrimônio dado pelo 
arcanjo. Alguma pessoa famosa vindo e fazendo a cerimônia de casamento é a 
cerimônia de casamento dada pelo arcanjo. 

 
Antes do casamento, vocês não devem ter sua própria ideia sobre isto. Vocês 
assemelham seu coração com o coração de Deus e dos Pais. Depois disso, avôs e pais 
estão ligados, então a Bênção é recebida e todas as coisas são herdadas. Nossa família 
está ligada, com a minha recebendo, e estou dando para vocês, assim, o amor dos pais 
está sendo dado para vocês. A cerimônia da Bênção é a herança do todo. A partir desse 
momento, eu existo, eu posso ter orgulho. Eu posso dizer que estou no centro do 
cosmos. Da mesma forma, até que vocês recebam a Bênção, vocês não podem mover 
seus corações como desejam. 
 
Por que eu falo desta forma? Exatamente agora, algumas pessoas são bonitas e têm a 
capacidade para parecerem boas dentro e fora, e em nosso movimento de Unificação, 
elas são pessoas necessárias, mas mesmo sobre estas pessoas, eu tenho preocupações. 
Elas tomam decisões centrando nelas mesmas. Isso é bom? Se um homem autocentrado 
se casa com uma mulher autocentrada, ambos serão arruinados. Isso é bom? Então 
como eles evitarão a destruição? Eles devem digerir o que é o casamento, e centrando 
na vontade de Deus, eles devem criar um fundamento substancial para superarem isso. 
Sem fazer isso, eles absolutamente serão destruídos. Isto é inevitável. Então quem irá 
fazer isso? Eu estou fazendo isto. Esse é o motivo pelo qual estou dando a Bênção. 
 
Coisas que ninguém mais pode ao menos tocar, a Igreja de Unificação esteve 
começando e orientando no caminho da recriação. A própria possibilidade deste dia 
chegar significa que o mundo será um só, que o mundo satânico será transformado no 
mundo celeste. Atualmente, é uma coisa muito estranha que os jovens americanos estão 
autorizados a encontrar seu próprio cônjuge. Isto é uma cultura cristã, mas eles estão 
fazendo coisas que a Bíblia não permite. Isto é porque a civilização material traz erosão 
satânica, transformando a cultura cristã em um mundo livre satânico. Mas por que vocês 
não gostam disso? Não podemos fazer o que Satanás esteve fazendo? O que é amor? 
Herdar o casamento a partir de Deus e a partir dos pais é o Princípio. Porque casamento 
livre é a queda, não podemos retornar para o mundo celeste a menos que arranquemos 
esta raiz. 

 
Quando o Mestre estava viajando, ele chamou americanos, alemães, franceses, ingleses 
e italianos, e perguntou, “Vocês gostariam que sua mãe e seu pai casassem vocês, ou é 
melhor que o Mestre de sua Igreja de Unificação case vocês? Aqueles que querem que o 
Mestre faça seu casamento, levantem suas mãos.” Quando eu perguntei, todos 
levantaram suas mãos e disseram, “Naturalmente, por favor, faça meu casamento para 
mim.” Levantar suas mãos é fazer certo, não é? Vocês devem levantar suas mãos até 
que estejam felizes. 
 
No passado, pessoas ocidentais fizeram esse tipo de coisa com pessoas orientais. Não 
importa que elas se graduaram de uma universidade famosa e receberam um Mestrado e 
Ph.D.; uma vez que elas vieram para a Igreja de Unificação, ouviram as conferências e 
entenderam o Princípio, elas não podem se casar por elas mesmas. Por isso, elas 
convidam o Mestre e querem receber a Bênção. Contudo, eu vou para esse lugar? Isto é 
uma coisa muito interessante. Uma pessoa oriental da Ásia se reúne com pessoas 
ocidentais, e diz, “Seus patifes!” e elas dizem, “Sim.”  
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Dessa forma, eles estão fazendo o fundamento. Se eu digo para sacrificar, eles se 
sacrificam, e se eu digo para saírem, eles saem. Além disso, a coisa mais valiosa na vida 
deles, o casamento, é decidida pelo Mestre, e eles apenas seguem. Eles nem mesmo 
ouvem as palavras de seus pais e mães, ou do presidente de seu próprio país; eles apenas 
ouvem as palavras do Mestre. Se o Mestre desenha uma linha, todos seguem a linha. 
 
Pensando de forma humanista, quão rude é a pessoa que toma filhos e filhas sem a 
permissão de seus pais e arranja matrimônios para eles. Aqueles pais de cujos filhos 
receberam a Bênção devem agradecer ao Mestre, dizendo, “Mestre, obrigado.” Mas este 
não é o tempo para cumprimentar, porque estamos tão ocupados. Sem cumprimentar na 
cerimônia, eles apenas olharam para o seu rosto e disseram, “Oh, esse é o Reverendo 
Moon da Igreja de Unificação.” Ao fazer isso, eles sabem que está tudo bem. Com isso 
acontecendo, está tudo bem para eles? No futuro, se o filho do presidente americano se 
junta à nossa igreja, eu arranjarei um casamento para ele sem me preocupar sobre o 
presidente. Então se esse filho segue a vontade do Mestre, esse presidente terá que vir e 
visitar. Temos um belo plano assim. Quando pensam sobre isto, vocês não se sentem 
excitados? O mundo está dormindo; devemos acordar este mundo e mudar a história. A 
Mãe e o Pai se colocam juntos oficializando, sendo o modelo, e continuaremos 
oficializando a cerimônia assim no futuro. Se a Igreja de Unificação faz isto, as outras 
seguirão. 
 
5) A Bênção é para o Cosmos Inteiro  
 
A Bênção de Deus é absolutamente pública. Essa Bênção não é somente para o 
indivíduo ou a família, nem por uma nação apenas, nem somente para o mundo. A 
Bênção de Deus é para o cosmos inteiro. A fim de que vocês se tornem Adão e Eva 
aperfeiçoados, cumprindo o propósito de criação, vocês devem se casar. Por que vocês 
participam neste casamento? Vocês fazem isto por causa de Deus, pela vontade de 
Deus. Entretanto, até agora, a partir da perspectiva da vontade de Deus, houve muitas 
pessoas que fizeram isso como lhes agradava. Se algo não fosse de seu agrado, elas não 
iriam fazê-lo. Essas pessoas devem ser cortadas. Diante da vontade de Deus, elas não 
podem ser perdoadas. 
 
Agora, para quem estamos fazendo este trabalho? É para Deus, para a Vontade, para a 
humanidade e para o mundo. Isto não está sendo feito centrando no próprio eu. Vocês, 
indivíduo por indivíduo, homem ou mulher, não são para si mesmos. Antes de ser seu, 
você é de Deus. Isto pertence ao mundo antes de pertencer a vocês. A fim de ir para esta 
nobre posição de noivo e noiva, vocês devem compreender o valor de sua própria 
existência em todas as estações, dia e noite se sacrificando e testemunhando para 
pessoas diante de Deus. Então a Bênção é permitida para vocês. 
 
A Bênção não é para seu próprio ser, pois através de vocês como indivíduos, a nova 
família representa um clã, tribo, nação e o mundo. Essa família, se ela é Kim, não é 
somente para a família Kim. A família deve representar a tribo, nação, e até mesmo o 
mundo. Devemos saber que a menos que realizem essa família, a Bênção não pode ser 
cumprida. Isso é porque embora os antepassados humanos, Adão e Eva, eram dois 
indivíduos, sendo que eles se colocaram no ponto de início histórico, isto não acaba 
com apenas essas duas pessoas. Através dessas duas pessoas, a nova família foi 
fundada; além disso, uma nova tribo e nação foram realizadas. 
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A posição da Bênção é este lugar de formação do fundamento em âmbito mundial. Este 
lugar fundamental foi perdido devido à queda de Adão e Eva, e nós estamos na posição 
para restaurar isto. Portanto, esta Bênção não é para nós mesmos. Além disso, para a 
base desta Bênção, devemos receber a Bênção a partir da posição de transcender limites 
tribais e nacionais. Sem esta determinação, devemos conhecer o fato inevitável que 
restauração não pode ser cumprida. 
 
Quando vocês recebem a Bênção, pensem que estão recebendo-a para o mundo ao invés 
de para si mesmos. Aqueles que recebem a Bênção com este pensamento permanecerão 
na história, mas aqueles que não fazem isto, apenas passarão pela história. 

 
Agora no momento atual, centrando em sua tribo, vocês estão se colocando na posição 
conectando Coreia e o mundo. 
 
Portanto, representando a humanidade mundial, representando três milhões de coreanos 
e representando suas tribos, jurem assumir responsabilidade como líderes religiosos. 
Através disso, nossa família permanecerá. Centrando no céu, no momento histórico e na 
presença do mundo, nossa família será a família necessária. Em seu mundo de amor, 
vocês serão a família necessária. Recebam a Bênção com determinação para estabelecer 
o conteúdo absoluto. Vocês devem conhecer este conteúdo. 
 
Centrando em céu e terra, o novo mundo deve aparecer. Como um ser individual, vocês 
devem ser capazes de dizer, “Eu me tornarei como este filho ou filha. O caminho que 
estes filhos e filhas estão seguindo é para o país da esperança de Deus. Até este 
momento, eles estiveram perseguindo não somente o país, mas o mundo.” Enquanto 
vocês estão seguindo, pode haver muitas dificuldades, pobreza, e altos e baixos. Mas 
isso não deve ser um problema. Não importa o quê, vocês devem ser esposos e esposas 
superando tudo e alcançando o país e o mundo. Superar o país e o mundo deve ser o 
problema. 
 
Como um masculino e um feminino, dois naturalmente vivem juntos. Esse não é o 
ponto de receber a Bênção. A Bênção é a posição de tomar o destino para criar um 
mundo novo e ir além com relacionamentos definitivos. Vocês devem saber que este é o 
lugar da Bênção. Este caminho é determinado se vocês querem ir ou se vocês não 
querem ir. Este é nosso destino inevitável de vida. Este caminho é dado uma vez em 
nossa vida; não há uma segunda chance. Se vocês querem ir, vocês devem saber que 
não há nenhum curso de restauração posterior; este é o caminho final. 

 
Aqueles que estão atendendo a Bênção não devem participar apenas como um indivíduo 
masculino ou um indivíduo feminino. Essa posição é para seis mil anos, representando 
homem e mulher. Vocês devem saber que este é o lugar para o qual vocês são 
convidados. Vocês devem experimentar isto através do coração interno. 
 
Aquele que apareceu no ponto da Bênção como o líder responsável, em outras palavras, 
o centro da existência, não está limitado ao ambiente imediato. Ele é a figura central 
com conteúdo global. Portanto, a Bênção não acaba pelo cumprimento do 
relacionamento de esposo e esposa. Através da Bênção, uma nova família, um novo clã, 
uma nova tribo e uma nova nação devem ser formados. Este ponto é somente o início. 
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6) A Razão para Realizar o Casamento em Massa 
 
A cerimônia de casamento em massa é o orgulho da Igreja de Unificação. Além disso, 
estamos realizando esta cerimônia de casamento não apenas dentro de uma única raça, 
mas com ocidentais e orientais juntos. Portanto, este é nosso orgulho. Esta obra não 
pode ser feita, exceto na Igreja de Unificação. Mesmo o presidente não pode fazê-lo. 
Não é porque nasci bom que pude fazer isto, mas porque a face de Deus está operando. 

 
Mais do que qualquer outra coisa, o casamento em massa é para estabelecer a nova 
família de Deus. 

 
Na cerimônia de casamento em massa, todos estão aqui juntos, passando através da obra 
de indenização. Vocês não querem saber por que realizamos o casamento em massa? Se 
o evento da Bênção tivesse acontecido no Jardim do Éden, este teria sido o grande 
evento cósmico. Entretanto, devido à queda dos antepassados humanos, a fim de 
indenizar a falha em cumprir o padrão celeste no Jardim do Éden, estamos realizando a 
cerimônia de casamento em massa. Jesus ao menos deveria ter realizado essa cerimônia 
de casamento no nível de todos os Israelitas. Contudo, ninguém esteve preocupado 
sobre o casamento de Jesus. Para liberar a tristeza de Jesus, devemos até mesmo estar 
dispostos a morrer no casamento em massa na visão de todas as pessoas. No ano 
passado, a cerimônia de casamento em massa de 430 casais se tornou um assunto 
mundial. De muitas formas, o mundo utiliza isto como material de pesquisa. O 
matrimônio de Deus deve ser um evento em âmbito mundial nesse nível. 

 
A razão que realizamos o casamento em massa é porque a queda aconteceu em 
conjunto, como uma união. O arcanjo e Eva, e então Eva e Adão caíram juntos. A fim 
de ajustar isto, devemos mobilizar o mundo espiritual e também o mundo de mulher e 
homem. 
 
O banquete que Deus promove deve ser maior do que qualquer banquete no mundo 
satânico. Entretanto, porque como seres individuais não podemos nos colocar nesse 
padrão, devemos realizar uma cerimônia de casamento em massa da forma que nunca 
aconteceu na história humana. 

 
A cerimônia de Casamento Sagrado do Mestre deveria ter sido mais magnífica do que 
qualquer cerimônia de casamento até hoje, mas porque eu a realizei durante o período 
de sofrimento, isto não aconteceu de forma magnífica. Portanto, na falha, a condição 
para realizá-la de forma magnífica permaneceu. Membros da igreja entre três gerações, 
centrando em vocês mesmos, devem estar na posição que tenham o melhor casamento. 
Ao fazer isto, vocês podem criar a condição diante de Satanás. Esse é o motivo pelo 
qual realizamos a cerimônia de casamento em massa. Mesmo no nível interno, a fim de 
ter o casamento que faz Deus se sentir feliz, devemos criar a condição de oferta. 
 
Antes da vinda da família sagrada, não podia haver nenhuma forma para enxertar 
famílias satânicas nas famílias celestes. Por causa disso, a fim de estabelecer famílias 
celestes, temos os casamentos em massa na Igreja de Unificação. Embora pessoas do 
mundo secular possam zombar do casamento em massa da Igreja de Unificação, através 
do casamento em massa, Deus pode ter o conteúdo para o enxerto. 
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Deus está operando a fim de conectar a linhagem de sangue correta. O casamento em 
massa da Igreja de Unificação está cortando as muitas gerações de linhagem de sangue 
errada e refazendo-as de acordo com o desejo de Deus. 
 
O casamento em massa da Igreja de Unificação não está apenas resolvendo o problema 
de casamento de um único indivíduo, mas resolvendo este problema desde o início da 
história até agora, para incontáveis antepassados, tribos, nações – todos aqueles que 
estavam em conflito com Deus, a fim de abrir a porta. A fim de fazer isso, cada grupo 
da Bênção de uma vez, como um clube, assume a porção de responsabilidade de seu 
tempo como uma equipe; se 36 casais, 36 famílias são uma equipe; 72 casais, 120 casais 
e 430 casais se tornam uma equipe. Através delas, centrando no estabelecimento da 
indenização do casamento histórico de famílias que falharam, aparecem as famílias 
ressuscitadas centrais. 
 
O estágio da Bênção não é o lugar de casamento de Kim isso e aquilo e Moon isso e 
aquilo. Estas pessoas estão representando historicamente o mundo, nação, tribo, clã e 
família, e estão criando o fundamento para até mesmo se jogarem centrando na família. 
Centrando em Deus, pela raça humana, realizamos a cerimônia de casamento em massa 
na Igreja de Unificação. 

 
Porque estamos relacionados como uma única grande família, mesmo sem ter recebido 
a cerimônia de casamento, devemos ter o casamento em massa. 

 
Qual é o propósito do casamento em massa? É salvar o mundo. Esta cerimônia de 
casamento transcende barreiras nacionais, de raça, idioma, cultura e costumes. Esta é a 
cerimônia internacional de casamento em massa. Ela é o aparecimento do novo povo de 
Deus. Deste modo, esta cerimônia de casamento é a base para o interesse público. 

 
Originalmente no Jardim do Éden, deveria ter existido o casamento de um único homem 
e uma única mulher. Ao fazer isso, eles deviam representar o mundo inteiro de homem e 
mulher, e céu e terra. Esta Bênção é a cerimônia de casamento em massa. Talvez exista 
um pequeno número de casais, mas este é o fundamento da Bênção. Ela ficará maior a 
cada ano. Se o número de famílias abençoadas é maior do que 3,7 milhões na Coreia, a 
Coreia será restaurada automaticamente. Suponham, um dia teremos 10 milhões, 50 
milhões e 100 milhões. A Ásia seria mais do que restaurada. Isto acontecerá 
automaticamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



199 

 

4. A Condição de Indenização para Receber a Bênção 
 
1) Ressurreição e a Condição de Indenização 
 
No mundo satânico, independente de sua situação, cada pessoa está na posição de fazer 
condições de indenização. Fazer a condição de indenização é o mesmo que fazer uma 
oferta a fim de ressuscitar a si mesmo. Portanto, indenização é algo pelo qual devemos 
ser gratos. 

 
Porque o caminho de restauração é retornar para a origem, a menos que uma pessoa faça 
a condição de indenização, ela não pode voltar para a origem. A condição de 
indenização deve ser feita pelos seres humanos, não por Deus. A fim de que uma pessoa 
doente seja curada, ela deve tomar remédio, mesmo que este seja amargo. Remédio 
amargo é remédio verdadeiro. Fazer a condição de indenização é como tomar remédio 
amargo; este é um trabalho difícil. Contudo, sem fazer a condição de indenização, vocês 
não podem ser restaurados. 
 
As pessoas decaídas não nasceram a partir de pais centrados em Deus na linhagem de 
sangue direta. Portanto, nosso nascimento deve ser negado, e devemos criar um novo 
relacionamento com Deus. Sem voltar para a origem, vocês não podem ir para a posição 
da Bênção. Em outras palavras, porque nascemos a partir do mundo morto e decaído, a 
fim de retornarmos para a vida centrada em Deus, devemos ser ressuscitados. 
Precisamos nascer de novo. Mas nascer não é a conclusão; devemos então seguir através 
do período de crescimento. A fim de passar através disso, a condição de indenização 
deve ser estabelecida. Ao fazer a condição de indenização, não somente a 
responsabilidade individual, mas também a missão nacional e a missão mundial estão 
juntamente incluídas. Vocês devem saber que aquilo que fizeram referente a esta 
responsabilidade determina o que acontece com sua Bênção. 

 
Se vocês conhecem a vontade de Deus cada vez mais, vocês compreendem que seu 
corpo físico está sendo manchado através de Satanás, e vocês sentem queimar aquilo no 
sangue sujo de Satanás fluindo através dele. Vocês sentem que deveriam jogar fora suas 
mãos e todo o seu corpo, que é utilizado por Satanás. Se vocês pensam em querer se 
preservar como vocês são, manchados por Satanás, vocês estão sendo estúpidos. Vocês 
já tiveram essa experiência? Sendo que não podemos permanecer mortos, precisamos 
das condições para eliminar nossa relação do passado com Satanás. 
 
Vocês precisam receber a lição do Mestre sobre o método para fazer a condição de 
indenização. Se, há muito tempo atrás no Japão, houvesse uma única pessoa pensando 
sobre isso e esquecendo até mesmo do custo ao Japão, agora o Japão poderia ter 
unificado o mundo inteiro. Não há nenhum negócio no mundo tão bom como esse. Na 
Bíblia está escrito, “O que importa se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida?” 
Vida tem essa preciosidade. Devemos conhecer o método correto para a condição de 
indenização, o qual resulta em sua própria vida preciosa. 

 
A forma para a salvação é pagar indenização, e então restaurar o caminho. Indenização 
significa que vocês escalam através do caminho pelo qual a queda ocorreu. Então 
devem seguir o caminho oposto. 
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O Mestre estabeleceu todas as condições de indenização históricas, então ele obteve 
vitória. Isto não deveria ser um problema mesmo se Satanás atacar com todos os seus 
métodos e formas, como Satanás tem feito contra o bem até agora. Pensem sobre 
realizar manobras, como o método de Stalin de liquidar todas as pessoas religiosas, em 
relação a Satanás. O Mestre até mesmo tem esse lado. 

 
Perfeição não acontece automaticamente, mas é estabelecida através de indenização. 
Portanto, as pessoas no mundo decaído não podem se aperfeiçoar sem fazer a condição 
de indenização. Auto perfeição é realizada através da perfeição de indenização. Aqueles 
que não seguiram através das colinas de indenização absolutamente não têm nenhuma 
forma para serem aperfeiçoados. Se olhamos a partir da visão interna, isto é perfeição 
do ser individual, e partir do lado de Deus, pode-se dizer que isto é restauração. 
Perfeição de indenização poderia ser chamada de perfeição de restauração. Esse é o 
motivo pelo qual isto é restauração através de indenização. Portanto, nunca podemos 
separar estas duas palavras: indenização e restauração. 
 
Quando dizemos “perfeição através de indenização,” isto significa “indenização para 
restauração.” Centrando na perfeição, alcançar perfeição através do curso de restauração 
através de indenização. Depois de indenizar, então restauração. Depois de ser 
restaurado, então seguir o caminho de perfeição. Portanto, vocês podem pensar sobre 
indenização e restauração como uma única coisa. 

 
 
2) A Condição de Indenização Deve Ser Estabelecida por Mim 
Mesmo 
 
Que resultado veio devido à queda humana? Deus e o mundo angélico foram expulsos 
do mundo humano, e perdemos o mundo de todas as coisas. A seguir, a base individual, 
a base familiar, de clã, tribo, nação e mundo foram todas perdidas. A palavra “perdida” 
significa que Adão e Eva expulsaram estas bases. Quem tem a responsabilidade por 
isso? Essa responsabilidade não é de Deus, não é do mundo angélico e nem da criação; 
esta é a responsabilidade humana. Este resultado foi a responsabilidade humana. 
Portanto, os seres humanos devem assumir a responsabilidade, e também assumir o 
destino de seguir o curso de restauração. Entretanto, o curso de restauração não pode ser 
atravessado por si mesmo. Absolutamente, vocês devem seguir através da recriação, 
conforme o princípio, com a ajuda do mundo espiritual. Isto não pode ser feito de outra 
forma, porque é o princípio de salvação que Deus e o mundo espiritual se mobilizem 
para a recriação. Antes que Deus criou os seres humanos, Ele criou o mundo angélico. 
Com a ajuda dos anjos, Ele criou todas as coisas, e através de todas as coisas como 
material básico, Ele criou os seres humanos. 
 
Porque a queda foi cometida pelos seres humanos, a restauração através de indenização 
deve ser feita pelos seres humanos. O Princípio é que aquele que cometeu o pecado 
deve indenizá-lo. Sendo que os pais se tornaram pais decaídos, a menos que os 
Verdadeiros Pais venham e indenizem isto, a humanidade não pode voltar para Deus. 
Aqueles que podem resolver estas coisas são os Verdadeiros Pais. O valor dos 
Verdadeiros Pais não é comparável a dezenas de milhões de dólares ou mesmo bilhões 
de vidas. Esse é o motivo pelo qual, quando vocês encontraram os Verdadeiros Pais, 
vocês devem ser capazes de dizer, “Eu seguirei com minha vida.” 
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Jesus disse, “Aqueles que querem viver, morrerão, e aqueles que querem morrer, 
viverão,” porque isso descreve o caminho, o ponto de início da restauração através de 
indenização. 
 
Condições de indenização devem ser estabelecidas por seu próprio ser. Outra pessoa 
não pode substituir você. A queda significa a perda da autoridade da subjetividade. Na 
restauração, não importa quem interfira, vocês devem estar confiantes de si mesmos e 
seguir com clara subjetividade. Não importa onde os outros estejam indo, eu devo estar 
ocupado seguindo meu caminho. À noite, não há tempo para dormir, não há tempo para 
encontrar um lugar para sentar confortavelmente e comer uma refeição. Sem ter um 
coração com esta seriedade, vocês não podem seguir o caminho da restauração. 

 
 
3) A Fim de Eliminar a Soberania Satânica 
 
Se querem encontrar salvação completa, vocês devem liquidar seu próprio pecado e seu 
passado. Agora através de suas atividades, vocês devem limpar os pecados que vocês 
cometeram. A fim de eliminar o pecado, vocês não devem fazer coisas contra o 
Princípio. 
 
Mal é permitir a condição para a invasão de Satanás. O que é pecado? Qualquer 
conteúdo que vocês tenham para Satanás atacar, isso é pecado. Portanto, os cristãos, 
mais do que qualquer outra pessoa, devem conhecer claramente a raiz do pecado. 
Desnecessário dizer que mal é o próprio Satanás, e em Eva, mal começa com, “Deixe-
me ser o sujeito, deixe-me ser o centro.” O princípio original de Deus é. “Viver pelo 
outro (cônjuge),” enquanto “viver por si mesmo” é a natureza decaída satânica. Vocês 
devem conhecer claramente a origem de bem e mal. Pessoas más dizem viver para si 
mesmas; Deus quer quebrar isto e Jesus também quer quebrar isto. Esse é o motivo pelo 
qual Ele ensinou: não seja arrogante, viva pelos outros e sirva os outros. 

 
Nós quebramos devido à queda; a fim de consertamos o que está quebrado, devemos 
nos ajustar ao Princípio original que existia antes de quebrarmos. Depois disso, 
devemos seguir através do curso de recriação, a fim de nos tornarmos unidos com o 
princípio de criação. A queda aconteceu a partir da motivação que os outros existem 
para investir em mim, e não que eu existo para investir nos outros. Portanto, ao investir, 
devemos fazer o oposto do mundo. Esse é o motivo pelo qual as religiões ensinam a 
sacrificar o “eu” pelos outros. 

 
Depois da queda de Adão e Eva, que tipo de doença a raça humana contraiu? Centrando 
em Satanás, adquirimos a doença de amor, e através da doença de amor, a linhagem de 
sangue de Satanás se multiplicou. Em outras palavras, a doença é recebida a partir do 
sangue de Satanás, e nasce nos filhos diretos de Satanás. Mas como essa doença de 
amor começou? Ela começou a partir do ponto de pensar somente no próprio ser, e 
centrando na própria pessoa. Ao negar a ordem de Deus e o princípio celeste, e 
centrando em si mesmo, a doença da queda nasceu. Esse é o motivo pelo qual, a fim de 
curar esta doença, vocês devem negar a si mesmos, e vocês devem viver de forma 
absoluta centrando em Deus. 
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Se o arcanjo, Adão e Eva, se mantivessem esperando de forma centrada em Deus, eles 
não teriam caído, mas teriam estabelecido o mundo ideal. Céu é o lugar de vida 
atendendo a Deus de forma absoluta, e criando a relação de amor através Dele. A fim de 
alinhar com esta origem, Deus esteve conduzindo a providência de restauração. Se 
vocês sentem orgulho de si mesmos, isto não pode acontecer. 

 
A fim de sair da soberania decaída e autocentrada, vocês devem ter uma soberania 
centrada em Deus. Se vocês têm isso, então podem sair. Do contrário, não há nenhuma 
forma para sair da soberania autocentrada. Uma pessoa deve tomar este caminho de 
forma inevitável. 
 
Como um membro da Igreja de Unificação, enquanto vocês estão fazendo testemunho 
ou atividades de negócio, já aconteceu alguma vez de vocês dizerem, “Isto é muito 
difícil e não posso fazer isto”? Isso não pode estar centrado em Deus, mas está centrado 
em seu próprio ser. À luz deste princípio, se vocês reclamam enquanto estão 
trabalhando na Igreja de Unificação, e negam o trabalho, vocês devem saber claramente 
que seu trabalho está desqualificado. Aquele que trabalha na Igreja de Unificação 
centrando em si mesmo reclamará dentro de um curto tempo quando as dificuldades 
chegarem. Ele reclamará que todo o trabalho que tem feito na igreja é seu próprio. O 
caminho que devo seguir pode ser difícil, mas eu devo pensar: Deus está seguindo na 
minha frente, meus amigos estão ao meu lado, e nossos irmãos e irmãs estão lá também. 
Além disso, devemos pensar que o destino futuro de toda a humanidade permanece à 
nossa frente. Eu devo pensar que seguirei até dar a minha vida. Tendo este pensamento, 
vocês podem superar o padrão decaído autocentrado. Não centrar em mim; através de 
pensar centrado em Deus, vocês podem superar a soberania decaída. Esse é o motivo 
pelo qual, na Igreja de Unificação, os momentos mais difíceis significam que estamos 
sendo chutados para fora da soberania decaída mais terrível e ficando mais próximos do 
dia de liberação. 

 
Originalmente, a queda nos trouxe para um local de morte. A fim de recuperar isto, 
vocês devem correr para o lugar de morte. Não importa o quê, todos devemos seguir 
através desse destino, por isso vocês devem fazer isto com um coração alegre como um 
homem e uma mulher reais. Dessa forma, façam a determinação; os membros 
aumentarão quando eles seguem de acordo com a vontade de Deus, e o mundo seguirá 
em uma nova direção. Nosso coração deve estar queimando para estabelecer esse 
desespero de mãe e bebê. Em seu coração, vocês têm a fé para ir além do limite de vida 
e morte? 
 
O Mestre assistiu muitas dezenas, muitas centenas, muitas milhares, muitas dezenas de 
milhares de situações de vida e morte, e esteve lutando com Satanás. Embora as 
incontáveis situações de dificuldades venham como ondas, o objetivo que o Mestre fez 
nunca mudou. Mesmo se minhas pernas estão quebradas ou meus olhos são arrancados, 
ou meu pescoço está sendo cortado, eu não mudo do ponto de início da determinação. 
Portanto, eu sou vitorioso enquanto estou vivo. Como pudemos sair do amor da 
soberania decaída e da linhagem de sangue da soberania satânica? Sempre que vocês 
pensam somente sobre vocês mesmos e amam a si mesmos, Satanás pode tomar vocês. 
Se eu faço o oposto, negando a mim mesmo e pensando centrado em Deus, e vivo desta 
forma, Satanás não pode me manusear e Deus pode habitar em mim e me manusear. Ao 
fazer isto, vocês podem ser liberados do arcanjo no mundo satânico. A partir da posição 
do arcanjo decaído, vocês podem escalar para a posição do arcanjo não decaído. 
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Embora Adão e Eva caíram na posição individual, porque o indivíduo era o centro do 
todo, ele deve restaurar o mundo. Isto não pode ser restaurado de uma única vez. Isto 
deve ser restaurado estágio por estágio. Depois de restaurar a posição de um indivíduo, 
o ambiente familiar e de clã, tribo, nação, e os ambientes de mundo e cosmos devem ser 
restaurados. Todos juntos, temos oito estágios ou níveis que devem ser atravessados. 
Somente pela resolução destes problemas é que os seres humanos, que estão 
perseguindo o mundo ideal, podem se encontrar livremente com Deus, o sujeito de 
amor. Enquanto faz isso, se algum nível está bloqueado, uma pessoa pode passar os 
níveis inferiores, mas ela não pode passar para o nível acima. Isso significa que uma 
pessoa não pode continuar no caminho para estar unida com Deus. Se vocês alcançam 
algum nível, vocês podem obter ajuda de pessoas espirituais nos níveis de espírito de 
forma e de vida, mas é difícil se comunicar com Deus. A partir do nível individual até 
Deus: como podemos expandir diretamente o caminho para o ambiente de 
comunicação? Esta é a preocupação de Deus sobre os homens e mulheres do mundo 
decaído. Estas duas preocupações surgiram devido à queda humana. 
 
Homem e mulher caíram através do arcanjo, e isto deve ser endireitado. Isto 
absolutamente não pode ser feito no estágio de oferta. O “eu” deve ser negado primeiro. 
Esse é o motivo pelo qual aqueles que desejam o sujeito absoluto e único devem passar 
através da posição de negação absoluta. Aquele que deseja o sujeito absolutamente 
único deve cumprir a condição pela negação da realidade. Portanto, restauração através 
de indenização não pode ser estabelecida mesmo se permanecer uma pequena condição 
de afirmação. Esta negação absoluta deve ser estabelecida começando em um nível 
individual, para a família, clã, tribo, nação, mundo, cosmos e até Deus. 
 
Então os oito níveis são concluídos e conectados com a direção ideal. Nível a nível, a 
menos que passemos através do curso de negação, não podemos ser conectados com 
Deus. 

 
Onde Deus aparece? Ele aparece para Adão e Eva não decaídos. Neste ponto, podemos 
encontrar Deus. Todos devemos retornar de volta para Adão e Eva antes da queda, a 
posição de Adão e Eva sem pecado. Se vocês se tornam os Verdadeiros Pais neste 
ponto, vocês podem criar o verdadeiro clã, verdadeira nação e verdadeiro mundo. Esta 
reivindicação não é abordada em nenhum outro lugar além do Pensamento de 
Unificação. A fim de alcançar este nível, devemos penetrar através do lado oposto a 
partir da queda. O curso de indenização naturalmente aparece para pessoas decaídas, 
porque sem superar isto, vocês não podem voltar para a origem, vocês não podem se 
limpar. Como podemos restaurar desde o problema individual até a família, clã, nação e 
mundo? Devemos ter uma ideologia clara. 
 
4) O Fundamento para Receber a Bênção 
 
O mundo pecaminoso começou a partir de um indivíduo, e então se expandiu para a 
família, clã, tribo, nação e mundo. A fim de fazer o fundamento, Deus também deve 
expandir a autoridade do arcanjo, ou a autoridade do servo. A partir de então, Ele deve 
expandir para a autoridade do filho adotado e se mover para a autoridade do filho direto. 
Mesmo na autoridade dos filhos diretos, existe Caim e Abel. Caim e Abel nasceram a 
partir de pais decaídos, e eles brigaram e se separaram. Sem fazer a condição de Caim e 
Abel se tornando unidos, vocês não podem seguir além da soberania decaída. 
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A autoridade decaída pode ser superada ao fazer o fundamento de substância. Ao fazer 
isso, vocês entram no nível de aperfeiçoamento, mas o pecado original da linhagem de 
sangue herdada a partir de Satanás ainda não foi eliminado. A fim de eliminar o pecado 
original, o Messias é absolutamente necessário. Portanto, o fundamento de fé, o 
fundamento de substância e o fundamento para o Messias são absolutamente 
necessários para homem e mulher decaídos. O desafio definitivo é estabelecer o 
fundamento para o Messias e recebê-lo, e então conectar sua própria linhagem de 
sangue. Ao fazer isso, vocês devem estar na posição de seus filhos. 

 
Sem restaurar o relacionamento de Caim e Abel, vocês não podem receber a Bênção. A 
fim de retornar para os pais, Caim e Abel devem ser reunidos. Sem fazer isto, vocês não 
podem voltar para os pais. Restauração é assim. Na família de Adão, Caim e Abel 
deviam se unir e conduzir a restauração; este é o Princípio. 

 
Em nosso Princípio de Unificação, o que queremos estabelecer centrando no 
fundamento de fé e o fundamento de substância? Sendo que exatamente antes da queda 
era o período para o noivado, devemos ser restaurados para a posição de Adão e Eva 
antes da queda. Então, o que deve ser feito a fim de ser restaurados para esta posição do 
período de engajamento antes da queda? Adão e Eva caíram com amor falso e se 
tornaram os falsos pais. Centrando nestes falsos pais, houve três filhos, Caim, Abel e 
Set. Incluindo suas esposas, havia oito pessoas nas posições decaídas. O conteúdo 
interno e externo dos fundamentos de fé e substância é necessário a fim de restaurar 
estas oito posições da família. Depois que isto tenha sido restaurado, então atendam os 
Pais e superem qualquer coisa que bloqueie seu caminho. Neste ponto, os pais celestes 
são o Messias. Portanto, depois de realizar o fundamento de substância, o fundamento 
para o Messias deve ser estabelecido diante das pessoas decaídas. Sem o Messias, não 
podemos voltar para a posição original. Os descendentes de Adão e Eva decaídos, todas 
as pessoas sem exceção, não podem liquidar o pecado original sem receber o Messias. 
 
Os antepassados da humanidade, Adão e Eva, caíram com o tipo errado de amor, 
centrando neles mesmos. Através do amor centrando neles mesmos, o arcanjo entrou. 
Através da queda, eles expulsaram Deus, expulsaram o caráter verdadeiro original de 
Adão e trouxeram o resultado de expulsar o caráter verdadeiro original de Eva. Desta 
forma, ao estabelecer o relacionamento de amor não permitido por Deus, o que 
aconteceu à humanidade foi que o pecado original surgiu. Portanto, o problema para a 
humanidade é como limpar este pecado original. Entretanto, nascemos a partir de pais 
decaídos. Sem reconectar com o amor dos Verdadeiros Pais, o pecado original não pode 
ser eliminado. Porque o pecado original foi plantado por falsos pais, a negação deste 
amor não pode ser feita sem a formação do amor pelos Verdadeiros Pais. 
 
Pessoas com pecado original não podem ir para a Bênção, porque embora elas tentem 
estar centradas em Deus, o conteúdo da linhagem de sangue de Satanás está em seus 
próprios corpos. Assim, a posição da Bênção não é possível. Portanto, o pecado original 
deve ser eliminado. Porque este pecado original está conectado com os falsos pais, a fim 
de eliminá-lo, devemos centrar nos Verdadeiros Pais. Sem centrar nos Verdadeiros Pais 
e estabelecer a condição de indenização, não há nenhuma forma para eliminá-lo. Sem 
eliminar o pecado original, não pode haver a posição completa de esposo e esposa com 
a Bênção centrando no amor de Deus. Porque nascemos a partir da origem de amor, 
vocês devem ser um único corpo com os Verdadeiros Pais. Sem isso, vocês não podem 
ter o benefício da ressurreição.  
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Depois de passar através disto, cumpram as leis celestes e obtenham a qualificação 
como Adão e Eva não decaídos no nível de aperfeiçoamento. Depois disso, vocês serão 
reconhecidos por Deus. Assim, através de serem “bons” vocês podem receber a Bênção. 
Esse é o motivo pelo qual estes três estágios ou cursos devem ser cumpridos. 
 
5) A Condição de Indenização Necessária para Receber a Bênção 
 
As pessoas utilizam a palavra “bênção” de forma fácil. Contudo, esta Bênção está no 
outro lado. Vocês não sabem quanto sofrimento e dificuldade vieram antes e seguiu 
depois, como foi difícil. Aquele que nos dá a Bênção é Deus. E aqueles que recebem a 
Bênção são homens e mulheres – vocês. Entretanto, a menos que indivíduos no mundo 
decaído façam a condição adequada para receber a Bênção, Deus não pode dá-la. 
 
Quando olhamos para a Bênção da Igreja de Unificação, qual é o desafio? O desafio é 
fazer a condição de indenização a fim de receber a Bênção. Enormes conteúdos estão 
ligados a isto. A partir da visão histórica, vocês receberam a linhagem de sangue 
decaída. Esse é o motivo pelo qual a fim de receber a Bênção, vocês devem se cortar da 
linhagem decaída, e a fim de resolver o problema fundamental, vocês precisam da 
condição celeste. Esse é o motivo pelo qual até agora a Igreja de Unificação tem 
recebido perseguição e trilhado o curso da cruz do coração. Esse é o motivo pelo qual, 
quando vocês se juntaram à Igreja de Unificação, todos os seus relacionamentos 
seculares foram cortados. Tudo está sendo dividido. 
 
A fim de receber a Bênção, a condição de indenização deve ser estabelecida. Se 
qualquer coisa suja aconteceu no passado, isto deve ser lavado. Entretanto, isto não 
pode ser feito por vocês mesmos. Vocês precisam de ajuda. A fim de obter a ajuda de 
um advogado, vocês precisam confessar tudo, incluindo seu coração interno. Então o 
advogado pode defender vocês como se ele mesmo estivesse se colocando em sua 
posição. Se vocês não fazem isso, não podem receber esta ajuda. 
 
Eu estou defendendo vocês na posição de um advogado diante de Deus. Portanto, vocês 
devem confessar para mim todos os segredos que ninguém conhece. Vocês podem 
pensar que possuem preocupações. Vocês devem saber que é uma coisa para agradecer 
que o Mestre ouvirá essas histórias. A fim de receber a Bênção, vocês devem passar 
através disto. Embora tenham se tornado sujos, ao apagar com uma borracha, vocês 
podem se tornar como um papel em branco. Somente concluindo esta condição, a 
Bênção pode ser recebida. 

 
O momento da Bênção é benvindo através de incontáveis sofrimentos estabelecendo a 
condição de indenização, superando as falsas acusações satânicas e seguindo em frente 
com segurança através da fé no Princípio. A menos que vocês tenham restaurado 
internamente estas três coisas, seu padrão de Bênção não é conhecido. Deus é o centro, 
acima está o coração de pais, e abaixo está o coração de filhos, e a menos que vocês 
possam alcançar o coração de esposo e esposa, seu desejo para receber a Bênção está 
em si mesmo contra o Princípio de Deus. Aqueles que podem dizer confiantemente que 
estão nessa posição, levantem a mão! Ninguém no Japão está qualificado para a 
Bênção! O que quer que possa acontecer, sempre temos o problema da indenização. 
Esse é seu sacrifício para sua ressurreição. Portanto, vocês devem fazer a condição de 
indenização. Vocês devem estar dizendo “obrigado” por isso. 
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A fim de receber a Bênção, deve haver a ressurreição individual. Vocês devem orar 
como Jesus orou no Jardim do Getsêmani. 

 
Jesus veio como o pai da humanidade, como os verdadeiros pais. Judas vendendo Jesus, 
consignando-o para o caminho da cruz, representa o que toda a humanidade fez a Jesus. 
Isso nos inclui como descendentes. Na providência de Deus, é a mesma coisa como se 
todas as pessoas tivessem vendido seus próprios pais. Para fazer a condição de 
indenização, temos o fundo de indenização. Devido à ação de uma única pessoa, Jesus 
que veio como o Verdadeiro Pai, foi perseguido e a providência de Deus foi 
completamente bloqueada em todas as direções. Como a condição para indenizar isto, 
por um período de quatro anos, uma quantia de dinheiro equivalente ao número três 
deve ser retornada para Deus como o preço de vender Jesus. O período de quatro anos 
representa Leste, Oeste, Norte e Sul. Na Coreia, a quantia pode ser 3.000 wons por ano; 
e todos os 12.000 wons são doados durante o período de quatro anos. Essa quantia de 
dinheiro não está de forma nenhuma perto da condição de vender Jesus. Entretanto, 
vocês devem pensar sobre a vontade sagrada de Deus. Vocês devem oferecer isto com o 
coração de sangue e lágrimas. 
 
6) O Período de Indenização a Fim de Receber a Bênção 
 
A fim de receber a Bênção, vocês devem seguir através de um longo período de vida 
religiosa. Contudo, até agora eu tenho abençoado pessoas que não têm essa fé de longa 
duração. Observando o resultado depois da Bênção, isto não foi bom. Isto tem sempre 
sido assim. 
 
Mais importante do que a Bênção é se seu curso de indenização está concluído ou não. 
Até agora, eu trilhei a estrada da indenização e fiz o esforço. O que eu gostaria é que 
vocês assumissem metade da responsabilidade. É mais fácil porque vocês podem apenas 
copiar o que tenho feito. Originalmente o período é duas vezes três anos e meio; em 
outras palavras, vocês devem passar através de um período de sete anos de indenização. 
Entretanto, antes da Bênção, sigam através de três anos e meio e superem o curso de 
indenização de sete anos. Esse é o curso de recriação. 
 
A fim de ter a família, vocês devem realizar auto perfeição, e então criar o 
relacionamento recíproco. Se colocando na posição de criar o relacionamento recíproco, 
recebam a Bênção, e então passem através do curso de três anos. Este é o Princípio da 
Igreja de Unificação. Eu não estou dizendo isto apenas para fazer vocês testemunharem. 
Isto é porque a lei celeste deve ser obedecida. 

 
Vocês são como Jesus. Seguindo o caminho que eu segui, preparem para a morte e 
sigam para o inferno na terra como um salvador para que vocês cumpram o curso de 
indenização. Por causa dos 33 anos da estrada de indenização que eu trilhei, estou 
dizendo para que vocês façam três anos e meio dentro de três anos agora. 

 
Vocês têm três anos e meio para encontrarem filhos e filhas espirituais, e então vocês se 
casam e seguem mais três anos. Durante esses três anos, cumpram o período de 
separação; depois disso vocês devem ter filhos físicos. Isso deve ser feito em sete anos. 
Porque o número sete não foi concluído, os mundos espiritual e físico foram perdidos. 
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Vocês devem saber que possuem a missão para concluir a restauração através de 
indenização espiritual e física dentro de sete anos. Sem fazer isto, vocês não podem 
seguir o Mestre. Eu tento abençoar todas as pessoas que se juntaram e foram membros 
por três anos. Aqueles que não fizeram isso, eu não posso ajudar. 
 
Se vocês respeitam receber a Bênção, vocês devem não apenas seguir a forma comum 
de um curso de três anos e oferecer três filhos espirituais para a vontade de Deus. 
Aqueles que se juntaram à Igreja de Unificação devem seguir através do curso de 
autodesenvolvimento e autodisciplina. Mais do que um curso de sete anos de tribulações 
deve ser ultrapassado. No futuro, isto será oficial. 

 
Jovens homens e mulheres: não suem sangue por seus próprios corpos ou por suas 
próprias famílias. Somente pela Vontade, devotem honestamente tudo que vocês podem 
por ao menos três anos. Então vocês podem realmente ter grandes filhos reais. 

 
 
7) O Curso de Treinamento e o Jejum de Sete Dias 
 
Na Igreja de Unificação, há seminários de 2 dias, seminários de 7 dias, seminários de 21 
dias e sessões de treinamento de 40 dias; todos eles juntos, dentro de 6 meses, vocês 
devem receber 70 dias de treinamento no Princípio. Esta é a Palavra e a Lei. Ao fazer 
isso, vocês podem saber o que é a Igreja de Unificação. 
 
Aqueles que se juntam à Igreja de Unificação, seguem através do curso de treinamento. 
Há seminários de 2 dias, 7 dias, 21 dias e 40 dias – todos juntos, somam 70 dias de 
treinamento necessário. Através deste treinamento, pessoas decaídas e ignorantes são 
restauradas. O seminário de 2 dias é para mudar para a nova direção. A partir do ponto 
de vista ideológico, se olhamos para isto a partir da providência de restauração, é a 
mesma coisa como o fundamento para a providência de restauração. O seminário de 7 
dias segue para o período de formação. Ele é correlativo à providência do período do 
Velho Testamento. Entrando neste ponto, uma pessoa segue para recepcionar o Messias 
do período do Novo Testamento. O treinamento de 7 dias é correlativo ao período do 
Velho Testamento e é o tempo para restaurar as características do estágio de formação. 
O treinamento de 21 dias é correlativo ao período do Novo Testamento. Depois deste 
seminário, vocês devem ser capazes de atender Jesus como o Messias, aperfeiçoando o 
caráter de João Batista. Isso é aperfeiçoar a posição de filho adotado. A partir daqui, 
recebendo o seminário de 40 dias, vocês estão entrando no Completo Testamento, 
recebendo o Messias e entrando na posição do enxerto. Finalmente vocês estão entrando 
na posição para criar a nova geração celeste. Ao fazer isto, vocês estão herdando a 
posição de filho celeste, que é melhor do que a posição de Adão não decaído. 
Entretanto, isto não é sobre herança; vocês devem estar equipados com o caráter de um 
filho celeste, e então vocês são capazes de entrar no Reino Celeste. 

 
Se vocês recebem 120 dias de treinamento, serão capazes de estabelecer o prestígio e a 
reputação de membros da Igreja de Unificação. 

 
Aqueles que não receberam 120 dias de seminários não são contados como centrais. 
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Porque o treinamento está sistematizado desde o nível de 2 dias até 120 dias, isto será a 
mesma coisa, não importa onde vocês estejam no mundo. 

 
Nos Últimos Dias vocês devem passar através do julgamento de três estágios. Há o 
julgamento da verdade, o julgamento do caráter e o julgamento do coração. Neste ponto, 
doutrina é a verdade. Passando através destes três julgamentos, vocês estão qualificados 
para a posição de participarem e criarem um relacionamento com os Verdadeiros Pais. 
 
É o Princípio que aqueles que não passam através destes estágios, não podem receber a 
Bênção; este é o Princípio. Pensem sobre isto: se eu dou a Bênção para pessoas que nem 
mesmo conhecem a Palavra de Deus, o que eu posso fazer se elas fazem o que elas 
querem depois disso? Se uma pessoa que não conhece a lei está em tribulações, o juiz 
toma a decisão como ele deseja. Esse é o motivo pelo qual a lei é ensinada. 
 
No Princípio, há três estágios de julgamento: julgamento da verdade, julgamento do 
caráter e julgamento do coração, porque a queda violou estas três coisas. Eu estou 
qualificado e estou ensinando vocês. O caminho de restauração poderia ser ensinado 
somente depois que eu mesmo seguisse através dele. Porque é o Princípio, os pais 
devem saber primeiro. Prática também deve ser feita primeiro pelos pais. O Princípio já 
está estabelecido através deste fundamento do Mestre; se não fosse assim, isto não 
poderia ser ensinado. 
 
Vocês devem praticar o Princípio e não serem pessoas que estão cativas pelo Princípio. 
Para fazer isso, vocês devem encarnar o Princípio. Aqueles que são contrários ao 
princípio de indenização não podem cumprir a restauração substancial. Se a condição 
permanece não cumprida, Satanás puxará e dirá, “Isto é meu.” Portanto, a fim de 
estabelecer o fundamento substancial, vocês devem obter a vitória através da luta face-
a-face com Satanás. 
 
Porque nascemos com o sangue de Satanás, devemos tirar nosso sangue e jogá-lo fora. 
Essa é a razão que a religião tem ensinado, “Faça jejum, seja humilde, e golpeie seu 
próprio corpo.” 
 
Quando vocês estiverem indo para o mundo espiritual, se vocês fizeram o jejum de sete 
dias pelo céu, vocês podem ser registrados. Por que? Porque Deus sofreu seis mil anos 
trabalhando no curso de restauração, vocês devem fazer este jejum. Esse é o motivo 
pelo qual na Igreja de Unificação existe o jejum de sete dias. Pensem sobre isto. Isto 
não é para fazer você sofrer, mas para permiti-lo ter a condição que seu corpo está 
sendo golpeado diante do céu. 
 
Esse é o motivo pelo qual o corpo deve ser golpeado. Nós, seres humanos, devemos 
dizer, “Este corpo é meu inimigo. Ei bolo de carne! Nele, o sangue está fervendo,” e 
então devemos esfaqueá-lo. Mas felizmente, Jesus foi golpeado. Então o que Jesus 
deixou para nós? Ele nos deu seu sangue e carne. Vocês devem se tornar pessoas que 
representam Jesus. 
 
No passado, quando os seguidores de Jesus estavam orando para encontrá-lo, eles 
tinham que fazer esforços por ao menos sete anos, dia e noite. Sem fazer isso eles não 
podiam encontrar Jesus. Entretanto, nestes dias se vocês fazem esforço por sete dias, 
vocês podem encontrar o Mestre. 
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Não importa qual possa ser o problema, se vocês fazem um esforço por sete dias com o 
jejum, o Mestre ensinará vocês sem falha. Vocês devem saber quão difícil foi o caminho 
que Deus teve que seguir. Embora eu tenha vindo aqui, eu devo ir novamente. A fim de 
me encontrar, atendam Deus que seguiu através de dificuldades desconhecidas. Eu devo 
atender Deus e seguir através do processo de indenização. Então, onde vocês irão com 
Deus? Em qual posição vocês estão? Isto não é centrando em vocês. Desde o mundo 
espiritual, através da conexão celeste, com o fundamento dado, vocês devem correr na 
frente no mundo. 
 
Aqueles que julgam a vida do Mestre fazem isso porque eles não conhecem a vida do 
Mestre e não conhecem a situação do céu. Cerca de 80% das pessoas ao meu redor 
deveriam se comunicar com o mundo espiritual. Vocês devem levantar seu padrão até 
mesmo fazendo jejum e oração especiais. Do contrário, eu procurarei por membros mais 
desejáveis. 

 
Entre vocês, aqueles que terminaram jejum de sete dias, levantem suas mãos. Para 
aqueles que não experimentaram uma semana de jejum, vocês não conhecem o 
sentimento no sétimo dia, trinta minutos antes da meia noite. Mesmo se centenas de 
livros tentem explicar, vocês ainda não poderão saber. As muitas vezes que vocês 
possam ter ouvido explicações sobre o sabor do açúcar não representam a única vez que 
você lambeu um pouco de açúcar. 
 
Aqueles que querem acreditar na cruz devem trilhar substancialmente a estrada da cruz. 
Aqueles que não conhecem o coração de Deus devem se colocar como a encarnação de 
Deus. A fim de ser a figura central da providência de restauração, doem seu ser amado 
para Satanás e tenham a determinação para suportar. 

 
8) Três Filhos Espirituais 
 
A fim de fazer a condição de indenização, vocês precisam absolutamente de três filhos 
espirituais. Isto é porque, devido à queda de Adão e Eva, oito membros da família 
caíram. A menos que vocês superem o padrão de representar estas oito pessoas, vocês 
não podem seguir. Sem cumprir este requisito, dizer, “Viver pela tribo, nação e o 
mundo” são apenas palavras vazias. Desde o ponto de início, este padrão é 
absolutamente necessário. Cumpram este padrão absoluto, e vocês seguirão a rota do 
destino, e esta é a posição da Bênção que vocês devem conhecer claramente. 

 
Receber a Bênção é ser restaurado para a posição exatamente antes da queda. Quando 
Adão e Eva estavam crescendo, três anjos deviam estar atendendo-os. Da mesma forma, 
seus três filhos espirituais representam vocês sendo atendidos substancialmente pelos 
três anjos. Três filhos espirituais simbolizam os três períodos de Adão, Noé e Abraão 
tendo três filhos (8 membros da família) e representam três períodos de Caim. 
 
Primeiro de tudo, o fundamento de três anjos unidos, que são estes três filhos 
espirituais, ajuda vocês a receberem a Bênção. Se eles não ajudam vocês a receberem a 
Bênção, isto não pode acontecer. Portanto, sem três filhos espirituais, vocês não podem 
ser restaurados. Se vocês não têm três filhos espirituais, vocês não podem se colocar no 
fundamento da unidade dos três anjos. Então vocês permanecem sob a soberania 
decaída e Satanás pode criar uma base com vocês e puxá-los para qualquer lugar.  
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Os filhos espirituais devem ser absolutamente um fundamento unificado. Portanto, 
sacrifiquem tudo e criem o ambiente para a Bênção. Se três arcanjos não atendem Adão 
e Eva, isto não é bom. Depois de passar através deste nível, para vocês obterem o 
reconhecimento de Deus, estes três anjos podem dizer, “Adão está plenamente crescido, 
assim, por favor, dê a Bênção para ele com sua esposa.” Portanto, se não há três filhos 
espirituais, absolutamente é o Princípio que vocês não podem receber a Bênção. 
Aqueles que se casaram sem cumprir isto permanecem na soberania decaída. 
 
A fim de receber a Bênção, vocês devem ir além do padrão no qual Jesus falhou. 
Quando Jesus estava morrendo, seus três discípulos principais o negaram. Portanto, 
mesmo se vocês se encontram na situação de morte, vocês devem estar unidos com três 
discípulos, e com eles, vocês devem fazer uma base de quatro posições. Porque essa é a 
fórmula, vocês devem absolutamente ter três filhos espirituais. Do contrário, vocês não 
podem receber a Bênção. 
 
A fim de receber a Bênção, vocês precisam restaurar três pessoas. Jesus tinha a mesma 
condição para cumprir. Quando ele foi para o Monte da Transfiguração com seus três 
discípulos, estes discípulos não estavam completamente unidos com ele. Jesus disse, 
“Eu não vim para ser servido, mas para servir.” 
 
Candidatos à Bênção obtêm a qualificação por eles através de restaurar três filhos 
espirituais como o corpo ressuscitado vitorioso. Porque Abel deve ser o irmão mais 
velho vitorioso, ele deve tomar os filhos de Satanás. A restauração de três filhos 
espirituais representa: 
1) Restaurar espiritualmente três gerações do arcanjo; 
2) A condição absoluta para decidir a posição paternal; 
3) A condição absoluta para trazer os filhos para a posição de vitória completa. Sem 
cumprir isto, vocês não podem entrar no Reino do Céu. 
 
Aqueles que têm sido membros por cinco anos ou mais, levantem suas mãos. No Japão, 
isto é cerca de 150 pessoas, mas quando fui para Londres, cerca de 60% estão na igreja 
por cinco anos. Quando perguntei sobre quanto trabalho eles fizeram pela Vontade, eles 
responderam que estavam trabalhando pela Vontade até agora. Eu perguntei sobre o 
resultado substancial. Trabalhar pelo mundo significa salvar o mundo, e trabalhar pela 
Vontade significa conduzir o mundo inteiro para a Vontade para que o mundo possa 
receber salvação. Quando perguntei a eles, eles concordaram. Então eu perguntei, 
“Quantas horas por dia vocês testemunham?” Eles disseram que eles testemunhavam 
somente duas horas por dia, e que quando eles tentavam testemunhar, eles não podiam 
testemunhar nem mesmo para uma única pessoa. Com essa quantia de esforço, vocês 
acham que podem trabalhar pela vontade de Deus? Para quantos vocês já 
testemunharam, aqueles que têm sido membros por mais de cinco anos? Essas senhoras 
que querem ser abençoadas, para quantas pessoas vocês testemunharam? Aqueles que 
não testemunharam para mais de três pessoas podem pedir para serem recomendados 
para a Bênção? Ao ajudar essas pessoas, a igreja será destruída. O capitão que se coloca 
na linha de frente sabe quão miserável é o perdedor. Aqueles que conhecem sobre isso 
não perderão, mesmo se tiverem que seguir para sua morte. O Mestre sabe sobre a 
tristeza dos perdedores. Ninguém se coloca do lado de pessoas que não têm o 
fundamento e a capacidade. 
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9) O Padrão Original da Bênção 
 
Porque os antepassados humanos caíram no nível adotado, ou seja, o nível de 
aperfeiçoamento do estágio de crescimento, para se qualificarem em termos de forma 
externa e da conexão adequada, vocês devem subir de volta para o nível de 
aperfeiçoamento no estágio de crescimento. Então, vocês podem herdar a filiação 
verdadeira. Porque os antepassados humanos caíram do nível de aperfeiçoamento no 
estágio de crescimento, para serem restaurados, primeiramente vocês voltam para o 
nível de aperfeiçoamento do estágio de crescimento. 
 
Quando olho para vocês, há bocas e outras características em seus rostos. No corpo há 
pernas e braços, carne e forma. Quando vocês combinam tudo isso e aparecem diante de 
Deus, que parte vocês acham que Deus adoraria? Deus não ama vocês centrando em 
uma única parte. Deus, amando o todo, deseja que todos vocês sejam filhos e filhas. O 
padrão que Deus deseja não é 50 pontos, nem 60, 70 ou 80. Ele deseja acima de 100. 
Qual é o padrão além de 100 pontos? Este não é o padrão pelo qual Adão e Eva caíram. 
Vendo a tristeza da queda, diante de Deus, tudo deve ser restaurado através de 
indenização, e 100 pontos é o lugar de seguir além do padrão da queda. Em outras 
palavras, o Pai deseja que vocês busquem o padrão que existia antes da queda de Adão e 
Eva no Jardim do Éden. Se esta condição não é cumprida, a reputação de Deus 
declinará. Conhecendo o fato que o ataque de Satanás em Adão e Eva levou embora 
esse dia glorioso, Deus deve ter aqueles que seguem além desse padrão e recebam a 
Bênção como esposo e esposa. Se Satanás toma de volta os filhos de Deus, então ele 
está destruindo a reputação de Deus. Pensando sobre este enorme padrão, vocês aqui 
não devem pensar sobre serem abençoados para seu próprio benefício. 
 
Historicamente, a providência de restauração apareceu, e então permaneceu não 
realizada. Todos os seus conteúdos devem ser puxados para o presente e novamente 
esclarecidos, indenizados e restaurados. Para realizar isto, surgiu a Igreja de Unificação. 
Minha missão é fazer isto por mim mesmo, e ter todos os membros da Unificação 
seguindo e fazendo isto por todo o mundo. Sua missão é se colocarem de acordo com as 
palavras do Mestre, marchando para concluir a providência de restauração.  
 
Homens devem chegar no padrão acima de Adão antes da queda e, porque eles devem 
substituir o corpo de Jesus, não deve haver nenhuma falha. As mulheres devem estar no 
padrão acima de Eva antes da queda, como a noiva de Jesus, e não deve haver nenhuma 
falha. A missão da Igreja de Unificação é dar nascimento a esses homens e mulheres. 
 
Com a autoridade de filhos e filhas de Deus, não importa que tipo de dificuldades, 
sigam na direção da origem de Satanás e criem o padrão para lutar face-a-face. Ao fazer 
Satanás, que atacou Adão e Eva, passar através do curso de rendição, o padrão da 
Bênção pode ser estabelecido. 

 
Aqueles que seguem a Igreja de Unificação, dizem “Relacionamento com os 
Verdadeiros Pais,” “nova família celeste,” ou “a Bênção.” Essa Bênção não está na 
linha da morte. A Bênção não é parte da regra de indenização nem pertence à linha da 
morte. A Bênção está dentro do Jardim do Éden não decaído. Isto é a Bênção. 
 



212 

 

O fato dos membros obterem a Bênção agora se compara com o padrão do Matrimônio 
Sagrado do Mestre na década de 1960. Porque vocês estão seguindo as realizações do 
Mestre no padrão de perfeição no nível nacional, não há nenhuma perseguição para 
vocês. A Bênção que vocês receberam é o padrão que Jesus tinha desejado dois mil anos 
atrás. Ela representa a posição de ser substancializado. Portanto, enviar os membros 
abençoados para trabalharem com seus clãs é a mesma coisa que Jesus enviando o 
Espírito Santo para trabalhar na terra. 
 
Que condição expulsará as coisas satânicas criadas pelo erro dos antepassados? É a 
Bênção. Criar a condição vitoriosa da Bênção expulsará Satanás. Porque Satanás 
invadiu Adão e Eva, ao realizarmos nossa família abençoada, indenizamos todos os 
erros passados de nossos antepassados, e podemos ver o início da vitória da ressurreição 
na terra. Esse é o motivo pelo qual até agora todos os falsos ataques satânicos no mundo 
espiritual puderam vir até nós facilmente, como se fosse através de uma porta aberta. 

 
A queda está abaixo do nível de aperfeiçoamento no estágio de crescimento, e a Bênção 
está acima do nível de aperfeiçoamento do estágio de crescimento. Esse é o motivo pelo 
qual a Bênção não tem nenhum relacionamento com Satanás. Deste modo, Satanás não 
pode fazer objeção ou atacar. 

 
O Matrimônio Sagrado não significa que esposo e esposa podem fazer como eles 
desejam. Isto absolutamente acontece na posição de representar o amor verdadeiro de 
Deus. Masculinidade recebe amor completo e feminilidade receber amor absoluto. 
 
Até agora, era comum trocar cartas entre homem e mulher, e se relacionar um com o 
outro. Piscar é feito tão naturalmente que é como comprar um lápis na rua. Quando 
pessoas dessa qualidade querem receber a Bênção, o Mestre se sente mal. 
Originalmente, o padrão da Bênção rege os sentimentos ruins dessa forma. Se eu olho a 
partir do ponto de vista do Princípio, vocês não estão qualificados. Mas como os 
descendentes da queda, vocês devem ser restaurados para o padrão original. 
 
O assunto crucial é: eu estou na posição para Deus me chamar para substituir Adão? Eu 
estou na posição para ser chamado para substituir Jesus? Eu poderia ser reconhecido 
como representando a nova vinda de Jesus? Visto a partir desta perspectiva, antes de 
receber a Bênção, vocês devem criticar suas vidas desde o passado até o presente. 
 
Atualmente, há muitos de vocês pensando apenas como lhes agrada. Vocês podem 
pensar, “A Bênção é um ritual na Igreja. Eu mesmo cumpri essa condição, e muitos 
anos se passaram desde que vim para a Igreja. Portanto, estou qualificado para a 
Bênção.” Contudo, vocês não devem pensar assim. Este é o dia que Deus encontra o 
filho que foi perdido por seis mil anos, e Ele encontra a falha perdida ao recepcionar 
este dia.  
 
Através disto, existe o ponto solitário no qual podemos nos conectar ao amor de Deus. 
Devemos conhecer este fato opressor. A partir daqui a vontade de Deus se espalhará 
horizontalmente. Devemos considerar seriamente a questão de quantos de nós aqui 
pensam assim como filhos e filhas de Deus, unidos com o coração de Deus, preparando 
para o dia da Bênção. 
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10) A Qualificação para Receber a Bênção 
 
Quando olho para vocês, vocês são como lixo. Qual qualificação vocês têm? Eu quero 
dizer, vocês têm a qualificação para a Bênção? Vocês estão sentados aqui porque 
querem a Bênção, mas o que vocês fizeram desde que vieram para a Igreja de 
Unificação? Receber a Bênção não é vir aqui, sentar e tomá-la. Depois de milhares de 
anos fazendo esforços, e dezenas de milhares de anos estabelecendo os esforços, então 
aqueles descendentes virão com dezenas de milhões de camadas de gratidão. Além 
disso, diante do mundo celeste e do mundo terreno, toda a humanidade está assistindo, 
para glorificar o dia glorioso. É assim como se recebe a Bênção. Pessoalmente, vocês 
acham que podem fazer isto? 
 
Embora vocês se levantem com a bandeira vitoriosa do amanhã, centrando nas 
condições de serem louvados como filhos e filhas filiais de Deus, com as qualificações 
internas e externas, com o caráter que Satanás não pode acusar, quando olho, vocês 
estão em grande desordem. Portanto, vocês devem ter nova fé a partir deste momento. 
Vocês entendem? Pedro, no tempo de Jesus, João e Tiago – vocês não devem ser os 
descendentes destes traidores. Suponham que o Mestre esteja indo pela rota de morte. 
Com certeza vocês poderiam ir além do padrão de Pedro, João e Tiago, e bloquear a rota 
de morte do Mestre, e se colocarem nesta rota de morte no lugar do Mestre? Vocês 
devem se perguntar isto. Jovem e velho, homem e mulher, todos devem absolutamente 
fazer este juramento. Sem pensar assim, vocês não podem liberar a dor de Jesus. Sem 
liberar a dor de Jesus, vocês não podem ir para a Bênção. Até agora, vocês podem ter 
pensado que se fizeram certa quantia, estava tudo bem. Entretanto, embora vocês 
tenham encontrado o Mestre, há uma distância entre vocês e eu. É um erro pensar que 
tudo está resolvido apenas ao encontrar os pais. Como Deus, o Mestre também tem 
responsabilidade na terra – não jogar fora tudo que tenho como um mendigo, na posição 
de um vagabundo, mas se colocar na posição de Deus desejando um filho filial. 
Devemos estar na posição de encontrar o inimigo e restaurar seus filhos e a riqueza, 
como Jacó. Sem fazer isto, depois de retornar para o lugar original, vocês não têm 
nenhuma honra diante de Deus, e devem saber que não podem receber a Bênção. 
 
No contexto familiar, vocês são o Adão da família; no contexto da sociedade, vocês são 
o Adão da sociedade; no contexto nacional, vocês são o Adão da nação. Em cada nível, 
vocês devem saber claramente que estão na posição de Adão e Eva para obter a 
rendição de Satanás. Vocês podem receber a Bênção celeste somente se forem 
vitoriosos sobre Satanás. Vocês estão recebendo o Matrimônio Sagrado. Isso não é o 
Princípio? Como uma pessoa que não pôde fazer Satanás se render pode receber a 
Bênção celeste? Este é o alicerce na história de restauração. 
 
A fim de que uma pessoa decaída possa seguir para a posição de receber a Bênção de 
Deus, ela deve fazer a condição como um servo fiel. Depois de ser leal com todo o seu 
coração na posição de servo, ela deve ser leal a partir da posição de filho adotado. A fim 
de passar através da posição de filho adotado, vocês devem cumprir todas as condições 
do padrão de filho adotado. O filho adotado pode receber a herança, mas não pode 
carregar a linhagem de sangue. Com a qualificação de filho adotado, vocês podem ir 
somente para o nível espiritual do Paraíso. Esse é o motivo pelo qual a fim de ir além do 
nível de filho adotado, deve ser feito o enxerto como filhos e filhas diretos. 
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Depois de criar o céu em si mesmos, vocês podem ser abençoados. Pessoas 
reivindicando que desejam receber a bênção trarão a ruína sobre seus cônjuges. Se 
vocês não podem criar seu próprio céu, mas desejam a bênção de qualquer forma, serão 
como ladrões. É mais importante finalizar a condição de indenização do que receber a 
Bênção. Antes de desejar a bênção, vocês devem estar mais desesperados em finalizar o 
curso de indenização. Vocês devem fazer todas as suas tarefas como um filho de Deus. 
 
Sem atravessar completamente o curso de restauração, vocês não podem receber a 
bênção. Indivíduo, família, clã, tribo, nação e cosmos – seguindo através de todos os 
níveis e fazendo a condição para terminar a acusação de Satanás, vocês podem ir para a 
bênção. 
 
Satanás, com sua crônica de relações da linhagem de sangue, por muitos milhares de 
anos tem feito Deus sofrer e tem violado nossos antepassados. Essas correntes do 
pecado devem ser completamente cortadas, e com a bandeira que tremula a partir da 
posição de liberdade e igualdade, todas as nações, todos os povos e todo o cosmos 
podem ser harmonizados. Este lugar é a bênção. 

 
De forma entusiástica, a menos que vocês restaurem três posições para o padrão da 
Bênção, vocês não estão qualificados. Centrando em Deus, o coração de pais, o coração 
de filhos e o coração de esposo e esposa devem ser substancializados. Então vocês se 
tornam homens e mulheres confiantes; do contrário, vocês não têm nenhuma 
qualificação para entrarem na bênção. 

 
Onde deveria ser o lugar para a jovem pessoa que manteve o coração de amor limpo e 
imaculado por vinte anos? Coloque-a no lugar onde Deus é mais feliz ao encontrar e 
criar unidade com essa pessoa de coração puro. Esse não é o lugar sagrado onde a noiva 
e o noivo se encontram? 

 
Se vocês testemunham para um homem ou mulher no mundo secular, eduque-os como 
fariam com seu irmão ou irmã mais jovem. Adão não educou nem Eva, e além disso, 
Eva não se relacionava com seu irmão. Reúnam todos estes fatos e façam o juramento 
público celeste. Neste ponto, transcendam seu relacionamento homem-mulher e façam o 
juramento público diante de Deus. Em uma posição irmão-irmã, diante dos pais, 
centrando no amor dos pais, jurem obedecer a regra celeste. Esta é a responsabilidade de 
todos os membros da Igreja de Unificação no mundo. 

 
 
11) A Única Qualificação para Receber a Bênção 
 
Nossos padrões são diferentes dos padrões do mundo secular. Eu tenho ensinado vocês 
a bloquearem a acusação satânica e estabelecerem a autoridade vitoriosa. Em qual 
situação vocês estão? Este é um problema porque vocês não estão no nível de 
aperfeiçoamento do estágio de crescimento. Como eu irei abençoar vocês? 
 
Vocês estão reunidos agora para receber a Bênção. O que é a Bênção? Até agora, por 
seis mil anos, a religião emergiu e foi praticada a fim de encontrar um único homem. 
Portanto, vocês que nasceram como mulheres, se não se juntassem à Igreja de 
Unificação, vocês não seriam capazes de receber a Bênção centrando em Deus.  
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Por milhares de anos, dezenas de milhares de anos, não importa quanto tempo vocês 
fizeram esforços, vocês não seriam capazes de receber a Bênção centrando em Deus. Se 
não houvesse nenhuma Igreja de Unificação, não haveria nenhuma Bênção. Sem o 
Mestre, vocês não poderiam nem mesmo pensar sobre isto. O que é a queda? É amar um 
ao outro por vocês mesmos. Isto aconteceu devido à Satanás. Portanto, centrando em 
Deus e com a conexão do amor, o novo esposo e esposa surgem a partir do novo lugar 
tremulando a bandeira da história. Isto está acontecendo pela primeira vez na história. 
 
Então vocês estão qualificados para entrarem aqui? Não. Se há uma única qualificação, 
qual é esta? É conhecer os Verdadeiros Pais. O fato que vocês conhecem os Verdadeiros 
Pais é a qualificação. Considerem os antepassados que estiveram na providência de 
restauração até agora. De fato, vocês não se qualificam para enfrentar esses 
antepassados. Entretanto, eles não conheceram os Verdadeiros Pais. Jesus veio a esta 
terra, mas não pôde ensinar sobre a qualificação dos Verdadeiros Pais. Há muito tempo, 
entre antepassados como Abraão, Moisés e outros, ninguém conheceu os Verdadeiros 
Pais. Atualmente, uma coisa é diferente para os membros da Igreja de Unificação: 
conhecemos os Verdadeiros Pais. Portanto, vocês podem ter fé somente nisso. Somos os 
filhos e filhas dos Verdadeiros Pais. Neste mundo, nada pode negar isto. Nem mesmo 
Deus pode negar isto. Isto é absoluto. 

 
Vocês me conhecem? Vocês conhecem ou não conhecem? Como vocês conhecem, e o 
que vocês conhecem sobre mim? Vocês conhecem meu rosto. Vocês acham que estou 
no nível de ensinar o Princípio para vocês? O que vocês conhecem? No Princípio, o 
Princípio do tempo de Jesus não é o Princípio do Mestre. Vocês conhecem minha 
história? [Não.] Se vocês não conhecem, então por que vocês estão aqui? Vocês 
praticaram piedade filial? Vocês não praticaram? [Não praticamos piedade filial.] 
Mesmo se vocês não são pessoas com piedade filial, vocês têm as qualificações para 
virem aqui e se sentarem? Vocês se tornaram seguidores leais? Ou não fizeram isto? 
[Não nos tornamos.] Por que vocês vieram aqui e sentaram, se nem mesmo se tornaram 
um seguidor leal? Então vocês acham que Deus conhece sobre mim, ou Ele não 
conhece? [Ele conhece.] Vocês acham que os antepassados no mundo espiritual 
conhecem sobre mim, ou não conhecem? [Eles conhecem.] Vocês devem me atender 
mais do que Deus e os bons antepassados me atendem. Entre aqueles que duvidam 
como isto pode ser, aqueles membros ruins, aquelas pessoas falsas, nem mesmo uma 
única pessoa tem a qualificação para sentar aqui. Eu lutei por quarenta anos da minha 
vida, e então tive o Matrimônio Sagrado em 1960. Até que alcancei esse ponto, eu fui 
para a prisão muitas vezes. Eu fui golpeado incontáveis vezes. Eu vomitei sangue 
muitas vezes e sobrevivi na batalha. Entretanto, quando vocês sofreram perseguição ou 
viram grandes espancamentos, e quando vocês derramaram sangue? Quando vocês 
receberam perseguição assim? Investindo minha vida dentro e fora das fronteiras do 
país a fim de criar o fundamento, e eu devo legar todas as coisas para mendigos como 
vocês. Vocês não tem nenhuma qualificação para receber a bênção! Se Satanás cortasse 
suas cabeças e as atirasse no Oceano Pacífico, vocês se transformariam em fantasmas da 
água, e eu não reconheceria vocês. Porque não há nenhum outro jeito, eu dou a Bênção 
para vocês. 

 
Vocês estão na posição para receber a Bênção? [Eu estou pronto.] Você está pronto? 
[Sim.] O que você quer dizer com estar pronto? Até agora, eu trouxe todas essas pessoas 
estúpidas e ensinei a vontade de Deus, e dei a Bênção. Portanto, como deveríamos nos 
preparar para a Bênção? 



216 

 

Derrubem Satanás e, diante do céu, jurem retornar a vitória gloriosa no final. Deveria 
haver pessoas proclamando isto, mas vocês vieram aqui sem nenhuma preparação, 
como pessoas nuas. Esse é o motivo pelo qual vocês devem observar o padrão de 
coração da Bênção a partir da visão histórica e reexaminar suas próprias falhas. Vocês 
devem saber quanto vocês estão em falta. Até agora, houve muitos erros terríveis. Isto é 
imperdoável, mas com graça especial, eu perdoei vocês. 
 
O coração de pais não pode odiar os filhos que estão seguindo para o lugar de morte. 
Mesmo com o fardo da cruz, a fim de fazer os filhos viverem, os pais continuam 
seguindo. Esse é o coração de pais. Portanto, eu carrego todos os fardos e faço vocês 
viverem, e continuo seguindo. Entretanto, se vocês acusam que esta é a tradição, vocês 
serão destruídos. Vocês serão deixados sem nada. Antes dos Pais abrirem a porta de 
amor, vocês devem repensar. Vocês devem pensar como podem estar qualificados sem 
nenhuma vergonha diante de Céu e terra. 

 
12) A Fé e Determinação que Devemos Ter 
 
Centrando em quem vocês recebem a Bênção? É nos Pais, os absolutamente dignos de 
confiança Verdadeiros Pais. “Eu estou centrando na conexão de carne e sangue dos 
Verdadeiros Pais. Nenhuma força pode cortar este relacionamento.” A menos que 
tenham esta fé, vocês serão punidos se receberem a Bênção. No futuro, se forem 
capturados nesta condição, vocês serão miseráveis. Olhem e vejam estas famílias 
abençoadas até agora. Vejam o resultado. Esse tempo virá. Aquele tipo de pessoa 
retornará para o mundo satânico. O que acontecerá com seus descendentes? Eu não 
falarei sobre isso agora. Isto afetaria seus familiares e seus antepassados no mundo 
espiritual. Por causa disto, enormes problemas estão envolvidos. Vocês apareceram 
representando a história e os bons antepassados. Vocês representam bons antepassados 
e seu próprio clã neste tempo. Vocês vieram adiante e estão em uma posição séria. 
Quando saímos para testemunhar em 1960, aqueles que se opuseram à Igreja de 
Unificação com toda a sua energia receberam punição. Todos foram derrubados, 
enquanto nós estamos tendo sucesso. Bolas de fogo virão sobre eles. Eles fizeram como 
desejavam, mas verão no futuro. O céu nunca havia advertido. Sob esta enorme 
promessa, estamos marchando de forma séria. 
 
Qual é a única verdade? É o fato que viemos com a carne e sangue dos Verdadeiros 
Pais. Esse é o motivo pelo qual, embora bilhões de satanases do mundo satânico estão 
nos cercando, eles não podem nos atacar. Somos diferentes dos antigos Adão e Eva. 
Não somos pessoas de interesses e desejos próprios. Por causa do desejo próprio, a 
origem da queda tem permanecido. Temos o destino de seguir em frente, avançando e 
escalando sobre os rancores restantes. Esse é o motivo pelo qual devemos avançar e 
escalar sobre esses rancores. A fim de recepcionarmos esse dia sagrado, nunca 
desistiremos, não importa quão terrivelmente emaranhados estejam os cursos. Devemos 
purificar nossa fé. Sem esta crença, receber a Bênção é fazer de Deus um boneco. Para 
esse nível de pessoas, é melhor não receber a Bênção. 

 
Entre vocês, aqueles que pensam que possuem as qualificações para a Bênção: levantem 
suas mãos. A partir do ponto de vista do Princípio, levantem suas mãos se vocês têm as 
qualificações para receber a Bênção. [Todos ficam quietos.]  
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Assim, até agora vocês têm vivido como lhes agrada. A partir de agora, vocês irão ouvir 
as palavras do Mestre e viver com fé absoluta? [Sim.] Vocês devem conhecê-las 
claramente. Vocês podem acreditar? [Sim.] 
 
Depois que vocês se casam, mesmo se seu esposo ou esposa é enviado, vocês devem ser 
gratos. Eles devem ser enviados e voltar. Sem fazer isso, vocês não podem conquistar o 
mundo satânico. Além disso, eu fui para a Coreia do Norte e voltei. Não foi apenas uma 
vez que eu fui e voltei. Sendo que eu fui golpeado pelos comunistas e derramei sangue, 
vocês também devem receber golpes e derramar sangue. 
 
Eu recebi aflição de três nações. Eu recebi perseguição até mesmo dos russos. 
Naturalmente, eu recebi perseguição do Japão e da Coreia, incluindo o partido de Kim Il 
Sung. Falando sobre as nações, eu segui através de quatro nações e passei através de 
sofrimento. Entre as muitas denominações, eu recebi sofrimento através de três gerações 
a partir das igrejas. A partir delas, incontáveis milhares de pessoas foram mobilizadas; 
mais de 300 mil pessoas foram mobilizadas. Sem passar através de desafios e 
sofrimentos, restauração através de indenização não pode ser feita. Quando eu recordo 
esta história, seus olhos ficam tão grandes e piscando. Não há ninguém que tenha 
passado pelo que o Mestre passou até agora. Quando vocês se preocuparam sobre a 
vontade de Deus sem dormir durante a noite e sem comida? Vocês já se determinaram a 
fazer a vontade de Deus mesmo se perderem a sua vida? O fato que vocês não fazem 
assim é um insulto a Deus. É um insulto aos bons antepassados. Isto é um insulto ao 
Mestre e é um ato de traição. O que é a queda? Centrar no “eu” a fim de fazer 
progresso, não é? Não importa que tipo de homem ou mulher vocês sejam, e não 
importa que tipo de sofrimento ou desafios vocês tenham suportado, primeiro de tudo 
vocês devem ter fé nos Verdadeiros Pais. Vocês devem ter fé absoluta. Meu coração em 
relação aos Verdadeiros Pais não pode ser mudado, não importa o que me tente. Mesmo 
se eu perder minha vida dezenas de vezes, eu não os negarei. Assim, vocês devem ter fé. 
Esse é o problema. Se vocês não são assim, vocês devem se arrepender. Vocês 
entendem? O que isto significa é ter fé absoluta. 

 
Com sua vida inteira, sigam através do curso de desafios e lutem esta batalha. 
Oferecendo meu coração, com uma única mente e uma única vida, eu estive lutando. Eu 
comecei procurando cruzar a linha final centrando na vontade original de Deus. Eu 
comecei buscando ter o coração de gratidão mesmo se eu caísse dezenas de milhões de 
vezes pela espada de Satanás. Com o desejo pelo Princípio, e sem falta centrando 
absolutamente no relacionamento de sangue dos Verdadeiros Pais, eu criei 
relacionamentos fraternais. 
 
Isto é, ninguém pôde me atacar. “Quem é seu irmão?” Se eu pergunto, vocês devem ser 
capazes de dizer, “Ele é isso e aquilo.” Fazendo isso, vocês podem fazer a restauração. 
Eu tenho feito este trabalho. Jesus faleceu fazendo este trabalho. Vocês estão aqui 
comigo, em uma posição melhor do que Jesus. Isso não é verdade? Vocês tem a bênção 
especial que estão atendendo os Verdadeiros Pais. Portanto, vocês devem ter piedade 
filial. Entre seus irmãos, vocês devem ser o filho mais piedoso e filial. Não um filho 
pródigo; tornem-se um filho de piedade filial. Centrando nos pais, vocês devem ser os 
filhos de piedade filial. Não se tornem pródigos, mas honestamente tornem-se os 
verdadeiros filhos e filhas. 
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Ao fazer isso, vocês se tornam o exemplo diante de outros irmãos. Irmãos devem estar 
carregando todas as cruzes por eles mesmos. A fim de ensiná-los, sejam aqueles com a 
maior piedade filial. Eles devem ser os representantes da piedade filial. Todos vocês 
aqui deveriam ser assim. Vocês têm olhos turvos e piscando, e querem levar uma vida 
fácil, não é? Essas pessoas são pessoas falsas. Elas são a mesma raça como os inimigos. 
Vocês devem se arrepender, e se sua consciência está machucando vocês, por favor, se 
arrependam. Vocês estão comendo a comida? Vocês devem se arrepender através do 
jejum. Vocês entendem? 
 
Isso é um insulto a Deus, um insulto aos antepassados e um insulto aos pais. Isto é um 
insulto para três mundos: o mundo dos anjos, o mundo de Adão e o mundo original, o 
que é um insulto ao mundo do lar original. Essas pessoas não podem ser perdoadas. 
Entretanto, eu reuni essas pessoas e as combinei. Eu relaciono a vocês a tristeza de pais 
tendo filhos ruins. Entretanto, vocês nem mesmo pensam sobre isto, nem mesmo em 
seus sonhos. Esse é o motivo pelo qual vocês devem ter somente uma crença. Mesmo se 
vocês recebem coisas tristes, diante dos Verdadeiros Pais, vocês não devem mudar, mas 
manter a crença para serem seguidores filiais, piedosos e leais. Vocês entendem? Isso é 
realmente importante. Se ainda não têm fé assim, vocês devem se arrepender sem 
nenhuma reserva. Se vieram aqui com o sentimento de vergonha, vocês precisam a 
oração de simpatia e piedade do céu. Se eu olho para vocês, não há nenhum espaço para 
dizer isso e aquilo. 
 
A Bênção é incrível assim. Eu também fui capturado aqui e tenho lutado minha vida 
inteira. Fazendo isto, eu perdi todos os anos da minha juventude como uma flor 
murchada. Agora, tenho mais de 50 anos e olhando na direção dos 60 anos de idade. 
Enquanto o sangue está fluindo em minhas veias, até agora, eu estive fazendo este 
trabalho. Porque sem mim, tudo está arruinado. Se existe multidões deixadas a partir do 
primeiro curso de sete anos, eu tenho a responsabilidade como o pai; eu devo puxá-las 
para seguir. Eu faço este trabalho. Esse é o motivo pelo qual eu reuni vocês. Esse é o 
motivo, mesmo se seus ossos estão sendo derretidos, não importa nada, vocês devem ter 
a fé: “Eu pertenço a este lugar.” Até que a lei e o Princípio para a nação sejam 
estabelecidos, como um lutador, marchem nessa direção. Por ordem e comando do céu, 
como um seguidor leal, mesmo ao custo da vida diante dos incontáveis bons 
antepassados, eu devo estabelecer minha tarefa diante de Deus como estou hoje. Vocês 
devem fazer a nova determinação. Ao fazer isso, nosso trabalho deve começar. 
 
A posição da Bênção é uma posição resultante; a combinação com o Céu começa a 
partir da posição que Deus não pode reconhecer. Esta deveria ser a atitude de pessoas 
decaídas. Se não é assim, vocês devem saber que permanecerão como perdedores. Se 
vocês não fazem isto direito com sua única chance nesta posição, bilhões de seus 
descendentes serão pegos, e seus bons antepassados serão apanhados também. 
 
O momento um pouco antes da Bênção, quando eu chamo vocês e estou perguntando, é 
o momento mais precioso para vocês. No futuro, a fim de dar a Bênção para muitas 
pessoas, eu terei um momento assim na Sede. A fim de fazer isto, um grande número de 
horas serão gastas, mas mesmo se exigir meses, eu farei isto. Isto não é uma coisa fácil 
de fazer. Portanto, vocês devem orar muito. Depois de fazer esforços, venham para esse 
lugar. 
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No Japão, eles estão imaginando o que é a Bênção, e as relações de homens e mulheres 
são muito ativas. Mesmo se vocês fazem promessas um para o outro secretamente, eu 
saberei. Mesmo se vocês não desejam contar, certamente vocês terão que confessar. 
Relações outras entre homem e mulher, além daquelas entre irmãos e irmãs, são o corpo 
substancial de Satanás. Isso é absolutamente algo não permitido. Se existe um pequeno 
elemento disso em vocês, isto deve ser cortado e destruído. 

 
Vocês são o corpo final, total e substancial dos 6.000 anos de história da linhagem de 
sangue do pecado. Vocês são o material de exibição dos 6.000 anos de história 
pecaminosa. Suas células, uma por uma, estão emaranhadas no pecado de 6.000 anos. A 
fim de resolver isto, vocês precisam de arrependimento histórico. 
 
Em seu sangue, o sangue de Satanás está se movendo. Esse é o motivo pelo qual vocês 
não têm todos os elementos para Deus estar próximo a vocês. Vocês devem se queixar 
de sua vergonha e, depois de odiá-la, saiam dela e venham para esta posição. Entretanto, 
vocês nem mesmo pensam sobre isso? 
 
A fim de que herdem a partir dos Verdadeiros Pais, vocês devem saber claramente que 
não podem reter as características do mundo satânico, como uma falsa oliveira. Vocês 
não devem fazer coisas para satisfazer seus próprios desejos, sem cuidar se eles são 
bons ou ruins. Essas pessoas não têm nada a ver com Deus, e elas são relegadas ao 
mundo satânico. 
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Capítulo 4 
 
 

O Processo da Bênção 
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1. A Seleção do Cônjuge  
 
1) Quem Determina o Cônjuge? 
 
A partir do ponto de vista do Princípio de Criação, Deus e os pais criaram o cônjuge. 
Portanto, ao seguir a lei de recriação, é essencial que Deus e o pai e a mãe, não nós 
mesmos, selecionem o cônjuge. Esta é nossa aliança, seguindo a lei celeste, aceitar que 
nosso esposo ou esposa emergirá a partir dali. Este é o padrão de casamento da Igreja de 
Unificação. Portanto, na Igreja de Unificação, seguindo o Princípio, Deus, e então o Pai, 
estão destinados a selecionar seu cônjuge. Seus pais e mães que vivem no mundo 
decaído não conhecem o Princípio. Eles não conhecem. Eles não seguem qualquer 
regra. Vocês entendem? 
 
Mas o Reverendo Moon da Igreja de Unificação conhece o padrão que pode estabelecer 
a ordem centrando neste Princípio, e a aliança que deve ser seguida para cumprir a lei 
do céu. Esta é a teoria do ideal de criação, e, seguindo este padrão, centrando neste 
ideal, sua Bênção estará sob a proteção de Deus. Desta forma, o Pai, como os 
Verdadeiros Pais e representando seus pais, pode seguir corretamente com sua Bênção. 
Esta é a visão do casamento da Igreja de Unificação. 
 
Absolutamente não deve haver ninguém que arbitrariamente escolhe um cônjuge como 
ele ou ela deseja. O Senhor do Segundo Advento é a única pessoa que herdou de Deus a 
autoridade para determinar o cônjuge. Portanto, quando a pessoa que tem a autoridade 
para decidir cônjuges ideais aparece, quanto mais uma pessoa esteja perto de sua mente 
original, mais ela será conduzida inconscientemente e emocionalmente a aceitar essa 
escolha da pessoa quando se colocar diante dela. 
 
Quando recebe a Bênção, se alguém tem uma pessoa a quem gostaria de ser combinada, 
e pensa em sua mente, “Eu gostaria de ser combinado com esta pessoa,” esta pessoa está 
insultando a Deus. Isso é repetir a mesma ação como Adão e Eva caindo no Jardim do 
Éden. Quando Adão e Eva caíram no topo do estágio de crescimento, eles não sabiam 
com certeza que eles deviam se tornar cônjuges um do outro. Eles não tinham certeza. 
Sem saber, eles involuntariamente trouxeram esse resultado através da tentação de 
Satanás. Vocês devem se afastar dessa rota. 
 
Se isto é verdade, alguém pode ir para a Bênção conhecendo seu próprio cônjuge? Essa 
pessoa pode seguir adiante já tendo decidido antecipadamente seu próprio cônjuge? O 
céu está destinado a decidir o cônjuge, e os pais estão destinados a decidir isto. Deus, 
que é o pai de Adão, está destinado a decidir. Visto a partir deste ponto de vista, a 
cerimônia tradicional de casamento coreana corresponde à lei do céu. Nessa tradição, 
vocês absolutamente não podem se casar sem o consentimento dos pais. Isto é absoluto. 
 
Portanto, esses filhos e filhas que têm em mente alguma pessoa que gostariam de se 
casar, devem relatar imediatamente para seus pais. Antes de dizer que eles gostam de 
alguém, eles devem receber a aprovação dos pais. Quando os pais aprovam, está tudo 
bem fazer amizade com essa pessoa. Não é um pecado fazer amizade com alguém 
depois de relatar sobre isto. Mas relacionamentos não relatados, não podem ser 
reconhecidos. 
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As pessoas do mundo dizem que na Igreja de Unificação até mesmo o casamento é feito 
por ditadura. Mas e se for ditadura? Não pode haver dois céus. Se existe somente uma 
nação e não duas, essa é uma nação totalitária? Nenhuma outra pessoa além de vocês 
pode se colocar aqui. 
 
A despeito da variedade de filosofias de hoje, a origem é somente uma. A forma da 
sociedade é determinada pela forma como é o pensamento orientador, se religioso ou 
materialista. Quando cada um reivindica ser absoluto, isso é ditadura, porque nenhuma 
sociedade pode se acomodar ao pensamento da outra. Mas, de fato, sua origem é 
somente uma. Na visão da história da Igreja de Unificação no Pensamento de 
Unificação, as duas ideologias começaram a partir de uma, e estão destinadas a se 
unirem e se tornarem uma única. 
 
Isto é verdade mesmo como uma consequência do conteúdo das características duais no 
Princípio de Criação. Então por que é ditadura, quando duas pessoas se tornam unidas e 
ficam felizes? Este casamento não está sendo feito para o benefício do Reverendo Moon 
da Igreja de Unificação. Ele está sendo feito para o benefício um do outro. Ele 
absolutamente não está sendo feito para o benefício de mim mesmo, mas para o 
benefício daqueles que eu encaro e junto em casamento. Isto está sendo feito para o 
benefício de todas as pessoas. Então, como isto é ditadura? 
 
Se uma criança nasce como coreana, ao alimentá-la, vocês devem dar a ela comida 
coreana. Vocês não deveriam desejar alimentar a criança com todos os tipos de 
alimentos de diferentes países do ocidente. Sendo que ela nasceu como coreana, é 
natural fornecer alimento coreano. Isto está certo. Até que cresça, ela deve comer 
comida coreana. Vocês que estão sendo educados na realidade do Princípio devem 
comer alimento do Princípio. Portanto, nunca defendam a ideia que isto é ditadura. 
Vocês não devem ter esse pensamento. Se vocês têm essa ideia, o Pai se sente muito 
insultado. 
 
Eu tenho dor de cabeça sobre aqueles que fofocam por trás das minhas costas. Aqueles 
que combinam com essa atitude estão acabados. Eles estão indo contra a lei celeste. 
Somente o céu pode decidir o cônjuge de uma pessoa. Portanto, não deve haver 
nenhuma pessoa com essa atitude. 

 
Neste evento de noivado, o qual acontece somente uma vez durante a vida, que tipo de 
relacionamento cada pessoa deveria criar com Deus? Esta é a questão importante. Esta 
questão é entre vocês e o céu. Se você é um homem, esta é uma questão entre homem e 
céu, e se você é uma mulher, esta é uma questão entre mulher e céu. Além disso, na 
Igreja de Unificação, esta é uma questão de como criar um relacionamento com o Pai. 
Entre o Pai e um homem, é uma questão entre esse homem e o Pai. Além disso, no caso 
de uma mulher, o relacionamento entre o Pai e a mulher é um assunto sério de 
preocupação pessoal. 
 
Sem resolver este problema, vocês não serão capazes de entrar no Reino do Céu. Por 
quê? Porque a queda foi causada por Adão e Eva decidirem assuntos por eles mesmos. 
Essa foi a causa do que se tornou tristeza e arrependimento duradouros. Se essa foi a 
base da queda, então a fim de indenizar isto, vocês devem resolver o problema de seu 
relacionamento com o Pai. Mas até agora a solução ainda não veio. 
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Esse é o motivo pelo qual estamos fazendo nosso juramento neste lugar. Se colocando 
obediente à vontade de Deus, um processo de pergunta e resposta ocorre. Depois da 
cerimônia de pergunta e resposta e a Bênção, vocês devem trabalhar duro. Mas algumas 
pessoas se reúnem e conversam, fofocam e sussurram, dizendo coisas sobre isto e 
aquilo. Pessoas que sussurram assim são lamentáveis. Nesta ocasião absolutamente não 
deve haver nenhum sussurro. Aquelas mulheres sentadas ali, sentadas no fundo da sala, 
não façam fofocas em vão sobre os outros, dizendo que esta pessoa é assim e aquela 
pessoa é assim. Eu desprezo muito isso. Se existe uma família que faz isso e ultrapassa 
os princípios gerais de conduta, essa família chegará a um final ruim. Deus não ajudará 
essa pessoa, pois ele ou ela está na posição de um arcanjo. 
 
O lugar de Bênção é o lugar mais precioso. O momento da Bênção vem somente uma 
vez durante a vida, e seus resultados duram por toda a eternidade. Nesse lugar mais 
precioso, vocês devem decidir seguir além desta barreira com a pessoa mais preciosa 
seguindo absolutamente os Verdadeiros Pais. Então o céu descerá neste lugar. Desta 
forma, vocês devem se tornar o ser substancial mais valioso que foi moldado pelo céu e 
que se coloca diante do céu. Decidir a substância mais nobre por si mesmo é seguir 
contra o Princípio. Vocês devem saber que porque isto não foi bem feito, a tristeza do 
céu tem persistido mesmo até agora. Para nós, que estamos na posição de seguir em 
frente para indenizar isto, como viemos a encontrar esta posição preciosa é a questão 
mais séria. Até agora, os casais abençoados têm sido vagos sobre este conceito. 
 
O que acontecerá no futuro quando houver Bênçãos para o mundo inteiro? O direito 
para dar a Bênção será passado para vocês. Quando o pai transfere o que ele possui para 
seu filho, isto é comparável ao direito do herdeiro de supervisionar todo o campo da 
colheita. Não importa quão jovem o herdeiro seja, ele é aquele que supervisionará e 
controlará. Da mesma forma, quando a herança é transmitida, não importa quem é 
melhor ou pior. Quando o Pai delegar esta autoridade no futuro, mesmo se esse herdeiro 
esteja paralisado, as pessoas devem receber a Bênção a partir dessa pessoa. Esse tempo 
virá. Vocês devem compreender isto, e devem saber que este lugar de Bênção é o lugar 
onde o relacionamento mais valioso é decidido, e é um lugar que vem somente uma 
única vez durante sua vida. 
 
A razão que jovens de todas as partes do mundo confiam ao Pai a escolha de seus 
parceiros de casamento é por causa de sua fé, ou respeito, ou confiança? Qual é? 

 
 
2) Não Decida Seu Parceiro por Si Mesmo 
 
Vocês não devem escolher seus parceiros por vocês mesmos. Especialmente não tentem 
descobrir quem é ele ou ela através de oração. Uma pessoa que faz isso não chegará a 
um bom fim. Uma vez o Pai abençoou duas pessoas que tinham decidido através de 
oração, e ele estabeleceu uma condição de indenização para eles. Mas as coisas não 
seguiram muito bem. Eu não posso dizer a vocês quem são eles; somente o Pai sabe. 
Seu destino estava de acordo com o Princípio. Mesmo se o Pai os perdoa e eles seguem 
para cumprir sua condição de indenização por eles mesmos, não será bom para eles no 
final. Inevitavelmente, dentro de três gerações dos seus descendentes, fenômeno 
semelhante ocorrerá. De fato, a Igreja de Unificação é um lugar temerário. 
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Quando vocês encaram o Pai e olham para ele, vocês podem pensar que ele não é muita 
coisa, mas ele é uma pessoa temível. Aqueles que deram ao Pai um tempo difícil foram 
todos destruídos. Esse é o motivo pelo qual quando eu trabalho para o benefício da 
vontade de Deus, eu mesmo sou muito sério. Eu não decido algo de uma forma 
irresponsável. Antes de tomar uma decisão, eu consulto o Céu e estabeleço cada padrão 
de acordo com o Princípio, e então eu anuncio a regra. Quando eu sei que algo é a 
vontade do Céu, eu não me preocupo o que o mundo pensa sobre isto. 
 
Uma vez, quando o Pai estava para noivar uma irmã, outra pessoa que estava ao lado do 
Pai disse sobre ela, “Essa pessoa é assim e assim.” O Pai disse, “Então quem é a pessoa 
que você recomenda?” E ele apresentou uma pessoa que ele preferia para a irmã. A 
pessoa que ele recomendou era uma pessoa com quem ele tinha uma ligação em sua 
mente, e ele tinha o desejo de oferecer um esposo muito bom para esta irmã por quem 
ele se preocupava. Isto não é compreensível? Aquelas que são mães aqui, quando vocês 
olham para suas filhas e seus pretendentes a genro, vocês sussurram umas para as outras 
sobre ter um genro que vocês gostam. Nesse incidente, a mulher ouviu o conselho do 
espectador e se casou com a pessoa que ele tinha recomendado, rejeitando as palavras 
do Pai. Mas o resultado desse casamento não foi bom. 

 
O Pai uma vez deu a Bênção para cerca de dez casais que realmente estavam ligados 
uns com os outros, e queriam se casar. Desses, 80% acabou em fracasso. Eu nunca farei 
isso de novo. Talvez no futuro, eu darei números para todos e combinarei através dos 
números. Nesse tempo vocês têm somente duas escolhas: vocês podem ser abençoados, 
ou vocês podem recusar. Eu terei que combinar através de números a fim de casar 
dezenas de milhares, e milhares de milhares de casais. Naquele tempo a antena do Pai 
será uma antena diferente. Naquele tempo o Pai não será deste mundo. O Pai utilizará 
táticas de emergência. O Pai utilizará táticas de emergência que esteve usando até agora 
para derrotar Satanás. Para que esse evento incrível aconteça, muita preparação, oração 
e devoção deverão ter sido derramadas. Levará menos de dez minutos decidir os 
parceiros para 20 casais. Mas a fim de decidir os parceiros, haverá consideração 
cuidadosa e meticulosa. Isto não será casual. 
 
Vocês que estão sendo abençoados desta vez devem seguir a vontade do Pai. 
Anteriormente, entre aqueles que se casaram baseados e suas próprias preferências, 
alguns deles sofreram separação através da morte de seu cônjuge. No momento do 
noivado, mesmo quando o Pai recusava sua solicitação, eles continuaram querendo se 
casar, dizendo que eles gostavam um do outro. Quando o Pai disse, “Está tudo bem se 
vocês morrerem,” eles ainda queriam se casar. Assim, eu os abençoei dizendo, “Façam 
como vocês querem.” Com certeza, muitos deles terminaram com esse destino. 

 
Nenhum de vocês deve tomar uma posição centrando em si mesmos. Se existe uma 
bússola em vocês, essa bússola deve sempre apontar para Deus. Vocês devem seguir sua 
bússola por todo o caminho até onde ela aponta para Deus. Quando vocês giram a 
bússola para apontar para vocês mesmos, haverá efeitos colaterais prejudiciais. Quão 
grandes são esses efeitos colaterais? Aqueles cujas bússolas estão viradas para centrar 
na própria pessoa, depois de algum tempo, alcançarão uma condição onde poderão 
morrer. Se vocês olham para eles depois de três semanas, seus olhos ficarão dentro de 
suas bases. Quando vocês olham para esta alternativa, vocês devem encontrar seu 
parceiro centrando em Deus. 
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Aqueles que discutem entre eles mesmos e vêm ao Pai para a aprovação de seus 
casamentos estão somente tentando usar o Pai como um sacrifício para a aceitação de 
seu casamento. Quando eles dizem, “Gostamos um do outro, assim, por favor, nos 
case,” o Pai nunca os abençoará. Por quê? Eles estão agindo não somente de acordo 
com o hábito da sociedade convencional, mas de acordo com a vontade de Satanás. 
Então centrando em qual mente o noivado deveria ser feito? A questão é se isto está 
sendo feito seguindo suas próprias mentes ou a mente do Reverendo Moon. O ponto de 
vista do casamento na Igreja de Unificação é diferente do casamento comum. O 
Reverendo Moon não dá a Bênção para o benefício do esposo ou esposa, mas para o 
benefício de seus descendentes. 

 
O fato que vocês estão vivendo juntos porque o Pai escolheu seu parceiro significa que 
vocês se ajustam tão intimamente quanto possível. Se vocês descobrem que seus 
parceiros não se ajustam exatamente a vocês, isto pode significar que um de vocês 
poderia ter morrido sem ter uma vida longa. 
 
Casamento não está destinado a ocorrer de forma casual. Ele não é feito entre pessoas 
que se encontram na rua enquanto vem e vão. Se duas pessoas se casam apenas porque 
se sentiram atraídas uma pela outra, algum desastre poderia acontecer logo que eles se 
casam. Então compreendemos que havia algo misterioso sobre seu destino. Foi porque 
eles não se ajustavam bem um com o outro. Um pinheiro deve ser enxertado em um 
pinheiro. Há tipos que se ajustam corretamente. Quando vocês compreendem isto, vocês 
devem lidar com a Bênção desta vez com novas e melhores atitudes. Absolutamente não 
se coloquem em um lugar onde vocês querem passar através da Bênção em uma posição 
que centra em vocês mesmos. Vocês devem saber que a Bênção não é para vocês 
mesmos; ela é para a nação e até mesmo para o mundo. Além disso, vocês devem 
assumir o coração que a Bênção é para o benefício de seus descendentes. 
 
Vocês não devem abordar o momento quando seu parceiro é escolhido com um coração 
de felicidade, mas com um coração de infinito sofrimento. Desde quando vocês 
começam, até o final, vocês devem observar muito cuidadosamente seu coração. Este 
momento é o período mais importante em sua vida. Ele corresponde aos seis mil anos 
de história providencial.  
 
Na posição de infinito sofrimento, na posição de extrema tristeza e na posição de 
arriscar sua vida, vocês devem decidir. Vocês devem assumir responsabilidade por seu 
destino no lugar de experimentar e saborear o pior sofrimento, tristeza e morte. Vocês 
não devem sentir qualquer reclamação, e vocês devem ter o entendimento que isto 
nunca acontecerá novamente. 
 
A fim de passar através deste portão, quão triste Jesus estava? Quantas vezes ele 
atravessou dor e angústia? Sobre quantos momentos críticos de morte ele passou? A fim 
de vir para a nova rota de vida, vocês devem receber esse grau de agonia e sofrimento 
no pior ambiente. Este é o lugar que fecha a porta do sofrimento, fecha a porta da 
tristeza e fecha a porta da morte. Portanto, vocês devem seguir sobre isto depois de 
sentir o pior sofrimento, a pior tristeza e a pior morte. Através disto, a rota de 
renascimento pode ser aberta, e vocês ressuscitarão da preocupação, do sofrimento, da 
tristeza e da morte. É assim como vocês devem receber o parceiro. 
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Vocês devem tomar a decisão com base no padrão dessas três posições. Essa decisão 
não pode ser feita pelo Pai ou por Deus. A única pessoa que pode decidir é você mesmo. 
 
Originalmente, o homem foi criado para a mulher, e a mulher foi criada para o homem. 
Mas o homem decaído deve seguir através da posição de um servo, um filho adotado e 
um filho, antes de avançar para a posição de esposo ou esposa, e então para a posição de 
verdadeiros pais. Portanto, eu farei cada um dos casais abençoados sofrer até que ele ou 
ela sinta como se quisesse morrer. O homem nasce sozinho, segue para se casar 
sozinho, e morre sozinho. Os pais apenas apresentam, e a decisão tem que ser alcançada 
por ele ou ela mesma. Entre vocês há provavelmente muitos que irão embora sem fazer 
esforço. Essas pessoas devem refletir sobre elas mesmas em contemplação. Este período 
é o tempo de ressurreição. A parceria de Jesus, denominadamente o Espírito Santo, 
também desceu do céu no dia do Pentecostes depois da ressurreição de Jesus. 

 
 
3) Como Você Encontra Seu Parceiro Ideal? 
 
Seu parceiro ideal é a pessoa que será sua companhia na rota do mundo ideal. 
 
Quem é seu parceiro ideal? Seu parceiro ideal é uma pessoa que recebe o amor de Deus 
em grande quantidade. Aquele que pode se colocar mais próximo do que você ao curso 
fórmula é seu parceiro ideal. 
 
Então quem é essa pessoa que pode estar perto do curso fórmula? É a pessoa que está 
perto de realizar a esperança de todo o período histórico. Esta é a pessoa que está perto 
de realizar a esperança do passado, e que está perto de se tornar o centro desejado pela 
sociedade do tempo presente. Além disso, se há um ponto de início no futuro, este é a 
pessoa que está perto desse ponto de início. Vocês devem valorizar esse tipo de pessoa. 

 
O fato que a expressão, “parceiro ideal,” apareceu neste momento na terra e as pessoas 
fazendo muito barulho é uma boa notícia infinitamente feliz. É a notícia que Deus pode 
estar feliz. 
 
O fundamento para ter o cônjuge ideal é se casar como um casal em um lugar onde 
Satanás não pode invadir. Ou seja, o cônjuge ideal é casado como um casal pelo qual a 
vontade de Deus no fundamento que tenha indenizado a história vertical de forma 
horizontal. Portanto, o ideal de casamento deve estar centrado em Deus. 
 
Se isto não supera o padrão existente no tempo antes da queda de Adão e Eva, uma nova 
ideologia não pode começar. Vocês não estão colocados em uma posição onde cada um 
de vocês tem lutado e se tornaram uma pessoa a quem Satanás não pode penetrar, mas 
vocês estão em uma posição onde estão acreditando e seguindo esta ideologia. Portanto, 
sua Bênção se tornará nada, a menos que um fundamento de coração e um fundamento 
substancial sejam estabelecidos continuamente. 

 
Homens dizem que querem se tornar simpáticos a fim de encontrar belas mulheres. Isto 
é porque quanto mais perfeita uma pessoa é, mais simpática ela se torna. Quanto mais 
perfeita é a pessoa, ela é mais capaz de encontrar um cônjuge ideal e perfeito. 
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Porque há um padrão onde o melhor dos sujeitos ideais e o melhor dos objetos ideais se 
tornam cem por cento felizes, quanto mais eles se tornam perfeitos no amor de Deus, e 
mais eles se ajustam perfeitamente, mais eles se tornam ideias. Esse é o motivo pelo 
qual buscamos beleza e perfeição. Amor perfeito é o núcleo do universo. Homem sem 
mulher e mulher sem homem não podem encontrar esse núcleo. 
 
A expressão “cônjuge ideal” é muito boa, não é? Até agora, vocês têm pensado que um 
cônjuge ideal é isso ou aquilo. Não importa quão bom seja seu parceiro, vocês não 
encontrarão o valor dele ou dela a menos que tenham dentro de vocês a qualidade para 
fazer isto. Vocês entendem o que estou dizendo? Onde está sua capacidade para 
descobrir se seu cônjuge é ou não é excelente? Sem vocês mesmos serem os melhores, 
vocês não podem encontrar a mesma essência de excelência de seu cônjuge. 
 
O cônjuge ideal vem mais tarde. Devemos pensar primeiro no “eu.” Como aperfeiçoar a 
si mesmo é a coisa mais importante. O cônjuge ideal significa colocar a vontade do 
cônjuge em primeiro lugar, mas a família ideal perfeita não pode surgir a menos que 
seja decidido primeiro que vocês podem se tornar o sujeito perfeito ou o objeto perfeito. 

 
Qual é a prioridade para um homem e mulher solteiros? O problema é se eu mesmo sou 
ou não perfeito. Antes de pensar sobre seu cônjuge ideal, primeiro vocês devem se 
tornar um filho ou filha filial, e ter um relacionamento com os pais que testificarão que 
você é um filho ou filha filial. Vocês devem se tornar perfeitos nesse sentido. Depois 
que isso é realizado, o cônjuge ideal pode ser buscado e amado. 
 
A razão que a Igreja de Unificação até agora não dá imediatamente a Bênção para os 
membros, mas ao invés os faz angariar fundos, é a fim de fazê-los aspirar pelo amor 
vertical dos pais. A razão que dizemos a vocês para não se preocuparem sobre noivos é 
porque uma vez que cumpram o amor vertical, o noivado aparece automaticamente. O 
que é a queda? É realizar o amor horizontal antes de aperfeiçoar o amor vertical 
centrando em Deus. Portanto, sem estabelecer o amor vertical, vocês não devem pensar 
em encontrar seu cônjuge ou amá-lo. 
 
Deve haver muitas pessoas aqui que já foram selecionadas. Entre vocês, aqueles que 
podem dizer que já aperfeiçoaram o amor vertical, levantem suas mãos. Se existe essa 
pessoa, eu permitirei que o casal formado viva junto e os abençoarei em matrimônio 
antes dos outros. Porque é fora do princípio que uma pessoa que não tenha cumprido o 
amor vertical se case, o Pai tem esperado. 

 
A pessoa que, em seu tempo de vida, ama o mundo, Deus e a humanidade com amor 
maior do que o amor entre homem e mulher, e somente depois de cumprir isso passa a 
amar seu cônjuge, é uma pessoa ideal. 

 
Quem é a melhor companhia que um ser humano pode ter? Jesus, que veio a esta terra, 
tentou encontrar uma família onde pudesse realizar o amor perfeito. A melhor 
companhia é a família onde é praticado amor verdadeiro. A fim de encontrar isso, uma 
pessoa deve seguir através do curso de oferta neste mundo. Ela deve seguir através do 
curso de oferta baseado em seu corpo. Ela deve rejeitar o amor do mundo de Satanás e 
indenizar o amor do mundo celeste. Ela deve, a partir de si mesma, transcender material, 
transcender o desejo de estar centrado no corpo, transcender a luxúria, e negar todo 
elemento material e sensual. Ela deve seguir através desse curso. 
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Quem é o parceiro ideal? Ele pode ser uma pessoa diferente de vocês. Vocês não devem 
se ressentir de seu parceiro. Não pensem em fugir de seu parceiro, mas recepcione e seja 
capaz de digerir ele ou ela. 

 
O que é boa fortuna? Viver bem ou comer bem não é boa fortuna. Encontrar um 
parceiro do bem é boa fortuna. Pavimentar o caminho de um esposo e esposa seguindo 
os relacionamentos de céu e terra, e seguir a lei dos relacionamentos naturais dos seres 
humanos é a maior das bênçãos. Não há nenhuma bênção maior. Não importa quão 
popular e prestigiosa a pessoa seja e quão famosa seja sua família, se uma pessoa não 
encontra a esposa certa, então ele será miserável. Não importa que fundamento 
acadêmico ele tenha ou quão bonita seja sua aparência, ele não será feliz se casar com 
uma esposa ruim. Da mesma forma, não importa quão famosa ou bem posicionada seja 
uma mulher, se ela encontra um esposo ruim, o resultado é o mesmo. Portanto, qual é a 
maior de todas as boas fortunas? Encontrar seu bom parceiro. Essa é a maior bênção. 
Ao encontrar seu par ideal, você terá bons filhos. Isso não está certo? 

 
 
4) É Inevitável que Seu Parceiro Esteja em Algum Lugar 
 
Quando Adão apareceu como criação ideal de Deus, ele comparou esta pessoa ou aquela 
pessoa que ele poderia selecionar? Adão não pôde fazer isso, porque Deus criou Eva 
para ele. Se Eva era bela ou feia, ele devia amá-la de forma absoluta. Não importa quão 
grande ou pequena, ela era somente o único ser para Adão. Portanto, é o Princípio que 
eles amassem absolutamente um ao outro. Quando eles sentem o sabor do amor, esses 
detalhes não são nenhum problema. 
 
Amor verdadeiro enche e preenche o que é imperfeito. Vocês podem pensar que Adão 
era simpático e Eva era bela, mas não podem saber isso. Se um homem é bonito ou feio 
não pode ser um problema real. Nestes dias há mulheres que evitam espelhos porque 
elas acham que são tão feias, mas isto é totalmente desnecessário. Eu tenho falado sobre 
encontrar o parceiro ideal para toda a vida. Vocês podem pensar que no momento do 
noivado eu considerarei, “Ah! É este, ou é aquele?” Mas o que é ideal é absolutamente 
apenas um. É a mesma coisa como no Jardim do Éden onde havia somente um homem e 
uma mulher. A pessoa que deveria se tornar os Verdadeiros Pais está destinada a olhar 
para esta mulher e aquela mulher, com seus olhos sempre procurando? O relâmpago não 
golpeia olhando antes para onde irá acertar. Quando positivo e negativo estão próximos, 
eles sempre acertarão. No momento que o negativo aparece, eles se tornam unidos. 
Vocês também devem se tornar assim, centrando no amor de Deus. 
 
Não há nenhum lugar no mundo inteiro onde, se há somente uma mulher, e se dez 
homens nascem, eles diriam que nove deles deveriam morrer? As pessoas se preocupam 
sobre isso? Onde uma menina nasce chorando, ela olha ao redor perguntando, “Onde 
está meu homem?” Quando um homem nasce, ele logo busca uma donzela? Isto não 
está certo. Isto é porque o par está inevitavelmente em algum lugar. Há alguém que 
pensa que não deveria ter filhos porque está preocupado sobre este ponto? Há alguém 
que quer ter controle de natividade por causa disso? Não há nenhuma necessidade para 
se preocupar com isso. Se há um homem, há uma mulher. Se há um feminino, um 
masculino nascerá. 
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Todos os homens e mulheres deste mundo estão na posição de Adão decaído e Eva 
decaída. Adão e Eva decaídos se tornaram o filho e filha de Satanás. Portanto, indo para 
este mundo de Satanás, o problema é como encontrar, vencer e estabelecer o filho e 
filha de Deus. Isto é cumprido através do Princípio. Se passa a existir um Adão perfeito, 
então a Eva perfeita será restaurada. Se um positivo perfeito aparece, um negativo 
automaticamente virá a existir. Esta é a regra fundamental da criação.  
 
Se um negativo perfeito aparece, da mesma forma um positivo perfeito virá a existir. 
Portanto, não há muita diferença entre os números de homens e mulheres em âmbito 
mundial. Não importa quanto possa parecer que o ar está se movendo em todas as 
direções, é uma reação alcançar um equilíbrio de pressão. Este é o mesmo princípio. Se 
o homem perfeito nasce, uma mulher perfeita nascerá. Na Bíblia, isto é afirmado 
simbolicamente, quando lemos que uma mulher, Eva, foi criada a partir de um homem, 
Adão. 

 
Em termos da providência de restauração de Deus, a razão pela qual a queda aconteceu 
não é por causa de “Você.” Vocês devem saber que a condição de seu relacionamento 
com o outro, o parceiro, é sempre o problema. Sendo que estamos recriando, devemos 
lidar com a vontade de Deus. Portanto, o problema é criar o relacionamento correto com 
o objeto ou parceiro que pode se tornar sua companhia. As pessoas do mundo desejam 
que seus parceiros sejam maiores do que eles mesmos. Mas esta é uma forma 
impossível de pensar no curso da providência de restauração. Esperar que meu parceiro 
seja maior e melhor do que “Eu” não está certo. Porque houve a queda, esperar que o 
parceiro apareça no mundo decaído como uma pessoa maior do que “Eu” está errado. 
Se vocês desejam que seu parceiro seja uma boa pessoa, vocês deveriam manifestar que 
estão investindo mais esforços do que seu parceiro. 
 
O conceito equivocado de homens e mulheres decaídos, que quando uma pessoa se 
casa, alguém deve esperar que o parceiro será melhor do que ele mesmo, não deveria 
estar em seu pensamento. Um relacionamento baseado nisso não pode possivelmente ter 
sucesso. Se existem esses casais, eles são todos falsos. Eles não estão conectados e 
relacionados com Deus. O parceiro deve sempre estar em uma posição inferior a 
“Você.” 
 
Por quê? É porque deve haver recriação. É através do mérito de investir a mim mesmo 
que meu parceiro é movido e aparece como um objeto com valor. Deus criou céu e terra 
não apenas para vê-los como eles são. Ele criou a fim de amar, com o coração como a 
base. Da mesma forma, a única coisa que importa na recriação é agir com o coração 
como o guia. Embora Adão e Eva sejam pequenos, no mundo do coração, eles não são 
vistos como pequenos, mas como grandes. 

 
 
5) Homem e Mulher são Criados Em Relação Um para o Outro 
 
Os seres humanos são homem ou mulher. “Eu” sou uma extensão de Adão e Eva que 
foram criados por Deus. Vocês entendem? Quando dizemos “seres humanos,” 
substância já existe ali. Quantos tipos de coisas estão incluídos nos “seres humanos”? 
Essas coisas residem na terra, nos seres humanos e em Deus. 
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Falando de forma realista, nós, seres humanos, somos muito bonitos. Portanto, se 
algumas mulheres dizem, “Que tipo de homem poderia parecer assim?” e riem; e se 
alguns homens falam sobre alguma mulher, “Por que essa mulher tem quadril grande e 
parece assim?” o céu os punirá. Não importa quão aparentemente feio possa ser, esse 
homem ou mulher é a maior obra-prima do Criador. 
 
Vocês gostam de homens que usam bigode ou não? Senhoras, por favor, me digam. [É 
melhor que eles tenham.] E quanto a vocês, homens? [É melhor tê-lo.] Então por que 
vocês não o cultivam? Há momentos quando o crescimento de uma barba é bom. Agora 
é um momento muito ocupado, assim, é melhor não tê-los, mas quando vocês estão 
vivendo naturalmente, é mais bonito ter um bigode. 
 
Quando japoneses criam jardins, eles os aparam e cuidam; mas os americanos gostam 
de jardins naturais. Vocês gostam de coisas naturais. Vocês gostam de coisas artificiais? 
[Não, coisas naturais.] Porque vocês gostam de um ambiente natural, no futuro, pode vir 
um tempo quando vocês receberão centenas de dólares de salário por cultivar bigodes. 
Isto pode ser verdade algum dia. Em breve, vocês podem querer cultivar bigodes e 
barbas. 
 
Então por que as mulheres não têm bigode e barba? Deus não achou bom quando Ele 
viu que Adão estava cultivando uma barba. Assim, quando Ele estava criando Eva, Ele 
a criou para que não tivesse nenhuma barba. [Risadas.] Assim, qual é a maior obra-
prima de todas na criação de Deus? É a mulher. Vocês mulheres se sentem bem sobre 
isso? Está tudo bem essas mulheres serem obras-primas, mas para quem elas são obras-
primas? Elas são para os homens. [Risadas.] Vocês podem não se sentir bem sobre isso, 
mas isto não pode ser evitado. 
 
Por que Deus criou essas obras-primas? Ele as criou a fim de receber um estímulo raro. 
Homem e mulher são complementares. Mulheres são muito suaves e ternas, e homens 
são ásperos e rígidos. Assim, um homem forte e robusto gosta de uma mulher suave. 
Uma mulher suave e terna gosta de um homem forte. É assim como é. Se ainda há uma 
mulher que gosta do tipo de homem que tem pele como mulher, ela deve ser morta! E se 
há um homem que gosta de uma mulher que seja tão áspera e estranha como um 
homem, esse homem deveria ser morto! 

 
Quando olhamos para os homens, a maioria deles não é de aparência suave, mas de 
aparência dura. A mão de um homem é tão áspera como chão de concreto, e ele se 
sentiria bem se outra mão áspera tocasse sua mão? Quando a mão suave de uma mulher 
o toca, o que acontece? Tudo no universo é criado para estar em harmonia. Mesmo 
quando vocês olham para um motor, a armadura ao redor é de metal duro e sólido, mas 
os contatos estacionários têm superfície feita de latão macio e plano. Este arranjo não se 
desgasta facilmente. Mas se os contatos fossem feitos de aço adamantino, quanto mais o 
motor girasse, mais faíscas surgiriam e haveria rápida deterioração. A lei natural de céu 
e terra tem todas as coisas em relacionamentos recíprocos. Se consideramos isto, 
sabemos que Deus é um profissional. 
 
Esse é o motivo pelo qual, mais do que colocar a mão de um homem sobre a mão de 
outro homem, seria melhor colocar a mão de uma mulher sobre a mão dele. Esta é a lei 
do universo. É assim como o suave e o duro podem se tornar unidos. Se eles não estão 
unidos, nenhum deles está completo. 
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Se a mão de um homem está sobre a mão de outro homem, ele deve realmente se sentir 
mal, mas se a mão de uma mulher vem e toca a dele, ele deve se sentir bem. Se isso não 
acontece, isto significa que a lei do universo não é aplicada. Esse é o motivo pelo qual a 
mão da mulher deve ser macia, e a mão do homem deve parecer grossa e pesada. 
Homens devem parecer homem, e mulheres devem parecer mulher. Portanto, homem 
tem um bigode e barba. Porque a barba estimula a superfície suave, ela pode sentir o 
estímulo do amor. Assim, vocês podem concluir que é bom que o homem nasceu como 
homem e a mulher nasceu como mulher. 

 
 
6) A Beleza da Mulher e o Charme do Homem 
 
Algum tempo atrás, o Pai disse na Inglaterra que a beleza de uma mulher não é 
determinada apenas pelo rosto dela. Algumas pessoas podem dizer que uma mulher é 
bela apenas na base de seu rosto, mas o rosto é uma única parte do corpo inteiro. Vocês 
devem olhar para o todo. O rosto é somente o terceiro fator no padrão de beleza. A fim 
de julgar a beleza de uma pessoa, vocês não devem somente olhar para as mãos, os pés, 
a forma como ele ou ela anda, e a voz, mas vocês também devem olhar para a pessoa a 
partir da frente, do lado, e a partir de todas as direções. 
 
A beleza de uma pessoa não está somente no rosto. A beleza pode ser sentida a partir de 
todas as direções. Beleza é esférica, como uma bola. Independente da direção a partir da 
qual vocês olham, cada pessoa tem uma beleza perfeita única de si mesma. Esse é o 
motivo pelo qual uma pessoa não deve julgar e avaliar o rosto de sua esposa de forma 
precipitada, sem pensar. 
 
Muitas mulheres belas logo perdem sua beleza. Mas mulheres com virtudes ou boa 
fortuna são diferentes. Vocês frequentemente podem observar que entre mulheres com 
rostos bonitos, seus rostos se tornam estranhos depois de terem dois ou três filhos. A 
mulher que pode manter sua beleza mesmo depois de ter filhos é realmente uma mulher 
bonita. 

 
De todas as variedades de flores, qual vocês acham que é a mais bela? O Pai não sabe 
que tipo de flores vocês gostam, mas o Pai gosta de uma que parece uma trombeta, 
porque ela espalha sua fragrância. (Glória da manhã.) Uma flor em forma de trombeta 
representa profundo amor. O cheiro se espalha para muito longe. Ela tem que ter a 
forma de uma trombeta ou corneta a fim de que a fragrância viaje mais longe. A glória 
da manhã e outras flores de uma forma semelhante tem a melhor fragrância.  
 
Todas as pessoas gostam da flor que tem uma bela fragrância. Por outro lado, o lírio é 
simples, mas elegante. A fragrância pura e graciosa floresce a partir de uma vagem 
verde comum; até que ela desabrocha, não se pode saber se ela será branca, laranja ou 
amarela. É uma flor melodramática e emocional. O lírio parece ter uma história por trás. 
 
Da mesma forma, vocês, senhoras, devem se tornar como uma glória da manhã ou um 
lírio. Como a fragrância da glória da manhã, vocês devem ter o coração de profundo 
amor. Como o lírio, vocês devem se tornar uma flor pura e elegante. 
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O Pai pensa que as mulheres mais belas do mundo são aquelas com cabelo preto, rosto 
branco, e olhos azuis. Elas não devem ter um nariz plano ou olhos que sejam muito 
vazios, mas elas devem ter olhos com profundidade média. Algumas pessoas ocidentais 
têm olhos tão profundos, que às vezes alguém não pode distinguir se eles são olhos ou 
sobrancelhas. Neste tempo elas colocam maquiagem em suas sobrancelhas, que você 
realmente não pode distinguir entre os dois. Elas colorem suas sobrancelhas. Portanto, é 
ideal que os olhos sejam um pouco para dentro e as sobrancelhas estejam um pouco 
distantes dos olhos, como do Pai. É mais charmoso que o rosto de um homem seja um 
pouco áspero ao invés de suave. 
 
Quando uma mulher está tentando encontrar um esposo, seria melhor ter um homem 
que é selvagem e áspero do que alguém que seja delicado e bonito. Sendo que o 
relacionamento de um esposo e uma esposa é um relacionamento recíproco, a mulher 
que se torna o oposto do homem selvagem e resistente se tornará feliz. A esposa que 
pode receber o amor de um esposo duro e selvagem é uma esposa feliz. Vocês não 
deveriam esquecer isto, e olhar para seu esposo, e encorajá-lo a ser um homem áspero e 
difícil. 
 
É a lei de amor que a força de um homem seja somente como uma brisa gentil de 
outono na frente de uma mulher. No mundo dos homens, a força dos punhos determina 
as coisas, mas diante de uma mulher amada, esses punhos se tornam tão suaves como 
algodão. Portanto, uma mulher não deveria ter medo de um homem que é selvagem e 
áspero, mas ao invés deveria pensar que por mais estranho que um homem seja, mais 
valor ele tem para ela amar. 

 
Em um grupo de jovens mulheres e homens, quando um homem bonito passa, as 
mulheres fecham um olho, mas olham com o outro olho desta forma. E estes homens, 
arrogantes e vaidosos, também olham para uma mulher que passa. Vamos dizer que há 
um homem de pele escura como um acidente da natureza – desagradável mesmo quando 
vocês olham para ele com os olhos meio fechados. Mas por outro lado, se vocês olham 
para ele como um todo, ele poderia ser uma pessoa muito masculina. Quando ele fala, 
esse tipo de pessoa não fala calmamente como uma mulher. Ele age antes de falar. A 
maioria das mulheres não se sentiria bem com isso. Elas pensam que um homem deve 
falar primeiro e oferecer uma apresentação antes de agir, mas este tipo de homem se 
entrega sem qualquer introdução. 
 
Quando elas encontram esse tipo de pessoa, no início as mulheres não se sentiriam bem, 
mas se ele pode perseverar mesmo por milhares e dezenas de milhares de anos, as 
mulheres mudarão. Se o caráter forte e selvagem não é assim apenas por um momento, 
mas é assim de forma consistente, as mulheres pensarão novamente, “Outros homens 
são enganosos; portanto, quando chega o outono, eles caem como as folhas, e quando 
chega o inverno, eles murcham e secam. Mas, quanto a esse homem, mesmo que ele 
possa parecer uma pessoa rústica do interior, ele, como um pistão que está sendo 
conduzido pela pressão, empurra o que ele pensa que deve ser empurrado, até o fim. Ele 
fará isto até sua morte.” Se isto é verdade, os pensamentos das mulheres se tornarão 
diferentes. Vocês entendem? Se isso acontece, ela amará seu esposo como o céu. 
Mesmo se ele é tão forte e áspero, se suas ações podem escolher amar de forma suave, 
ela será arrastada. Vocês mulheres devem ser cuidadosas aqui. Ilustrações disto são 
abundantes em filmes e ficção. Isso não está certo? 
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7) Mulheres e Maquiagem 
 
Quando tentam encontrar a pessoa que as amará, as pessoas se embelezam e adornam 
suas mentes. A razão que uma mulher senta na frente de uma penteadeira dia e noite, 
olhando para si mesma em um espelho e se preparando, é porque ela tem o desejo de 
receber muito mais amor a partir da pessoa que a ama. 
 
A mulher que decora seu corpo a fim de manter uma beleza eterna está tentando 
desafiar a morte. Isto nos faz pensar sobre um campo de batalha onde homens 
enfrentam seus inimigos e lutam arriscando suas vidas e derramando sangue. Pedimos 
desculpas por essas mulheres, mas ao mesmo tempo nós as amamos por esperarem 
manter sua beleza pela eternidade. 

 
Mulheres da Igreja de Unificação não utilizam maquiagem ou gastam horas tentando 
parecer simpáticas, porque elas estão muito ocupadas tentando espalhar a verdade de 
Deus. Mas elas provavelmente possuem a inclinação para colocarem maquiagem e 
ficarem simpáticas. Mesmo a pessoa que estava satisfeita com a forma que tinha antes 
de receber seu parceiro se tornará mais preocupada sobre sua aparência uma vez que 
obtenha um cônjuge. Essa pessoa quer parecer bem diante de seu parceiro. Ela pensa se 
seus quadris não são muito grandes, se sua cintura é muito grossa, se ela é muito baixa 
ou se ela é muito feia. Esse pensamento e comportamento vêm de sua intenção de 
espalhar a fragrância de amor desabrochando como uma bela flor. Ela se move com um 
ritmo e postura, e investe a si mesma para parecer charmosa. Da mesma forma, vocês 
devem encontrar seus parceiros ampliando os diversos aspectos de suas vidas passadas 
centrando na vontade de Deus. 
 
Mulheres querem mudar todos os dias em roupas novas e bonitas, certo! Então vocês já 
pensaram sobre como ter uma beleza em seu rosto que seja melhor do que mudar de 
roupa todos os dias? O que vocês querem fazer ao vestir vestidos bonitos? Vocês 
provavelmente querem ir procurar por alguém para amar. Quão impróprio seria para 
uma pessoa procurar por seu amado vestindo lindamente, mas com um rosto 
carrancudo. Naquele momento, o vestido julgará a pessoa. Vocês devem saber que não 
importa quão lindamente uma mulher se veste, se ela parece deprimida e sem amor, as 
roupas que ela veste lamentarão. Mas mesmo se a roupa não é luxuosa, ela ficará 
contente se a pessoa que a veste tem um rosto sereno e feliz. Nesse momento, essa 
roupa que ela está vestindo brilhará como as joias que decoram o centro do amor. 
 
Por exemplo, a beleza do diamante é reforçada pelo anel de ouro no qual ele repousa. 
Vocês já viram alguém usando um anel feito somente de diamante puro? A partir do 
ponto de vista do anel de ouro, ele será mais belo em virtude de ter um pequeno 
diamante colocado no topo, ao invés de ser apenas um anel plano de ouro. 
 
É para seu próprio benefício que vocês vestem belas roupas e usam maquiagem? Ou é 
para o benefício de seus cônjuges? Por que uma árvore florescendo tem fragrância e 
desabrocha? Essa árvore está florescendo porque ela gosta de desabrochar e da 
fragrância, ou ela está desabrochando para alguém ou algo mais? Como uma pessoa, 
uma flor não pode olhar para si mesma. Portanto, podemos suspeitar que o fato que uma 
bela flor desabrocha e espalha sua fragrância não é para si mesma, mas é para alguém 
ou algo que pode desfrutar essa flor e sua fragrância.  
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A flor e sua fragrância estão lá para atrair borboletas e abelhas. A fragrância da árvore 
está lá para ensinar para as abelhas a direção certa para virem até ela, e o desabrochar 
das flores as guia para distingui-las de outras. As mulheres usam belas roupas e 
maquiagem pela mesma razão que as árvores desabrocham. 
 
Quando as mulheres despertam de manhã, elas usam maquiagem quando olham no 
espelho, mas elas não precisam maquiagem. Para a satisfação de quem elas aplicam 
maquiagem? É para o benefício de seus esposos ou é para seu próprio benefício? 
Originalmente, maquiagem é real quando é feita em uma cremação. [Risadas.] A 
palavra “maquiagem,” (“Hoajang,” que em coreano significa tanto maquiagem como 
também cremação) em si mesma não soa bem. Quando entendem isto, vocês devem 
fazer maquiagem de uma forma séria. Para quem vocês estão fazendo isto? Quando 
vinha de trem para Seul, eu via que os banheiros ficavam ocupados cerca de 30 minutos 
antes de chegar na estação de trem de Seul. A maioria das pessoas utilizando os 
banheiros eram mulheres com saias. Homens são dignos. Assim, dizem que nos Últimos 
Dias as mulheres estarão mais ocupadas do que os homens. 
 
Ter uma boa aparência é se anunciar com um luminoso no mundo de Satanás. Se uma 
pessoa entra em uma loja que faz muitos anúncios, ela será enganada e roubada. Vocês 
devem saber disto. O que é real e genuíno não faz propaganda. Desta vez quando vocês 
vêm para a Bênção, não prestem atenção em qualquer mulher que está vestindo roupas 
novas, aplicando maquiagem e cosméticos em todo o seu rosto, e fervendo em 
excitação. Esse tipo de pessoa trará enormes problemas, e até mesmo desastres. Por 
outro lado, há algo misterioso em uma mulher que parece como se descascar uma 
camada de seu caráter trará outra camada quando você tem dar e receber com ela. 
 
Neste tempo, vocês, senhoras, colocam pó e outros cosméticos em seus rostos. Por que 
vocês colocam maquiagem? É porque vocês querem se vangloriar de serem as filhas de 
Satanás? [Risadas.] Este não é um assunto para risadas. 

 
Quando vocês entram no campo de Deus, vocês podem colocar maquiagem. Quando 
vocês vão para o lado de Satanás, vocês deveriam cobrir seus rostos com cinzas. 
Quando saem, vocês devem pensar, “Eu tenho o Hyung Sang de Deus e Seu amor; 
assim, eu sou melhor do que vocês, pessoas que estão todas maquiadas, mas que não 
conhecem Deus.”  
 
Mesmo na Igreja de Unificação, Deus gosta daquelas pessoas que se limpam para o todo 
e se lavam pelo centro, melhor do que Ele gosta daquelas pessoas que colocam 
maquiagem para elas mesmas. A pessoa que vive para si mesma irá para qualquer outro 
lugar. Não importa quanto a pessoa tente ficar, ela certamente partirá. 

 
Mesmo nos momentos quando vocês estão vestindo belas roupas, usando maquiagem, e 
cheirando belas fragrâncias, vocês devem pensar sobre o dia de liberação. 
 
Mulheres abençoadas podem usar maquiagem, mas as solteiras não podem. 
 
Atualmente mesmo os membros da Igreja de Unificação estão usando maquiagem! Eu 
perdoo isso. A Mãe está usando maquiagem, ela é casada... Mas aquelas donzelas que 
usam maquiagem, para quem vocês estão fazendo isto? Se vocês têm dinheiro para 
comprar cosméticos, dê ele para mim!  
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Ao usar maquiagem, elas querem dar uma volta com alguns caras e pensar em coisas 
caprichosas. Uma donzela deve ser inocente. Ela também não deve ser afetada. Para que 
serve manicures? As mulheres casadas podem fazê-lo. Por que é assim? É porque elas 
têm que competir. Diante de seu esposo, sua esposa deve ser melhor do que as esposas 
dos outros. Além disso, uma nora deve ser melhor do que outras noras. Um sogro e uma 
sogra querem que sua nora seja a melhor. Portanto, a fim de não perder, ela deve 
colocar maquiagem. Antes disso, nenhuma maquiagem deve ser usada. Antes disso, 
uma garota somente deve receber amor de seus pais. 

 
O Pai sabe que o sofrimento daqueles que estiveram caminhando o caminho da vontade 
de Deus junto com o Pai é grande. Eu sei que os méritos dos membros da Igreja de 
Unificação que sofreram para a realização da vontade de Deus deixando para trás a vida 
confortável, e especialmente daquelas mulheres que estiveram sofrendo por anos sem 
usar maquiagem, são grandes. Eu sinto como se devesse inventar uma linha que parasse 
o envelhecimento, e entregar para elas, embora eu saiba que elas terminarão suas vidas 
no mundo físico e viverão com Deus em um domínio de amor. 

 
 
8) Casos de Amor Absolutamente Não São Permitidos 
 
Se uma pessoa passa a ter fé profunda e tem experiências espirituais, essa pessoa não 
agirá descuidadamente ou sem pensar. Amar outra pessoa para seu próprio prazer é o 
amor ilícito do mundo satânico. 
 
Se há uma pessoa que tem agido desta forma até agora, essa pessoa tem que se 
arrepender a partir do momento que ele ou ela ouve o discurso do Pai. Adão e Eva 
desviaram o olhar de Deus e se amaram, trazendo assim um resultado muito trágico. Se 
vocês fazem alguma coisa como se casarem entre si, vocês não se tornarão um novo 
antepassado, mas ao invés, trarão resultados desastrosos. Portanto, na Igreja de 
Unificação, ter casos de amor livremente é absolutamente não permitido. Vocês devem 
confiar tudo a Deus. 
 
Através da Bênção, vocês formarão relacionamentos próximos de amor centrando em 
Deus. Mas se há uma pessoa que diz, “Eu sou esse tipo de pessoa,” mas se ela se 
apresenta somente de forma externa, o céu nunca a apoiará. Na Igreja de Unificação não 
pode haver qualquer caso de amor. Eles não serão reconhecidos pelo céu. Aqueles que 
têm um ao outro na mente nunca será abençoado um com o outro. 
 
Vocês querem ser abençoados ou não? Vocês querem se casar dentro da Igreja de 
Unificação, ou ao invés vocês se casariam com alguém que gostam? Vocês se sentem 
mal sobre casamentos em massa? Vocês querem ter casamento quando o Pai escolhe? 
Respondam-me. Vocês se casariam como vocês preferem, ou vocês iriam para a pessoa 
que o Pai escolhe? Se querem fazer isso, vocês não podem amar como preferem. Vocês 
não podem dar uma olhada de amor como preferem. Vocês devem saber isto 
claramente. Portanto, os rapazes não devem pegar as mãos das garotas como gostariam. 
O dia que vocês tomam a mão de uma jovem garota, vocês não são mais virgens. Vocês 
entendem? Estas não são minhas palavras. Esta é a palavra do Princípio. Esta é a 
palavra do Princípio de Restauração. 
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Quando uma mulher está caminhando na rua e encontra um homem simpático, ela pensa 
que quer vê-lo novamente. Esta é a natureza da queda. Se vocês são filhos e filhas de 
Deus, vocês não devem demonstrar nem mesmo o mais leve interesse em alguém, 
exceto o cônjuge que Deus selecionou para vocês. Olhar diretamente para alguém não é 
um pecado. Mas quando vocês olham com interesse, a força poderosa da queda pode 
tomar efeito e pode conduzir a um acidente inesperado. Esse é o motivo pelo qual 
quando vocês estão andando na rua e ficam face a face com um homem simpático ou 
uma mulher bela, vocês não devem olhar com interesse. 
 
Eu tenho esta preocupação e ansiedade para o seu benefício. Deus também disse, “Não 
coma,” do amor para Adão e Eva. 
 
A queda dos antepassados humanos, Adão e Eva, foi por causa da mulher, certo? Esse é 
o motivo pelo qual uma mulher está mais próxima de estar nesse tipo de situação. Ela 
tem a tendência de ser superada pela tentação de um homem. Mulheres estão 
interessadas em qualquer tipo de palavras, e se elas são palavras doces, elas podem ser 
levadas. 

 
As quatro armas de Satanás são cigarros (gás), álcool (líquido), drogas (sólido), e amor 
ilícito. 
 
O Pai diz para homens e mulheres solteiros não apertarem as mãos se possível porque a 
eletricidade do amor flui através de segurar as mãos. A faísca do amor cria uma ferida 
na mente da outra pessoa. A ferida criada pelo amor não pode ser curada com qualquer 
remédio neste mundo. 
 
Na Igreja de Unificação, dizemos para jovens rapazes e moças nem mesmo apertarem as 
mãos. Devemos saber que Satanás está sempre nos espiando, e que esta é a forma que 
Satanás se vinga. 
 
Até a Bênção, os membros da Igreja de Unificação que são solteiros não devem 
cumprimentar apertando as mãos uns dos outros. Se pensamos sobre amor em termos de 
eletricidade, se são 100 volts, todos os 100 volts devem se fundir adequadamente ao 
invés de se tornarem escurecidos por algo que dá curto-circuito de eletricidade em seu 
caminho. 

 
Vocês são solteiros. Quando se casam, vocês querem se casar com uma viúva ou com 
uma donzela? Por favor, respondam. Vocês querem casar com uma donzela ou uma 
viúva? A pessoa que pode estar investida com vida é pura. Oferecer a si mesmo como 
um ser puro para Deus requer um padrão absoluto. Esse é o motivo pelo qual na Igreja 
de Unificação dizemos que nunca devemos ter casos de amor. Homens e mulheres da 
Igreja de Unificação: o que um caso de amor tem a ver conosco? 
 
Vida começa a partir de um ser puro. Quando um ser humano nasce, ele ou ela nasce 
como um ser intocado. Quando ele sai do ventre de sua mãe, ele nasce inocente, não 
com algum tipo de defeito. Isso não está certo? Portanto, o corpo de uma pessoa nasce 
puro, e sua mente também nasce com inocência. Mesmo o coração de um homem 
jovem, que pode cheirar a fragrância da primavera em sua puberdade, nasce puro. Corpo 
e mente nascem inocentes e impecáveis.  
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Mas se uma pessoa tem pensamento autocentrado e licencioso, essa pessoa pode ser 
pura? Vocês estão dizendo que querem oferecer esse tipo de pessoa para Deus? 
Nascendo com uma mente e corpo puros, vocês podem desperdiçar isto com alguém 
impuro? De acordo com a lei de indenização, vocês não podem fazer isso. 

 
Como um jovem de cerca de 20 anos, onde vocês colocariam seu coração puro e 
sagrado, que não está manchado ou maculado, tendo mantido-o em segurança e 
cuidadosamente? Ele deveria ser colocado no altar com o qual Deus pode estar mais 
feliz. Através disto Deus se tornará feliz. E o solo sagrado onde um homem e uma 
mulher com esses corações puros podem se encontrar e ficar unidos é o lugar onde um 
noivo e uma noiva se encontram. 

 
Vocês, pais americanos, pensam que é estranho e se preocupam se seu filho não tem 
uma pessoa para namorar quando ele ou ela está com 18 anos. Por outro lado, na Coreia, 
os homens e mulheres solteiros de famílias respeitáveis não podem nem mesmo tocar 
nas mãos um do outro antes de se casarem, mesmo se eles estiverem com cerca de 30 
anos. Eles não podem nem mesmo piscar um para o outro. 
 
Comparando suas visões sobre amor, no ocidente há sexo livre como também todos os 
tipos de pessoas estranhas envolvidas em sexo, mas no oriente, não é assim. Também no 
ponto de vista do Princípio, homens e mulheres solteiros devem ser puros antes do 
casamento. 
 
As mulheres da Igreja de Unificação podem ter casos de amor ou não? [Não.] Os 
homens da Igreja de unificação podem ter casos de amor ou não? [Não.] O Pai os força 
a não terem casos de amor? [Não.] Eles podem fazer isso se eles quiserem. Mas é 
inevitável que eles não tenham. Assim, o Princípio é efetivo. Mas se casos de amor 
forem proibidos pela força, as pessoas fariam isso ainda mais. Elas cairiam por si 
mesmas por seu próprio acordo. 
 
Na Igreja de Unificação vocês não podem ter casos de amor. Vocês absolutamente não 
podem. Amor deve começar no céu e terminar na terra. 
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2. O Padrão para Escolha e Nossa Atitude  
 
1) Olhos do Pai para a Escolha 
 
O Pai sabe como ver através das pessoas. Em nossa tradição há algo chamado 
“gunghap” (harmonia conjugal como predito por um adivinho). Um pinheiro tem que 
ser enxertado em um pinheiro, mas um pinheiro e um álamo não podem ser enxertados 
um no outro. Se o Pai vê uma pessoa apenas uma vez, ele instantaneamente pode 
perceber sua natureza e destino. 

 
O Pai sabe que tipo de pessoas são aquelas que podem receber boa fortuna. Quando vai 
para onde algumas pessoas estão reunidas, ele sabe se algum indivíduo específico se 
tornará rico. 
 
O Pai também pode dizer imediatamente o destino de alguém olhando para sua mão. Ele 
pode saber imediatamente se a pessoa é boa em escultura, boa em literatura, boa em 
tocar instrumentos, ou se ela tem a mão de um ladrão. 
 
O Pai tem conduzido e orientado muitas pessoas até agora, e esse é o motivo pelo qual, 
se alguém vem até ele, o Pai pode captar imediatamente todos os seus pontos bons e 
ruins, apenas observando a forma como sorri. Há uma mulher cujos olhos se projetam 
como se fossem cair. Esse tipo de mulher deve ser combinada com uma pessoa que 
tenha olhos profundos e bochechas proeminentes. Se há mulheres na Igreja de 
Unificação que se parecem assim, elas não devem pensar nem mesmo em sonhos sobre 
que tipo de pessoa elas querem. Se essa mulher não pensa em nada além de ser 
combinada com essa ou aquela pessoa, como ela pode ser combinada com uma pessoa? 
Não há nenhuma forma para ela ser combinada com uma pessoa. O Pai não fará isso. 

 
Se o Pai diz para vocês, “Esta pessoa é um par feito pelo céu para você,” e decide 
definitivamente a combinação, esta será uma decisão absolutamente acertada. A fim de 
encontrar o par certo para vocês, o Pai não dorme bem. Na posição de ser responsável 
pelos assuntos de vida e assuntos do espírito dos outros, a tarefa não é simples. Se vocês 
olham para as pessoas, algumas são mal intencionadas. Se vocês sabem como olhar para 
os rostos, vocês podem ver que existem alguns tipos de pessoas que terão que se 
casarem várias vezes. Esse tipo de pessoa se tornará um viúvo. Quando olho para os 
olhos, posso dizer sem falhas. Há um tipo de mulher para quem o homem certo 
inevitavelmente viverá de forma desconfortável com ela por ao menos alguns anos, e 
constantemente entrará em discussões com ela durante esse período de tempo. No caso 
de uma mulher que tem um luminoso sobre ela, eu devo dar a ela um homem que 
cumpra esse critério. 
 
Se esse homem se torna o esposo dela, no início ele parece exatamente como um 
inimigo. Se eles começassem de forma harmoniosa, esse casamento acabaria em 
separação. Portanto, se eles começam como inimigos, depois de algum tempo eles se 
ajustarão perfeitamente. O Pai conhece estas coisas. Não importa qual seja a natureza do 
caso, as pessoas devem discutir isto com o Pai, se isto se refere à Bênção. 
 
Quando estou combinando pessoas umas depois das outras, eu tento não olhar 
claramente os contornos do rosto de uma pessoa, se for possível.  
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Eu prefiro olhar duas pessoas por algum tempo, e verificar que tipo de sentimento 
surge. É como se houvesse um dispositivo de medição para mentes, e eu comparo as 
duas pessoas sem demora. Se, quando olho para as duas pessoas, instantaneamente e 
sem consciência, sinto como se eles estivessem se tornando unidos, então esta é 
precisamente uma combinação feita pelo céu, uma combinação perfeita. Quanto a outro 
par, eles parecem se afastar um do outro. Essa não é uma boa combinação. E se há uma 
expressão de preocupação para cada um, eles dois se tornarão um par muito bom depois 
de passar algum tempo. 
 
Desde o dia que o Pai começou a combinar as pessoas até hoje, se o Pai diz que 
determinado casal terá cerca de uma dezena de filhos, isso se torna realidade sem falha. 
O Pai não combina pessoas aleatoriamente. Porque o Pai combina tantos casais em uma 
noite, as pessoas do mundo pensam que o Pai combina as pessoas de forma aleatória. 
Mas a recomendação do Pai é exatamente correta. Esse é o motivo pelo qual adivinhos, 
fisionomistas e pessoas que predizem harmonia conjugal olham para esses casais e 
dizem que esses casais são os melhores que eles já viram. Se vocês não podem acreditar 
nisso, vão até os adivinhos, fisionomistas e casamenteiros e perguntem para eles. Eles 
dirão sem falha que os casais se ajustam perfeitamente. 
 
Mesmo quando o Pai combina dezenas de casais em uma noite, os adivinhos diriam que 
todos os casais “saju” (os quatro pilares de ano, mês, dia e hora do nascimento de uma 
pessoa que estão destinados a ter influência sobre a fortuna dessa pessoa), “Wansang” 
(interpretação frenológica), e “gungho” (harmonia conjugal) são os melhores. Se eles 
tentassem igualar a isto, eles teriam que fazer esforços todos os dias, e fazer seu melhor 
trabalho para combinar mesmo que um único casal. Os adivinhos (que olham para os 
contornos da estrutura facial das pessoas a fim de falar sobre seu caráter e fortuna) estão 
admirados pelo fato de que, mesmo se o Pai combina dezenas de casais em um único 
dia, todos os “sang” (imagem ou estrutura) se ajustam bem, e eles anunciam a Igreja de 
Unificação. Eles estão fazendo um bom trabalho como agentes publicitários para a 
Igreja de Unificação. Esta combinação, que está centrada em uma questão fundamental 
da vida, em termos de tempo ocorre em um breve instante, contudo, ela conecta parte a 
parte o destino do mundo. Portanto, a partir de agora, as famílias abençoadas devem se 
tornar unidas. 
 
O Pai tem lidado com muitos homens e mulheres jovens quando dá a Bênção. Eles 
podem ter sentimentos negativos sobre os outros mesmo alguns minutos antes. Se eles 
se sentiam bem ou mal uns com os outros, uma vez que a decisão é tomada, eles 
realmente amam um ao outro. Entre todas as revoluções, não há nenhuma outra 
revolução assim. 
 
Quando “amor” é dito, todo céu e terra descerão. Embora eles estejam dizendo que isto 
é bom, isso é ruim, e assim por diante, uma vez que a decisão é tomada, eles seguem 
continuamente por eles mesmos, ainda que seja dito para eles não seguirem. Nesse 
momento se alguém diz para eles não se encontrarem, essa pessoa se torna um inimigo. 

 
Entre todas as sogras vivendo com casais que receberam a Bênção na Igreja de 
Unificação e observando todos os aspectos, vocês podem ver que não há ninguém que 
diga que recebeu uma nora ruim. E daquelas pessoas que receberam genros, elas dizem 
que os genros a quem receberam pela Bênção da Igreja de Unificação são os melhores. 
Agora estamos em um estágio quando este fato pode se tornar opinião pública comum. 
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Há esta pessoa, o Sr. Mo, que é bem conhecido por ser um bom contador de gunghap na 
Coreia. Essa pessoa veio a conhecer o Princípio, e realmente respeita o Pai. O Sr. Mo 
disse que sendo que ele é muito famoso na Coreia, e combinar é sua profissão, ele deve 
ajudar o Reverendo Moon no processo de combinar. Então o Pai disse, “Eu não preciso 
de ajuda.” E perguntou, “E quanto a você, homem idoso; quantos casais você pode fazer 
em um dia?” Ele respondeu, “A fim de que eu combine um casal, isto levará ao menos 
uma semana.” Eu disse que isso não iria me ajudar muito. Então, o homem idoso me 
perguntou, “Então Reverendo Moon, quantos você faz por dia?” O Pai disse, “Meu 
recorde é 72 casais, e normalmente, eu combino cerca de 70 casais.” 
 
O Pai tirou silenciosamente seu material e mostrou a ele dizendo, “Vamos comparar a 
forma como você faz e a forma como o Reverendo Moon da Igreja de Unificação faz.” 
O homem ficou profundamente impressionado. Ele disse, “Realmente, você é um gênio. 
Como isto pode ser possível?” Por exemplo, havia uma mulher que de alguma forma 
morreria de uma morte súbita, e não importa quanto alguém procurasse por um parceiro 
para esta mulher em todo o mundo, isto parecia impossível. Mas o Sr. Mo disse que o 
Pai escolheu a pessoa certa para ela. Desta forma há algo sobre o Pai. 
 
Quando o Pai olha para vocês por um instante, há algo que ele sente espontaneamente e 
de alguma forma inconscientemente. Além de ter uma sabedoria extraordinária, o Pai 
tem uma genialidade inata para este tipo de atividade. Esse também é o motivo pelo 
qual o Pai foi capaz de descobrir o Princípio. Se algo pisca em minha mente, 
imediatamente eu penso e tento sentir qual será a consequência e resultado disto. Vocês 
precisam dessa habilidade. Quando o Pai estuda, ele nunca lê o livro inteiro. Ele nem 
mesmo lê metade do livro, antes de ir para outro diferente. Assim, se eu vejo uma 
pessoa por um momento, rapidamente sinto como o parceiro desta pessoa deveria ser. 
Esse é o motivo pelo qual o Pai é melhor do que vocês em todos os aspectos. 
 
Quando eu dei pela primeira vez a Bênção, os pais que haviam perseguido muito o Pai 
porque seus filhos tinham se juntado à Igreja de Unificação disseram, “O Reverendo 
Moon da Igreja de Unificação é ruim, tudo bem, mas ele é um pouco melhor agora, 
porque ele combinou meu filho e filha tão perfeitamente.” Então é bom ou ruim para 
eles dizerem que o Pai é uma pessoa melhor? (Bom.) Se é bom, está tudo bem. Mas 
sendo que eles pensavam que o Pai era ruim, eles devem se arrepender. Agora, muitos 
pais querem se tornar membros da Igreja de Unificação. 
 
Algum tempo atrás, quando eu estava realizando a Bênção dos 777 Casais, alguns pais 
vieram até mim e disseram, “Reverendo Moon, o nome de nossa filha é assim e assim, e 
realmente desejamos que você dê a ela um bom esposo.” Quando a opinião dos pais se 
tornou assim? Em qual intervalo de tempo o Reverendo Moon da Igreja de Unificação 
se elevou para esta posição? O mundo muda. Pensamos que é inverno, mas antes de 
estar ciente, é primavera. Agora eu experimentei o gosto de viver. Por causa até mesmo 
desse pequeno tipo de satisfação, o Pai pode seguir vivendo. 
 
Quando Deus vê uma pessoa, Ele vê a mente da pessoa, sua história passada e seu 
futuro. Vocês também devem olhar para as pessoas desta forma. 
 
A qualquer momento, uma pessoa poderia encontrar um homem bonito ou uma mulher 
bela, e dizer, “Ah! Eu nunca encontrei uma pessoa tão maravilhosa como você, assim, 
vamos nos casar.” 
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E a outra diria, “Vamos,” mas quando vocês abrem a história dessa outra pessoa, vocês 
observam que ele ou ela é um assassino. Se vocês se casassem, sonhos, esperanças e 
tudo seria destruído, e vocês se tornariam miseráveis. Esse é o motivo pelo qual vocês 
devem conhecer o passado. 
 
Além disso, como são os antepassados da pessoa? Que tipo de história ele ou ela traz 
consigo? E como seus pais são no presente? Como é a família? Tudo deve ser 
considerado. E vocês também devem saber se esta pessoa seguirá para o norte ou para o 
sul. Vocês devem saber como perceber todos estes aspectos. 

 
O Pai tem a capacidade de perceber a natureza de uma pessoa olhando para ela 
rapidamente uma única vez. É assim como, quando eu estava abençoando os japoneses, 
eu combinei todos os 230 casais em 10 horas. Mas então entre eles, havia alguns que 
vieram até mim dizendo que não se ajustavam um com o outro porque havia desacordo. 
Quando perguntei a eles, “Vocês têm este tipo de história; vocês têm ou não têm?” eles 
respondiam, “Sim, temos.” Então eu gritei, “Esse é o motivo pelo qual esta mulher é 
certa para você, e este homem é certo para você.” Depois disso, eles disseram, 
“Sentimos muito,” o Pai é um profissional que sabe como olhar para as pessoas. Porque 
tenho oferecido minha vida para isto até agora, eu posso ver as coisas imediatamente. 
Mas eu não faço propaganda do meu conhecimento, apenas finjo que não sei. Mesmo se 
finjo que não sei e viro as costas, eu posso saber tudo isto apenas pelo sentido do olfato. 
Eu sei tudo se este líder regional tem oferecido esforço e devoção, ou se ele não faz 
isso. Se oro um pouco por ele, eu saberei tudo. Esse é o motivo pelo qual a Igreja de 
Unificação não é apenas um fantasma, mas é real. Eu examino o coração de uma pessoa 
imediatamente ao olhar para uma leve indicação em seus olhos, e eu sei o que ele esteve 
fazendo ao olhar para sua imagem. 
 
Em dois dias eu combinei 1.600 casais no Japão e retornei para a Coreia. Em doze horas 
e meia, eu combinei todos eles. Mas isto não foi feito com estimativas feitas pelo dedo 
ou com meus olhos fechados. Eu comparo personalidades, olhei para os descendentes e 
suas vidas inteiras, e então decidi. Olhei para seus antepassados, calculei os períodos de 
vida do casal, e os combinei para que eles pudessem evitar o lugar da morte potencial, 
se tornando unidos. É a mesma coisa como o fato que ventos se tornam nada quando 
eles colidem. Porque o Pai combina pessoas conhecendo este conteúdo, isto é melhor do 
que se cada pessoa se combinasse. Eles obedecem ao Pai porque é melhor para eles, 
embora eu escolha pessoas em um curto período de tempo. 
 
O Pai não é uma pessoa ignorante. O Pai conhece sobre os antepassados, sobre as 
sociedades de hoje, sobre a posteridade, e praticamente tudo que é bom saber. Porque eu 
sei com certeza que vocês seguirão na rota certa, se cada um de vocês faz o esforço 
individual depois de receber a Bênção, eu direciono vocês pelo caminho da Bênção. É 
sua responsabilidade entender isto, agir baseados no fundamento teórico, e examinar se 
o resultado que aparece no fundamento dessa ação que está de acordo com o Princípio. 

 
O nariz do Pai é alto e pontudo e tem um caráter específico, tal como os narizes de 
judeus são pontudos, as pessoas que têm tendências religiosas têm narizes pontudos. O 
nariz representa Adão. O fato que o nariz é alto significa que a mente é interessada. 
Artistas e pessoas que têm tendências religiosas geralmente têm narizes pontudos, 
certo? Os olhos simbolizam Deus, o nariz representa o homem, e a boca simboliza todas 
as coisas. 
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A parte do rosto que ocupa o maior espaço é os olhos, e a seguir é o nariz. Se o centro 
do universo é o homem, a boca representa todas as coisas e a testa simboliza o céu. E o 
nariz que desce e sobe em linha reta a partir da testa simboliza Adão e Eva. Assim, se 
vocês estabelecem um lar de uma forma circular centrando no nariz, vocês prosperarão. 
(Todos riem.) E o topo do nariz se eleva como uma montanha a partir da testa que 
simboliza o céu. Isto simboliza Deus aparecendo como homem e mulher. 
 
As grandes diferenças no destino humano estão reveladas pela forma da boca. Esse é o 
motivo pelo qual o Pai pode conhecer a natureza e destino de uma pessoa olhando-a 
uma única vez. O sulco na borda da boca deve descer em um ângulo longe da boca. 
Entretanto, se ele desce direto para a boca, a pessoa enfrentará uma vida difícil. Quando 
a água flui, ela não deve descer em uma linha reta seguindo esse sulco. Ela deve fluir ao 
redor da borda da boca, e não perto da boca, para que a pessoa não enfrente dificuldade. 
 
Por que estou contando isto para vocês? É para demonstrar a vocês que tudo está de 
acordo com a harmonia do universo. O rosto é composto de três estágios. Vocês podem 
dizer que a boca é formação, o nariz é crescimento e a testa é aperfeiçoamento. Um 
homem rico tem uma testa ampla. Essa pessoa tem uma boa quantia de mérito ancestral. 
E novamente, os olhos, o nariz e a boca estão em três níveis; isto está de acordo com a 
lei de três estágios no universo. Quanto aos órgãos internos, há também três: os 
pulmões, o estômago e o fígado. Os seres humanos possuem cada aspecto do mistério 
de todas as coisas. 
 
Mesmo se Deus não sai para uma caminhada, quando o homem ama, Deus sentirá tudo 
através do homem. Se um homem faz amor com uma mulher, ele conhecerá tudo sobre 
a coleção dela de aspectos sungsangs femininos de todas as coisas. Quando uma mulher 
encontra um homem, ela terá encontrado a coleção da masculinidade de todas as coisas. 
Desta forma, se um homem pode amar tudo sobre uma mulher desde o topo da cabeça 
dela até a base de seus pés, ele tem uma conexão com o centro do universo. Isto 
funciona da mesma forma quando uma mulher ama um homem. 
 
Além disso, mesmo quando uma pessoa vê os olhos de alguém que ela ama, a pessoa 
deve ver os olhos como a soma total dos olhos de todas as pessoas e o melhor 
desabrochar de uma flor. Quando olhar para o nariz da pessoa amada, vocês podem 
dizer que olharam com olhos de amor verdadeiro somente se vocês sentem que é a 
representação ou coleção de milhares de narizes do universo. Não importa quão feia 
possa ser a boca, uma pessoa deve ser capaz de pensar que ela é a melhor obra-prima 
entre todas as bocas da humanidade. O único poder que nos capacita a fazer isso é amor. 
 
Quando vocês riem, seus olhos, nariz e rosto riem separadamente? Ou todo o rosto sorri 
de uma vez? A pessoa cujos olhos e nariz sorriem, mas cuja boca não, sempre estará em 
necessidade de comida. E quanto à pessoa cujo nariz não sorri, mas fica rígido enquanto 
tudo mais está sorrindo, seus descendentes serão poucos. E a pessoa que sorri, mas que 
seus olhos não riem, geralmente é uma pessoa que carece de afeição. Portanto, é normal 
que cada parte do rosto ria de uma só vez com um amplo sorriso. É normal que todo o 
rosto sorria quando a mente quer rir, e é o mesmo com todas as coisas no universo. Se 
nossa mente é uma metáfora para Deus, nossos rostos são uma metáfora para o mundo 
visível. 
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2) Deve Haver a Harmonia dos Extremos 
 
Quando o Pai está dando a Bênção, ele deve fazer dois polos se encontrarem, pois ali 
deve haver uma família harmoniosa. Ele não deve fazer leste encontrar leste, ou norte 
encontrar norte. Ele deve fazer norte e sul se encontrarem e leste e oeste se encontrarem. 
Todos vocês acham que eu deveria combinar um irmão alto com uma irmã alta ou uma 
irmã baixa? Um homem gordo não gosta de uma mulher gorda. Um homem magro 
gostaria de uma mulher gorda ou uma mulher magra? Pensem sobre isto. Qual ele 
gostaria? Ele gostaria de uma mulher gordinha, certo? Se ele não gosta de uma mulher 
gordinha, o que aconteceria se ele é magro e ela também é magra? Se em uma montanha 
há somente árvores grandes, não parece bom. Deve haver árvores pequenas também. 

 
Se um homem simpático e uma mulher bela vivem juntos, vocês acham que a família 
sobreviverá? Não, ela não sobreviverá. Cada tipo de pessoa precisa receber o tipo 
oposto. Tudo no universo é assim. Eu devo combinar uma pessoa baixa com uma 
pessoa alta. Se eles são ambos altos, não haverá muita alegria em suas vidas. Se há uma 
pessoa que tem um rosto amplo, essa pessoa deve esperar uma pessoa esbelta. Uma 
pessoa com um nariz em forma de trombeta deve ser combinada com outra com um 
nariz como um bico de falcão. Uma pessoa com olhos que parecem estar meio abertos 
deve ser combinada com uma pessoa com olhos grandes. E há determinada pessoa que 
sempre faz as pessoas se sentirem desconfortáveis quando abre sua boca. Para esse tipo 
de pessoa, vocês precisam dar a pessoa tácita e reticente. Desta forma, este aspecto e 
aquele aspecto devem se ajustar. 

 
Quando seleciono seus cônjuges, em combino de acordo com este princípio básico. Sem 
conhecer a agonia e problemas que o Pai atravessou, há alguém que diz, “Oh, eu não 
gosto do meu cônjuge.” Esse tipo de pessoa seguirá o curso de sua própria infelicidade 
sem conhecer o Princípio Divino da Igreja de Unificação. Uma pessoa que é alta como 
um poste deve encontrar uma pessoa baixa, e uma pessoa gordinha deve encontrar uma 
pessoa magra. Desta forma elas podem receber proteção contra as fraquezas uma da 
outra, e também receber cuidado e amor a partir da outra pessoa. Se duas pessoas que 
são altas como postes se encontram, ou duas pessoas que são tão gordinhas como 
tambores se encontram, quão desafortunado isto seria. Mais do que qualquer coisa, o 
parceiro de amor de uma pessoa deve estabelecer um ideal de harmonia e equilíbrio. 
 
Uma mulher cuja carne é muito fina não é muito boa. Uma mulher cuja carne facial é 
fina ou que se comporta de forma terna fica facilmente assustada. A fim de viver com 
esse tipo de pessoa, deve-se brigar ao menos uma vez por semana. Assim, a pessoa com 
quem ela pode viver deve ser como um touro, como uma rocha, a fim de que eles 
envelheçam juntos. Esse tipo de mulher deve conhecer isto e não deve pensar sobre se 
casar com um homem simpático mesmo como uma possibilidade remota. 
 
Por exemplo, é a fórmula que uma pessoa que parece um triângulo deve encontrar uma 
pessoa com aparência oposta, alguém que seja circular. Não pensem sobre isto como um 
conceito difícil. Esta é a lei da natureza. Os fenômenos do mundo natural podem ser 
verificados em relação às previsões da lei da natureza e vistos como estando de acordo. 
É a mesma coisa aqui. O que uma pessoa magra pode esperar se receber um cônjuge 
magro? Essa combinação não pode ter sucesso agora ou no futuro.  
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Portanto, uma pessoa magra deve ser combinada com uma pessoa gordinha, e uma 
pessoa baixa deve encontrar uma pessoa alta. E quanto a uma pessoa de boa aparência? 
Há um ditado, “Uma pessoa de boa aparência tem má sorte,” não é? Esse ditado é 
verdadeiro. Quando duas pessoas de boa aparência se encontram, o que virá disto? 
Nenhum de seus descendentes será de boa aparência. O que começa alto cairá de uma 
vez. É uma lei fundamental que se o objetivo for atingido no início, o futuro pode ver 
somente declínio. Portanto, se há um casal composto de um esposo de boa aparência e 
uma esposa de boa aparência, isto aumentará ou declinará? 
 
É a lei do universo que aquilo que sobe deve descer. O “significado de ouro” das 
filosofias orientais afirmou bem isso. Dizem que se duas pessoas de boa aparência se 
encontram, o fim estará próximo. Assim, um homem de boa aparência deve se casar 
com uma mulher feia, e uma mulher bela com um homem feio para haver prosperidade 
duradoura. Esta é a única forma de pensar. 
 
Vamos dizer que há uma pessoa com um rosto alongado como de um cavalo. Então, que 
imagem é mais longa do que de um cavalo? É a imagem de um gafanhoto. Mas então se 
você combinar uma pessoa como um gafanhoto com aquela pessoa como um cavalo, 
que tipo de filhos teríamos? Pensem sobre que tipo de filhos eles teriam. Provavelmente 
eles terão um filho com a imagem de um lagarto. Essa é a lei da natureza. 
 
Por causa disto, todos devem ser combinados com tipos opostos. Para uma pessoa 
parecendo com um cavalo, o Pai tem que dar uma pessoa que seja espalhada para os 
lados como uma abóbora ou um balde redondo. Desta forma, dois tipos opostos podem 
ser harmonizados bem, e se eles tiverem dez filhos, eles terão ao menos um ou dois 
filhos úteis. Mas se eu não faço isso, e ao invés dou a pessoa que eles querem, quando 
tiverem dez filhos, todos eles serão inúteis. 

 
Do Soon Choi está aqui? Se vocês olham para o caráter dela, ela é tal como um homem. 
Seu esposo tem um caráter gentil, e esse é o motivo pelo qual eles estão vivendo de 
forma harmoniosa como um casal. Seu esposo tem uma disposição calma natural. Ela 
tem um caráter que se seu esposo a golpeasse por algum erro, ela agarraria qualquer 
coisa ao seu redor e o acertaria de volta. Mas eles estão vivendo juntos e felizes. Eles 
estão vivendo bem juntos até este dia a despeito de seu caráter difícil, porque ela 
encontrou esse tipo de homem. Se ela não tivesse, agora... Quando Choi Do Soon 
procura uma briga com seu esposo, dizendo, “Que tipo de homem é você,” o esposo 
continuará fora do caminho dela. [Risadas.] Isto deve ser assim. Os filhos desse casal 
não são tão ruins. (O Pai pergunta para Do Soon Choi:) Quanto filhos vocês têm? 
Quantos meninos? [Três.] Três filhos. Vocês foram abençoados com o que precisam. 
Vocês também cumpriram a base de quatro posições. 
 
O Pai deu bênçãos internacionais para coreanos, alemães, japoneses, americanos e 
pessoas de dezenas de nacionalidades. Quando ele combina coreanos, eles não falam 
muito, mas eles fazem todos os tipos de cálculos mentais sobre se os seus parceiros são 
bons ou ruins. Isto é como a morte. Se o parceiro é melhor do que a pessoa em termos 
de aparência e mesmo em outro aspecto, uma pessoa comum aceita esse parceiro com 
prazer. Mas eu fico tão frustrado porque eles calculam tanto. Eu fico ansioso que 
aqueles que estão perto de mim sintam seu peito queimando. Depois que o Pai pergunta 
algo a fim de ver como a pessoa responde, algumas pessoas apenas ficam lá por mais de 
uma hora sem palavras. Neste momento, como o Pai deve ficar atordoado? 
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Mas é diferente com os ocidentais. A fim de casá-los, o Pai tem que explicar algo 
primeiro. O Pai explica que se possível, uma mulher mais velha e um homem mais 
jovem devem se casar, pois eles viverão bem juntos. Então eles ouvem bem o Pai. Mas 
é muito difícil convencer asiáticos como coreanos e japoneses. Asiáticos têm a noção 
que é uma regra geral para a noiva ser mais jovem. Esta é uma prática tradicional. Mas 
os ocidentais são o oposto. Enquanto o tempo passa, as pessoas que se casam a partir do 
extremo, ou polo a polo, serão as melhores. 

 
 
3)  Quatro Tipos de Homem e Equilíbrio Ideal 
 
O homem, ao desenvolver-se, deve obter o entendimento e um amor por todas as quatro 
direções em seus vários aspectos, a fim de se colocarem em linha reta e seguirem em 
frente. Se ele gosta do leste e não gosta do oeste, ele será somente metade de um 
homem por causa de sua ausência de entendimento sobre o oeste. Se ele não gosta do 
oeste porque pensa que o leste é dia, mas o oeste é noite, essa pessoa, no final, 
encontraria dificuldade em dizer que entende o valor do dia. Seguramente, uma pessoa 
não pode conhecer o dia sem conhecer a noite. E novamente, se por acaso, ele ficar 
preso pela noite, ele poderia nunca ser capaz de sair dela. O dia pode ser obtido somente 
depois de cruzar a noite. 
 
O homem tem o conceito de todas as direções a partir de onde ele está colocado. 
Portanto, ele não tem somente que entender e amar a direção ocidental e a direção 
oriental, mas também entender e amar o sul e o norte. 
 
Se uma pessoa é convidada a escolher o parceiro ideal por preferências de muitas 
pessoas, essa pessoa não será capaz de selecionar o parceiro ideal. Se há o leste, haverá 
também o oeste, e se há o sul, haverá também o norte. Se uma pessoa tipo leste encontra 
outra pessoa tipo leste, isto não será uma combinação ideal por causa da ausência de 
oeste. E se uma pessoa tipo sul encontra outra pessoa tipo sul, isto não será ideal porque 
não há norte. Esse é o motivo pelo qual a pessoa tipo leste deve encontrar uma pessoa 
tipo oeste, e a pessoa tipo sul deve procurar e ir para uma pessoa tipo norte. Vocês 
entendem? 
 
Um ano contém quatro estações. Há outono, verão, primavera e inverno, mas se uma 
pessoa gosta apenas da primavera florida e não gosta do inverno frio e escuro, ela nunca 
saberá o verdadeiro valor da primavera. O inverno é uma estação absolutamente 
necessária para a chegada da primavera. O fruto que nasce no outono começou sua vida 
na primavera, mas o fruto por si mesmo não pode quebrar sua casca grossa. O solo 
mantém a umidade para a semente, e congela devido ao frio do inverno. Ela fica solta 
quando chega a primavera, e pelo calor quebra a casca grossa. Somente então a forma 
de vida que estava dentro do fruto começa a brotar. Portanto, o inverno é absolutamente 
necessário para a chegada da primavera. 
 
Mesmo em nossas vidas, podemos utilizar efetivamente o inverno. Na primavera, vocês 
podem ir para as montanhas e colinas para encontrar as fragrâncias das flores, mas no 
inverno vocês podem desfrutar esquiar sobre a neve branca. 
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A pessoa que pode absorver qualquer coisa sendo bela em termos de compaixão e sendo 
agradável em termos de emoção, corresponde à estação da primavera. Uma pessoa que 
tem muita afeição e muitas lágrimas corresponde ao verão. Uma pessoa que é equânime, 
limpa e irrepreensível corresponde ao outono. A pessoa que corresponde ao inverno tem 
um elemento essencial de ser incapaz de ser separada por se apegar com tenacidade. 
Vocês mesmos devem saber a estação à qual correspondem. 
 
Uma pessoa que corresponde à primavera deve encontrar uma contraparte 
correspondendo ao outono. Uma pessoa tipo verão deve encontrar uma pessoa inverno. 
Uma pessoa que seja tão quente que faz os outros se preocuparem deve ser resfriada por 
alguém que seja fria. Estas coisas podem ser conhecidas olhando para os olhos e 
aparência de cada pessoa. 
 
Uma pessoa que gosta somente do leste ou somente da primavera definitivamente ficará 
isolada das outras direções e das outras estações. Isto é muito inferior ao objetivo do 
desejo humano. As direções são leste, oeste, sul e norte, e as estações são primavera, 
verão, outono e inverno. As pessoas diferem de acordo com suas preferências por uma 
das quatro direções e das quatro estações. Vocês podem entender isto pensando sobre o 
fato que há pessoas vivendo nas regiões árticas como também pessoas vivendo nas 
regiões tropicais. Assim, uma pessoa deve visitar cada lugar nesta terra e também 
experimentar viver em todas as estações: primavera, verão, outono e inverno. 

 
Sem um objeto, “Eu” não posso existir. “Eu” devo reconhecer o objeto a fim de que 
“minha” existência também seja reconhecida pelo objeto. Se um homem gosta do verão, 
a mulher que é seu objeto deve gostar do inverno para que exista um equilíbrio. 
 
Se uma bela mulher é combinada com um homem igualmente de boa aparência, como 
ela ficaria descontente. Por esta razão, uma mulher bela prefere uma pessoa cheia de 
masculinidade saudável ao invés de um homem de boa aparência. Desta forma eles 
podem alcançar uma harmonia de amor. 
 
A fim de que uma mulher como a primavera passe através do verão e o inverno, ela 
deve encontrar um homem outonal. Uma mulher que corresponde à primavera deve 
passar através do verão a fim de encontrar um homem outonal, e o homem outonal deve 
passar através do inverno a fim de encontrar a mulher como a primavera. Portanto, 
ambos passarão definitivamente através de todas as quatro estações. 
 
Quando o Pai seleciona seus cônjuges, o Pai combina de acordo com este Princípio. Há 
alguém que diz, “Meu Deus, eu não gosto disto,” sem conhecer o amor do Pai, que está 
cheio de dor e esforço. Esse tipo de pessoa não somente não conhece o Princípio Divino 
da Igreja de Unificação, mas também está seguindo o caminho da infelicidade. 

 
 
4) Você Deve Ser Capaz de Seguir Além da "Colina dos Olhos " 
 
Quando se casam, vocês querem receber uma pessoa de boa aparência, uma mulher de 
boa aparência, certo? Se todos pensam assim, bem, quantos entre vocês têm boa 
aparência? Assim, vocês devem pensar de forma diferente, ou vocês não serão capazes 
de seguir além do caminho de sofrimento.  
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Quando os olhos odeiam algo, se vocês podem dizer, “Vocês, olhos! Essa é a rota de 
espinhos que vocês devem atravessar, mas vamos ver o que não queremos ver, e vamos 
amar como Deus ama,” para seus olhos. Outras pessoas não podem ver dessa forma. 
 
Deus pensa desta forma. Deus é o campeão mundial que aparece disfarçado. Vocês 
devem pensar que a pessoa que aparece como seu cônjuge amado é um filho ou filha de 
Deus, a quem Ele realmente ama, e que, portanto, Ele pode vir disfarçado como a 
pessoa mais feia. Se vocês amam seu esposo ou esposa com esses olhos, isto tem o 
mesmo significado como amar o filho e filha de Deus. 
 
Pensem que o noivo ou noiva que parece bom aos meus olhos realmente não gosta de 
mim, que Deus escolheu de forma errada, e que ele ou ela veio para me tentar. Quando 
vocês olham para uma bela mulher, vocês devem pensar que ela é uma tentação que 
veio para levá-lo embora. É mais vantajoso parecer feio do que parecer bonito. E se o 
cônjuge é muito grande, vocês devem pensar que sendo que Deus é grande, Ele permitiu 
que vocês encontrassem uma pessoa grande. Se vocês encontram um cônjuge pequeno, 
vocês devem pensar que sendo que Deus tem muitas criações pequenas, Ele concedeu a 
vocês uma pessoa pequena. Neste mundo as pessoas utilizam mulheres belas e homens 
bonitos para conspirações. Eles enganam os outros utilizando mulheres belas e homens 
bonitos. Portanto, vocês devem pensar que mulheres belas e homens bonitos são seres 
perigosos que possuem uma elevada possibilidade para se tornarem ferramentas de 
Satanás. E quão orgulhosos vocês poderiam estar ao pensar que encontrarão uma pessoa 
segura que não será utilizada por Satanás. Se pessoas negras pensam que são negras 
porque, enquanto pessoas brancas são arrogantes, eles estão tentando se tornar 
naturalmente humildes, e ficarão mais perto de Deus. Vocês estão confiantes agora para 
seguir além da “colina dos olhos”? 
 
Entre as muitas mulheres, deve haver uma que pensa, “Sendo que tenho esse rosto 
bonito, qualquer homem que olhe para mim se apaixonará profundamente de mim. Qual 
homem será?” ela ao invés deveria pensar, “Embora eu seja tão bela, se há a vontade de 
Deus que quer dissolver o ressentimento de todos os homens, quão maravilhoso seria se 
Ele me utilizasse para deixar o nome de uma mulher exemplar diante até mesmo do 
homem mais feio do mundo.” 
 
Não importa quão feio o rosto seja, isso não é importante. O que importa é que tipo de 
mente a pessoa tem. 
 
Assim, quando vocês são perguntados se escolheriam uma esposa com um rosto 
simpático ou uma esposa com um bom coração, qual seria? Além disso, vocês 
mulheres, vocês querem receber um homem de boa aparência ou um homem com um 
bom coração? Seria ótimo se ambos fossem bons, mas não existe esse ser. Ele 
explodiria em seu caminho. Se vocês colocam gás em um balão e o deixam ir em um 
dia escuro e nublado, ele não estourará mesmo que esteja bem cheio. Mas se vocês 
colocam muito ar e o deixam voar em um dia ensolarado, ele estourará. Em um dia de 
bom tempo, vocês devem colocar pouco ar no balão e não deixá-lo muito inflado para 
que ele não estoure muito facilmente. 

 
Aqueles jovens homens e mulheres que não são casados devem ter sonhos. Vocês 
devem criar uma regra geral que mesmo se encontrarem o esposo ou esposa mais feio, 
vocês farão seu melhor. 
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Se vocês criam uma regra que devem receber uma bela esposa ou homem bonito, tudo 
vai acabar. Aquele que pensa que seguirá o caminho da vontade de Deus sendo grato 
sem importar que tipo de homem ou mulher receberá, e pensa assim com sinceridade, 
Deus abençoará acima do nível de seu pensamento. 
 
Quando vocês são abençoados, não pensem que serão abençoados com uma mulher 
bonita. Vocês devem dizer que se tornarão uma pessoa que pode prosperar e viver bem 
sendo o esposo da mulher mais feia do mundo. Dessa forma, vocês devem ser um 
esposo a quem qualquer mulher bela do mundo pode respeitar. Vocês entendem o que 
estou dizendo? Vocês devem lidar bem com uma mulher tendo este tipo de ponto de 
vista. 

 
Que tipo de esposa ou esposo vocês encontrarão e se casarão? Vocês devem criar a 
regra geral que vocês encontrarão e amarão a pessoa mais feia sendo um cônjuge 
exemplar. Desta forma, vocês devem se casar e viver uma vida boa. 
 
Quanto mais elevado o nível de amor, mais uma pessoa será capaz de se mover ao redor 
no universo infinito. 
 
Eu tenho pensamentos diferentes sobre as pessoas do mundo. No casamento em massa 
da Igreja de Unificação, a pessoa que pensa, “Sendo que eu sou um homem bonito, por 
favor, me case com uma mulher bela,” está desqualificada em termos da tradição 
histórica da Igreja de Unificação. Vocês estão qualificados, se não importar que tipo de 
cônjuge vocês recebem, vocês podem pensar sobre ele ou ela como seu cônjuge e 
permanecer próximo de seu homem ou mulher. 
 
Amor verdadeiro deve conquistar qualquer situação. Sempre que o Pai pensava sobre 
um cônjuge ideal, eu sempre pensava que poderia dizer que amo minha parceira mesmo 
se ela fosse feia. 

 
A partir de agora, pessoas de boa aparência devem se casar com pessoas feias. Devemos 
venerá-los. Esse tempo chegará. Nosso mundo deve se tornar esse tipo de mundo. 
Devemos antecipar a tradição de um país que vem a partir da esposa que vive com um 
homem incapaz ou um esposo de uma mulher com deficiência. Esse tipo de pessoa deve 
ser confortada através do ambiente, certo? Até agora isto não aconteceu, mas no futuro 
isto será assim de forma definitiva. 
 
Vocês podem saber como parecem seus rostos? Seus rostos mudam todos os dias, de 
fato centenas de vezes por dia. Vocês podem desenhar em um papel as expressões em 
mudança do rosto com um espelho na sua frente? Vocês podem pensar que vocês 
conhecem muito bem seus rostos, mas às vezes ele se torna feio até mesmo ao ponto de 
vocês ficarem surpresos. Quando sua mente está feliz, seu rosto também fica mais 
amplo. Mas se sua mente está infeliz, seu rosto também distorce. Dependendo dos 
sentimentos diários, suas expressões faciais mudam. Isto é porque o rosto é a 
representação da mente. O rosto que aparece relacionado com a mente e centrando na 
mente se torna um rosto feliz quando a mente está feliz, e triste quando a mente está 
triste. Esse é o motivo pelo qual vocês não podem dizer, “É assim como pareço.” Isto é 
porque vocês não podem dizer exatamente qual forma seu rosto tem a qualquer 
momento. Seus rostos estão perto e unidos com vocês; esse é o motivo pelo qual vocês 
não podem saber como seus rostos parecem. 
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É a mesma coisa como o princípio que um objeto muito perto dos seus olhos não pode 
ser visto muito bem, quando vocês tentam olhar para ele. Quando vocês tocam e sentem 
suas próprias mãos, vocês sentem a mesma precisa percepção como quando vocês 
tocam a mão de outra pessoa? Vocês não podem senti-las tão bem. Da mesma forma, a 
pessoa que estabelece que seu parceiro, isto é, sua esposa, parece de certa forma, está 
essencialmente errada. Da mesma forma que não se pode conhecer exatamente como é o 
rosto de uma pessoa, essa pessoa não pode dizer, “Este é o rosto certo,” da minha amada 
esposa. Tal como seu rosto muda, o rosto de sua esposa também muda constantemente, 
dependendo do seu estado mental. Assim, ela parece diferente toda vez, sua aparência 
também depende do estado mental do observador. Se um observador lembra o rosto 
feliz sorrindo, essa imagem se torna a imagem da esposa. E se ela sentiu seriedade e 
dignidade no rosto de seu esposo, esse rosto se torna aquele que ela lembra. Se alguém 
ri mostrando lateralmente os dentes, esse rosto é lembrado como o rosto da pessoa. 
Neste ponto de vista, sentir o charme de alguém é porque uma pessoa pensa centrando 
nessa representação, e então magnifica essa representação. Em outras palavras, se é um 
homem, mulher, esposa ou esposo, todos têm infinitas formas centrando no amor. 
 
Quando se casam, vocês devem saber que poderia perder o tempo oportuno para o 
casamento se vocês tentam selecionar um cônjuge centrando em vocês mesmos. Quando 
se casam, é comum para uma mulher enfatizar o nível acadêmico e poder econômico 
sobre o que é mais importante, tal como amor, saúde e habilidades. É um erro pensar 
assim. Se vocês escolhem seu cônjuge colocando o amor como a última das 
preocupações ou sendo uma condição de enfatizar o amor por causa das condições e 
questões de entendimento, seu casamento não pode se tornar feliz. 
 
A instância onde vocês preferem uma mulher com um rosto bonito sobre as outras 
significa a mesma coisa. Sendo que este rosto não pode durar pela eternidade, em breve 
ela ficará velha com rugas. O rosto tem olhos, nariz, boca e orelhas, e pensar que 
alguém é bonito ou feio baseado na posição e arranjo destas partes não é um 
pensamento correto. 
 
Se vocês pensam que seu cônjuge é adorável, mesmo se os olhos dela são 
inconvenientes, tudo parecerá bonito e belo. Portanto, dependendo se vocês têm ou não 
uma mente amorosa, a pessoa pode parecer bela ou feia. Pode haver a instância onde 
mesmo se uma pessoa parece um pouco estranha durante o dia, ela pode parecer linda 
durante a noite. Isto é porque uma mente amorosa se contrai e se expande, para trás e 
para frente. 

 
Quando um homem e uma mulher se encontram, o amor entre eles se torna cada vez 
mais profundo quando eles dão e recebem entendendo e se relacionando um com o 
outro com suas próprias circunstâncias. Tentem pensar que meu noivo é único e a 
melhor companhia, e gritem sobre isto. Se isso acontece, esse noivo se tornará o melhor 
amante. 
 
Se vocês pensam, “Eu gosto do meu noivo por seus olhos grandes. Eu gosto de olhos 
grandes. Quanto tempo esperei para encontrar um homem com olhos grandes,” então os 
olhos do homem se tornarão ainda maiores, e seu amor se tornará cada vez mais 
profundo. Esta é uma teoria válida, e não uma invenção. Vocês devem saber que esta é a 
verdadeira teoria ideal de amor. 
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Há algumas pessoas que parecem ter olhos pequenos quando na realidade têm olhos 
grandes. E outras pessoas podem ter olhos pequenos que parecem maiores do que são na 
realidade. Isto tudo é por causa da ideologia do amor. 

 
 
5) Aquele Que Quer Descer, Subirá 
 
Eu quero perguntar algo para vocês. Quando são abençoados, vocês provavelmente 
querem ser abençoados com a melhor e mais distinta pessoa. Mas devemos pensar sobre 
isto. Não importaria se duas pessoas semelhantes se encontram, mas e se a pessoa mais 
distinta da Igreja de Unificação se encontra com nossa pessoa mais feia e menos 
distinta? Quão feliz a pessoa se sentiria na posição não distinta? Se Deus quer sentir 
compaixão por alguém, Deus sentiria justamente compaixão pela pessoa que se abaixa e 
quer viver com alguém pior do que ele, mais do que pela pessoa que se eleva. Portanto, 
a Bíblia diz que aquele que quer morrer, viverá, e aquele que quer viver, morrerá. Este é 
o mesmo princípio. Por exemplo, a pessoa que pensa que ela ficará bem mesmo se 
encontrar a pior pessoa, encontrará a melhor pessoa. E a pessoa que pensa que deve 
encontrar a mais distinta e melhor pessoa, encontrará a pior pessoa. Se há uma mulher 
que pensa que ela é muito básica para viver com um grande homem e se rebaixa, ela 
encontrará alguém até mesmo melhor. Essas coisas acontecerão porque existe a lei 
celeste que diz que uma pessoa que quer se rebaixar, se tornará elevada. Ninguém pode 
fugir desta lei. Se há uma mulher que pensa, “Eu sou essa pessoa pouco atraente; quão 
doloroso seria para este homem viver comigo pelo resto de sua vida,” e se rebaixa, a lei 
do universo se moverá de forma inevitável e a tornará atraente. Deus ama esse tipo de 
pessoa. A pessoa a quem Deus ama parecerá bela. 
 
Quando estava preparando para a Bênção, eu observei silenciosamente um membro. Eu 
chamei a pessoa e a testei. Eu perguntei, “Com que tipo de pessoa você gostaria de ser 
combinada?” Ela disse, “Eu gosto deste e aquele tipo de homem.” Então eu disse, “Que 
tipo de homem é esse? Você é gananciosa. Você não tem uma boa fortuna para se 
casar.” Então ela disse, “Isso é assim, Pai? Se você especificar alguém para mim em sua 
mente, eu me casarei com ele.” Nesse momento eu disse, “E quanto a esta pessoa,” e a 
testei pegando alguém da posição mais inferior. Ela disse, “Sim, eu quero. Eu farei com 
prazer.” Então o Pai absolutamente não a combinou com a pessoa do nível inferior. Eu 
fiz o oposto. Na obra de Deus, é inevitável que alguém que quer se tornar elevada se 
tornará rebaixada, e alguém que quer se rebaixar, se tornará elevada. 
 
O próprio Pai fez isso. Quando o Pai estava se casando, ele não fez isso olhando para 
cima. Se vocês fazem coisas olhando para cima, se tornará mais difícil. E tentar viver 
olhando para cima é difícil. É muito mais confortável olhar para baixo em um ângulo de 
45 graus e viver. Pensem sobre isto. Quão difícil seria viver com uma esposa que pensa 
que ela é tão ótima. Algum homem poderia pensar, “Sendo que eu não estudei 
suficiente, eu preciso de uma esposa que tenha se graduado na faculdade.” Essa pessoa 
está acabada. Quão embaraçoso seria para um homem sentar no colo de sua esposa e 
falar sobre quanto ele aprendeu, e assim por diante. Está tudo bem ser sem estudos. 
 
Então o que estou dizendo é que aquelas mulheres que se graduaram na faculdade não 
deveriam se casar? Não, não necessariamente. Eu as abençoarei, mas elas devem 
abandonar o orgulho de terem se graduado na faculdade.  
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Assim, e se vocês têm um diploma? Vocês precisam de diplomas de universidades para 
ter filhos? “Eu tenho diplomas de bacharel e Ph.D.” Isto é necessário? Essas coisas são 
desnecessárias. Há uma letra de música que diz, “Vocês são homens somente se 
graduando na universidade?” Da mesma forma, não importa como se parecem, desde 
que eles se ajustem. Quando vocês pensam sobre o letreiro chamado faculdade, isto é 
um grande obstáculo para o casamento. Portanto, nem mesmo pensem assim. 
 
Vocês não acham que o próprio Pai pensou sobre este assunto a partir do ponto de vista 
centrando no curso de restauração? “O que eu faria se, sobre o fundamento de 6.000 
anos de esforço, Deus selecionasse a pessoa menos atraente para ser minha esposa?” 
Quando o Pai deu os primeiros passos para trilhar a rota da vontade de Deus, o Pai 
pensou sobre isto. “Eu sinceramente e verdadeiramente a receberei? Eu posso de forma 
séria e sincera recebê-la?” O que vocês pensam sobre isso? Vocês também deveriam 
abordar a Bênção com essa atitude. 
 
Mulheres da Igreja de Unificação, vocês se olham em um espelho e dizem coisas como, 
“Eu não serei ignorada onde quer que eu vá, sendo que pareço muito boa.” Se eu pegar 
essa pessoa, eu vou… Se vocês se sentem feridas por essas palavras, por favor, saiam 
daqui. 
 
Quando estava aqui na Bênção da última vez, eu vi que algumas pessoas tinham olhos 
tímidos. Na primeira semana as deixei sozinhas. Então alguém entraria pela porta e 
olharia de cima a baixo para as outras pessoas. Essa pessoa parecia tão ocupada porque 
queria olhar centenas de pessoas por si mesmo. Mas nem mesmo pensem sobre olhar ao 
redor. Vocês devem pensar que se casarão com a pessoa mais feia. Vocês devem pensar, 
“Mesmo se me casar com essa pessoa feia, eu viverei feliz com essa pessoa.” Se vocês 
estão sentados pensando assim, sua mente estará muito mais confortável. 
 
Não sejam como a pessoa cuja mente voa de uma pessoa para outra avaliando de acordo 
com seu próprio desejo. Isto não é bom. 

 
Vocês não devem olhar nem mesmo para uma única pessoa; apenas olhem para o chão. 
A pessoa que olha ao redor é uma fraude ou um ladrão. Por quê? Essa pessoa é um 
ladrão que quer enganar a si mesma. Também pode haver alguém que escreve o nome 
de outra pessoa em um papel e decide que essa pessoa será seu cônjuge. Alguma mulher 
escreve sua escolha número um, e então se ele não é selecionado em uma semana, ela 
tem um caso com ele em sua mente. Se essa pessoa então diz que gosta dela, ela pensa 
que ele é seu com certeza. Não façam isso. Se alguém diz que vocês são sua primeira 
escolha, vocês devem pensar, “Você pode escrever isto, mas isto realmente não me 
preocupa.” 
 
Se vocês estão somente preocupados sobre manter seu rosto e sua autoestima, e perdem 
a chance de serem abençoados, não somente vocês mesmos, mas sua família e seus 
descendentes se tornarão miseráveis. 
 
Vocês não devem pensar levianamente mesmo sobre uma prostituta que é abandonada 
em uma rua. Se há uma mudança cataclísmica, essa prostituta poderia se tornar a esposa 
de um rei. Isso não está certo? Há uma lei que diz que ela não pode se tornar assim? Se 
o rei diz que ele vai se matar se não casar com ela, não há nada que alguém possa fazer. 
Por isso, não olhem para o mundo a partir de seu próprio ponto de vista. 
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Uma pessoa sábia entende que, porque algo é elevado, não deve apenas olhar para o 
topo. Mesmo no poço mais baixo, há um lugar infinitamente elevado. É assim como as 
coisas são. Quando vocês olham para o mundo tridimensional, isto poderia ser assim. A 
partir do ponto de vista bidimensional, pode-se pensar que Nam San em Seoul é a 
montanha mais alta, mas ao norte todas as montanhas são mais altas do que Nam San. 
 
Agora vocês conhecem sua posição, certo? Vocês seguirão o rei do mundo satânico ou o 
servo no mundo celeste? Vocês querem seguir o servo do céu? Ótimo! Ao menos vocês 
responderam bem. Se uma pessoa coxa ou aleijada da Igreja de Unificação e o rei do 
mundo querem se casar com a mesma mulher, para quem essa mulher deveria ir? Este 
não é um assunto para risadas. Onde ela deveria ir? Ela deve receber o aleijado da Igreja 
de Unificação. Ele pode ser aleijado, mas ele poderia conceber um bebê que será um 
príncipe do mundo celeste. 

 
 
6) Os Pré-requisitos que são mais Importantes do que Educação 
 
Pessoas com ambição pensam que, sendo que elas se graduaram na faculdade, elas 
devem ir para a escola de pós-graduação... elas querem obter o Ph.D., certo? Mas se 
vocês querem procurar por uma pessoa com um doutorado, há alguma entre os jovens 
reunidos aqui para a Bênção? Uma pessoa com um Ph.D. está perto dos 30 anos e é 
como uma toupeira. Não importa quão bom eles digam que essa pessoa seja, ela não 
tem afeição conjugal. A maioria das pessoas não sabe disto. O que estou dizendo é que 
mesmo se vocês colocam suas esperanças em se casar com um Ph.D., ter esta graduação 
não garante que vocês serão felizes. 

 
Eu estive combinando vocês por três dias, e gastei uma hora e meia com as mulheres. 
Estas pessoas que supostamente se graduaram da faculdade olharam ao redor, abrindo 
bem seus olhos. Elas baixaram seus olhos somente por um pouco de tempo, e 
novamente abriram bem seus olhos, tentando procurar por bons parceiros. 
 
Por um dia e meio eu disse para elas abaixarem seus olhos, mas elas os abaixavam 
somente por um momento e novamente levantavam suas cabeças para olhar ao redor. 
Todos parecem ser insatisfatórios para elas. Por isso, sendo que não dá para abençoar 
pessoas com essa atitude, não havia nenhuma outra forma a não ser dar uma volta e 
pegar alguém que fosse adequado. Uma mudança de estratégia ocorreu. Mesmo para 
Deus, não há nenhuma outra forma. Antes que a rocha apareça, Ele tem que tentar 
procurar por solo macio. É senso comum utilizar esta estratégia. 
 
Como vocês podem contornar minha estratégia? Vocês podem não gostar, mas eu faço 
isto da forma da Bíblia. Eu faço isto de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o 
Princípio, e não de acordo com a minha vontade. Então qual é a vontade de Deus? A 
vontade de Deus é que aquele que quer se tornar elevado seja trazido para baixo, e 
aquele que quer se rebaixar seja elevado. Eu disse para os graduados da escola 
secundária para escolherem aqueles acima do nível júnior, e então eles fizeram. Eu os 
combinei todos com graduados do ensino médio e com graduados da faculdade. 
 
Esta não era a estratégia pessoal do Pai, mas foi o que o Pai tinha que fazer de acordo 
com o Princípio. Vocês devem entender isto. 
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Portanto, eu não tenho a responsabilidade se vocês concordam em se casar ou não. Eu 
também troco líderes baseado nesta regra fundamental. 
 
Desta vez também aqueles que foram abençoados (1800 casais) estavam muito sérios 
sobre escolher seus cônjuges, mas eles estavam sérios sem o conteúdo certo. Se eles 
estivessem sérios com conteúdo, poderíamos muito facilmente ter passado por isto. Se 
uma pessoa está séria centrando em si mesma, essa pessoa se tornará alimento de 
Satanás. O grupo de pessoas que estava destinado a ser abençoado eram todos 
graduados no ensino médio e faculdade. Mas todos eles queriam subir, e isso é bom? 
Essa atitude dá a vocês uma nota abaixo de zero. 
 
Aquelas de vocês que querem se tornar a esposa de alguém que julga sem amor, 
levantem suas mãos. Não há ninguém. Por quê? Somente após a existência do amor, 
julgamento pode existir. Amor não cresce a partir do julgamento. Mas por causa da 
queda, Deus, que está destinado a amar o mundo antes de se tornar um juiz, se tornou o 
juiz primeiro, e então está encontrando amor. 
 
Deus traz primeiro as pessoas ao julgamento a fim de fazê-las merecedoras de amor. 
Assim, os cristãos dizem que Deus é um Deus de julgamento. Mas na Igreja de 
Unificação, sabemos que Deus é um Deus que julga a fim de amar. 
 
Entre vocês pode haver alguém que diz, “Sendo que me graduei de uma universidade, 
meu cônjuge deve ser uma mulher com uma graduação de bacharel,” ou, “Somente um 
homem que se graduou de uma pós-graduação é adequado para mim.” Mas qualquer 
um, mesmo um trabalhador comum, é adequado para essa pessoa. Homem e mulher são 
feitos para se ajustarem um com o outro. Por favor, não pensem que vocês devem ter 
alguém que se ajusta ao seu conceito. 

 
É a mesma com todos vocês candidatos à bênção. Vamos dizer que há uma mulher de 
boa aparência entre os candidatos à bênção. Ela pode parecer esplêndida por fora. Mas o 
que é importante é se ela tem ou não o valor para existir no futuro diante da vontade de 
Deus. Essa é a questão primária para o homem a quem essa mulher encontra. 
 
Mas entre os candidatos à Bênção, uma mulher veio ao Pai e disse, “Sendo que eu me 
graduei em uma universidade, meu cônjuge não deveria ao menos ser um graduado na 
universidade?” Então o Pai disse para essa mulher, “Tudo bem, você acha que é tão boa. 
Sendo que você disse que é tão esperta e graduada na faculdade, escolha qualquer 
homem que você gostar como seu cônjuge, e se case com ele.” Quanto melhor teria sido 
para ela, se tivesse dito que ela queria se casar com um homem com a mente de lealdade 
e devoção? 
 
Por outro lado, entre os candidatos à Bênção desta vez, houve uma mulher que tinha 
somente se graduado da escola elementar. O Pai a chamou e disse, “Sendo que seu rosto 
não parece tão ruim, seria muito melhor se você ao menos tivesse se graduado do ensino 
médio.” Então ela disse, chorando, “Sendo que somente me graduei da escola 
elementar, não importa que pessoa seja desde que ela esteja trabalhando bastante pela 
vontade de Deus e não fale muitas palavras.” Então o Pai a combinou com o líder 
regional mais inteligente entre todos os graduados no ensino médio. A forma do Pai está 
errada? Essa é a forma celeste que o destino se move. 
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Desta vez quando o Pai foi para o Japão, eu disse para os membros japoneses, “Se vocês 
não me ouvem, o Japão perecerá em 70 ou 80 anos.” Além disso, quando perguntei para 
cada uma das irmãs se elas queriam receber um bom esposo ou um esposo ruim, elas 
estavam tão comovidas pelo carinho e afeição, que todas choraram. E quanto a vocês? 
 
Vocês homens querem receber uma boa noiva ou uma noiva ruim? É inútil perguntar 
isto para alguns homens que são como ladrões. 
 
Então, que tipo de noivo é bom? Se ele tem um rosto bonito, boa aparência e um 
diploma de uma universidade de alto nível como a Universidade de Tóquio no Japão, 
ele é um bom noivo? Ele é? Algumas pessoas dirão, “Sim.” Mas mesmo se alguém se 
graduou de uma escola de alto nível, se ele não acredita na Igreja de Unificação, vocês 
não iriam se casar com ele, certo? Vocês querem receber um noivo que é um graduado 
de uma escola de alto nível, mas que não acredita na Igreja de Unificação, ou vocês 
querem encontrar alguém que seja apenas um trabalhador braçal ou um agricultor, que 
não sabe se irá morrer ou viver, mas é leal e devotado à Igreja de Unificação? A quem 
vocês querem receber? Eu não tenho que perguntar sendo que vocês provavelmente 
responderão que querem encontrar o trabalhador braçal leal à Igreja de Unificação. É 
assim como é. 
 
Então eu perguntei para as mulheres japonesas se elas se casariam com a pessoa de pior 
aparência, se ele fosse a mais dedicada com a Igreja de Unificação, e elas ficaram 
hesitantes para responder sim ou não. Mas o que elas podem fazer? Elas tinham que 
responder. Certamente elas responderam, “Iremos para a pessoa de pior aparência.” Os 
seres humanos são assim. Esta é uma verdade absoluta. 
 
Eu continuei, “Então se há uma pessoa com muita fé no Japão e uma pessoa negra mais 
fiel na África, e se essa pessoa africana que é feia, é dez vezes mais dedicada com a 
Igreja de Unificação do que os japoneses, vocês se casarão com a pessoa africana? Por 
favor, me respondam.” Então as mulheres responderam em voz baixa, “Iremos para a 
África.” 

 
 
7) Matrimônio Deve Ser para o Benefício dos Descendentes 
 
Quando o Pai combina vocês, o que vocês esperam em seu cônjuge com quem irão se 
casar? Vocês não devem esperar por alguém que parece bom para vocês, mas por 
alguém que dará para vocês bons filhos e filhas. Vocês devem se casar para o benefício 
de seus filhos. Como seria se ao deixar as pessoas se casarem de acordo com sua própria 
escolha, elas tivessem filhos a quem nenhum homem ou mulher no mundo olharia? Não 
há destino pior do que esse. Essa infelicidade durará toda a vida. Isto é pior do que a 
infelicidade sentida por ser aleijado ou ter algum defeito. 
 
Portanto, nossos casamentos são para o benefício de nossos descendentes. Assim, 
embora os candidatos possam parecer inadequados de alguma forma, o problema é 
como combinar pessoas para que seus filhos herdem somente os pontos bons de seus 
pais. 
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Amor estava destinado a começar a partir do céu, mas ele começou a partir de Satanás. 
O que é a queda? É algo que começou horizontalmente a partir de Satanás e a partir de 
Eva. Vocês são os descendentes e, portanto, são horizontais. Vocês buscam a Bênção do 
Pai, e em determinado sentido, o Pai está sendo usado por vocês. Mas o que o Pai deseja 
para vocês? O Pai espera por seu bem-estar. O Pai deseja que vocês não tenham maus 
descendentes. Esta e a intenção do Pai. 
 
Casamento não é para o próprio bem. E se vocês têm filhos ruins? Esse lar perecerá. 

 
O fato é que o Reverendo Moon da Igreja de Unificação abençoa pessoas não para elas 
mesmas, mas por seus descendentes. Eu tenho uma visão diferente de vocês. 
 
O que o Reverendo Moon da Igreja de Unificação pensa que seja o propósito do 
casamento? Eu considero casamento como sendo para o benefício da nação. Se vocês se 
casam por sua nação, o que acontece? O objetivo é alcançado quando os pais têm filhos 
que são melhores do que eles mesmos. Por exemplo, imaginem a descendência de um 
casamento entre um homem e uma mulher que possuem ambos uma forma triangular. 
Sua descendência enriquecerá a nação e as futuras gerações? Esse casamento pode 
destruir a nação. 

 
Por que as mulheres se casam? Isto não é para o “Eu.” É para herdar o fundamento de 
milhares de anos e de dezenas de milhares de gerações de pessoas escolhidas; é para as 
futuras gerações. Se vocês se casam para o seu próprio benefício, vocês destruirão tudo. 
Esse tipo de tendência decadente está varrendo o mundo, e tudo isto deve ser cortado. 
Se vocês jovens têm esse pensamento egoísta, vocês são meus inimigos. 
 
Tornar-se uma dona que pode amar primeiro a nação, e então se tornar uma esposa, é a 
lei natural do Princípio. Enquanto Adão estava crescendo para a perfeição, ele estava se 
tornando perfeito como o dono de uma nação. Adão estava destinado a realizar a 
perfeição como o dono central do mundo. Portanto, é o Princípio que vocês devem ser 
abençoados depois de se tornarem um homem ou uma mulher que sonha se tornar o 
dono do mundo, e que pode assumir a responsabilidade por ser o dono de uma nação. 
Vocês podem ser abençoados sem terem feito isso? Não há nenhuma forma. 
 
Eu não sei se contei a vocês, mas quando estávamos fazendo a cerimônia de 
encerramento do seminário no centro de treinamento de Soo Taek Li, uma pessoa deu 
um testemunho dizendo que quando teve um bebê, ela passou por uma cesariana. E ela 
ficou imaginando por que se sentiu tão bem. Ela não podia explicar, mas se sentiu bem. 
Então ela disse, “Quando você estava sempre falando sobre a restauração da base de 
quatro posições, eu não entendia, mas depois de ter um filho agora sei o que significa 
realizar a base de quatro posições como diz o Princípio. Realmente isto é algo do que se 
orgulhar.” Então o Pai disse a ela, “Ei, não fale sobre a base de quatro posições e coisas 
assim. Se você se sente bem, apenas diga que você se sente bem.” É assim como é. É 
bom ter tudo. Mas quando vocês não têm filhos, vocês se sentem infelizes. Não importa 
quão bela ela seja, se ela vive sozinha, isso é infelicidade. 
 
Esse é o motivo pelo qual vocês devem compreender que casamento na Igreja de 
Unificação é por toda a vida e por seus descendentes. Não se preocupem sobre como 
vocês ou seus cônjuges se parecem. Vocês devem ser assim, honestamente.  



259 

 

Pensem, “Sendo que pareço dessa forma, eu devo receber este tipo de homem para meus 
descendentes serem melhores.” Por exemplo, uma pessoa cujos olhos são fundos 
certamente se tornará viúva. Por isso, esse tipo de pessoa deve ser combinada com 
alguém cujos olhos sejam protuberantes e cujas maçãs do rosto sejam para fora. Desta 
forma, suas características se ajustam. Vocês podem dizer que estamos fazendo um 
processo de enxerto a fim de melhorar a semente e obter uma nova planta. 
 
Por isso vocês não devem se preocupar que seu cônjuge não parece bom para vocês. O 
Pai tem conduzido muitas pessoas até agora. Se eu olhasse para os filhos das pessoas 
que abençoei, eles são no todo, melhores do que seus pais. Vocês acham que é verdade 
ou não? Se é verdade, então isto significa que eu tenho os combinado bem. 

 
 
8) O Trabalho dos Verdadeiros Pais de Recomendar Noivados 
 
Eu tenho um plano para realizar um seminário para jovens homens e mulheres por toda 
a nação em março. Mas a fim de combinar 700 casais, mesmo seu eu decido cinco 
casais por dia, eles sempre terão que pensar sobre a Bênção, mesmo enquanto dormem 
ou comem, por cinco meses. Eles vão lutar com o único problema chamado Bênção por 
cinco meses. 
 
Se isso acontece, os homens e mulheres jovens podem desfrutar do fato que estão sendo 
abençoados, mas isto é um grande problema para o Pai que tem que assumir 
responsabilidade por isso e cuidar de tudo. Eu sinto da mesma forma como quando eu 
estava sendo torturado pelos japoneses durante sua ocupação da Coreia. Sinto como se 
estivesse cavando um longo túnel cheio de gás venenoso. 
 
Esse é o motivo pelo qual o Pai solicita que aqueles que estarão participando no 
seminário especial no futuro próximo não criem problemas para o Pai. Atualmente, por 
ocasião da celebração do meu aniversário, peço que vocês, por favor, entendam minha 
situação. 

 
Onde mais neste mundo há este tipo de cerimônia de casamento? O Pai fez seu trabalho 
sem dormir, começando a cerimônia às 10 horas da noite e acabando às 8:30 da manhã. 
As vidas de outras pessoas e seus casamentos têm esta importância. 
 
No Japão, em dois dias o Pai escolheu 1.610 casais para realizar uma cerimônia de 
noivado. Para vocês, seria difícil até mesmo fazer 1.610 folhas de papel e combiná-las. 
 
Vocês devem pensar sobre isto. Fazer conexões de amor além de fronteiras nacionais 
para 12.000 homens e mulheres jovens de 83 países pode ser fácil em palavras, mas de 
fato, quão fácil é fazer isto? Que tipo de benefício o Pai obtém ao fazer este trabalho? A 
fim de abençoar 6.000 casais, o Pai estava sempre cansado. Eu descansei um pouco 
desde que a cerimônia de Bênção terminou... Mas nunca há um momento quando meu 
corpo está confortável. 

 
A partir deste ponto de vista, vocês podem esperar que no futuro próximo haverá muitos 
obstáculos antes que os membros da Igreja de Unificação possam receber a Bênção do 
céu.  
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Desta vez, como me sinto quando assumo responsabilidade e faço este trabalho por 
vários meses? Eu sinto como se estivesse em uma mina de carvão. Vocês deveriam 
tentar entrar nesse buraco. Se vocês têm problemas cardíacos, não podem descer para 
essa mina. Quando entram pela primeira vez, ela é escura. Quando mais longe vocês 
vão, mais escuro fica. O Pai sente como se estivesse passando através de um túnel 
enquanto combina vocês. 
 
Quando o Pai visitou alguns países estrangeiros e foi para a Alemanha para abençoar 
algumas pessoas ocidentais, um homem de cerca de quarenta anos que tinha perdido 
seus dentes estava esperando o Pai, adiando o casamento. Ele estava dizendo que nunca 
se casaria se não fosse pelo Pai. Não seria melhor que os pais dele arranjassem um 
casamento para ele, ao invés do Reverendo Moon da Igreja de Unificação? E quanto a 
vocês? [É melhor que o Pai arranje o casamento.] Este é o motivo pelo qual há tanta 
comoção, e por que o Pai recebe tantas calúnias e perseguição. Que coisas boas vocês 
fizeram para merecer ter o Pai arranjando seu casamento para vocês? O Pai seleciona a 
pessoa certa para alguém, e então recebe sofrimento por isto. Se o Pai não fizesse isso, 
ele não teria que sofrer dessa forma. Mas pessoas vermelhas, negras e amarelas 
levantam suas cabeças e pedem que o Pai arranje casamentos para eles. Esse é o motivo 
pelo qual o Pai realiza casamentos em massa. Mesmo se vocês fizerem uma festa todos 
os dias por doze meses de um ano inteiro, ainda haverá algumas pessoas sobrando. Esse 
é o motivo pelo qual não há nenhuma outra forma, mas apenas com um casamento em 
massa. Mas vocês não podem ser casuais sobre um casamento que acontece somente 
uma vez durante a vida. 
 
A fim de realmente subjugar todas as pessoas, vocês devem começar no lugar mais 
baixo. Vocês não sabem que tipo de ordem o Pai dará desta vez. Vocês provavelmente 
não sabem quanta agonia interna o Pai atravessou até o momento de sua Bênção. Eu 
coloquei vocês aqui com o coração de um jogador dando a última cartada. 

 
Embora eu continue escolhendo além da meia-noite, depois das duas horas, e até mesmo 
ficando a noite inteira, meus olhos não podem ficar cansados. Vocês devem ficar firmes 
neste lugar. Ontem e hoje, não dormi muitas horas, talvez somente uma hora. Não posso 
dormir enquanto estou assumindo responsabilidade pelas vidas de outros, cuidando do 
assunto mais importante das vidas das pessoas, que ocorre somente uma vez. 
 
Porque os casais que eu selecionei em questão de alguns momentos são melhores do 
que vocês poderiam escolher em dez anos, estou fazendo este trabalho. Isto é sério. 
Sendo que passei a conhecer o segredo de ir além do destino de destruição inevitável, e 
fazendo uma missão que nunca tinha sido realizada, posso colocar o letreiro que diz que 
a Igreja de Unificação não pereceu, mas tem prosperado e é vitoriosa. Não se tornem 
pessoas de mente pequena. 
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3. Casos de Noivado 
 
Caso 1) A Pessoa que Ora por Si Mesma 
 
Uma vez o Pai disse para os candidatos à Bênção escreverem suas escolhas em um 
pedaço de papel, e algumas pessoas escreveram cinco nomes. Também deve haver 
alguém assim entre as pessoas aqui. Por isso penso que desta eu poderia dizer para as 
pessoas escreverem dez nomes, mas seria difícil porque vocês não conhecem os nomes 
de todos. Vocês não podem indicar uma pessoa desenhando o rosto dela em um pedaço 
de papel. Vocês apenas devem escrever claramente as três sílabas do nome da pessoa. 
Sendo difícil escrever muitos nomes, eu pedi para as pessoas escrevem cerca de cinco. 
 
Então quando vi o que elas escreveram, isto era realmente interessante. Todas as 
mulheres concentraram sua atenção no homem que era o mais destacado. Além disso, 
todos os homens concentraram sua atenção na mulher que supostamente era mais bela. 
Embora houvesse cerca de 500 pessoas, todas elas pediram pela mais simpática ou a 
mais bela. Mas eu não posso casar 500 mulheres com um único homem, por isso eu 
estava na posição de remover 499 delas. Se isso acontece, isto é mais problemático para 
as mulheres do que para os homens. 
 
Parece que a forma como os homens pensam é melhor do que a forma que as mulheres 
pensam. Quando o Pai olhou rapidamente para a lista de um homem e disse a ele, “Ei, 
sua escolha número um já se foi para outra pessoa,” então o homem apenas aceitou que 
isso é dessa forma. Mas quando eu disse para uma mulher, “Ei, sua escolha número um 
já foi para outra pessoa,” a mulher ergueu o lábio em sinal de mal humor. Eu me senti 
tão mal, embora seja óbvio que 500 pessoas não podem ter a mesma pessoa. Mas as 
mulheres pensam, “Sendo que tenho orado para o Pai me dar esta pessoa, eu penso que 
ele ouvirá minhas orações.” Esse tipo de oração é inútil mesmo se é feita por mil anos. 
Não orem assim. Essa oração é cheia de ganância. Respondê-la não será possível. Isso 
não está certo? Todas as 499 pessoas orariam, “Por favor, deixe-me casar com essa 
pessoa,” certo? Então qual oração Deus ouviria? Ele simpatizará com aquele que não 
orou por si mesmo. Mesmo se o Pai fosse Deus, ele não poderia arranjar nenhum outro 
resultado. 
 
Portanto, aqueles que oram para si mesmos são pessoas egoístas. Ao invés, vocês 
devem pensar, “Eu confio tudo ao Senhor, Deus. Eu receberei qualquer pessoa. Somente 
faça como o Senhor quer. Se o Senhor me disser para morrer sozinho de velhice, eu 
farei isso.” Este é o pensamento mais confortável para suas mentes. 
 
Posso sentir quando as pessoas não pensam assim, mas sussurram entre si, dizendo que 
a Igreja de Unificação é isso ou aquilo. Se isso acontece, o Pai as negligencia por cerca 
de uma semana. Então elas fazem um alvoroço, pois o resultado que elas esperavam não 
veio. Depois que passam três dias ou mais, elas se tornam sérias e nem mesmo comem. 
Quando uma semana tiver passado e seus olhos mundanos se tornam soltos, então o Pai 
pode sentir que elas se sacrificaram o suficiente e anunciará os resultados. 
 
Durante a escolha, se alguém balança sua cabeça dizendo que não gosta da pessoa, eu o 
combino por último. Ele não pode fazer nada sobre o Pai não o escolher.  
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Alguém pode pensar, “Eu fiz uma condição de 40 dias de banho frio e oração a fim de 
ser abençoado, assim, o Pai certamente me escolherá primeiro.” Mas isto nunca será 
dessa maneira. A pessoa que ora centrada em si mesma é uma pessoa que receberá 
punição do céu. 
 
Mas se alguém ora, “Há uma reunião especial para a Bênção neste tempo. Pai Celeste, 
não importa quem se torna meu cônjuge, mas, por favor, permita que a pessoa esteja 
entre aqueles com quem o Senhor possa estar feliz. Se é uma pessoa que eu conheço, 
será muito melhor.” Sendo que esta oração está aberta, ela se transmitirá para o céu. Se 
vocês vão orar, então devem orar dessa forma. Mas se alguém ora, “Eu não receberei 
ninguém, exceto aquela mulher,” então o que acontecerá? Não deve ser assim. 

 
 
Caso 2) Casamento por Foto 
 
As mulheres que estão reunidas aqui, por favor, ouçam atentamente. Os membros no 
Japão farão qualquer coisa que o Pai disser para eles fazerem através de uma ordem 
especial. Se o Pai diz, “Vocês se casarão com coreanos?” cem entre cem consentirão. 
As americanas são a mesma coisa. Se eu digo, “Vocês se casarão com um homem 
coreano que faz trabalho braçal,” elas devem dizer, “Sim.” Se elas gostam disto ou não, 
elas dirão, “Sim.” Elas podem não gostar disto no início, mas quando encontram seus 
cônjuges, elas terão certeza que gostam deles. 
 
Este é o privilégio especial que somente a Igreja de Unificação tem. O caminho da 
Igreja de Unificação é para realizar uma cerimônia de casamento com o esposo em um 
lado do Pacífico e sua esposa no outro lado, um em Tóquio e o outro no meio de Seul. 
Que maravilhoso! Eu desejaria poder ter um casamento assim. As pessoas dirão para os 
casais abençoados, “Vocês são melhores do que eu. Seus esposos são melhores do que 
eu. Vocês são melhores do que eu, sendo que vocês têm feito o que eu não pude fazer; 
vocês se casaram com um esposo que estava do outro lado do oceano.” 
 
Que grandioso é, que sem nem mesmo ter olhado para a pessoa, apenas sua fotografia, 
vocês se casaram com a pessoa. Vocês nunca encontraram, nunca viram, e nunca 
tiveram uma conversa com seu cônjuge. Quão rico é o coração de alguém que pode 
atender uma pessoa como um esposo apenas olhando para uma fotografia? Quão rico. 
Quão sincero é seu coração, dizendo que ela não gosta de nenhum dos homens coreanos 
e que está procurando por um homem japonês. Quanto ela tem amado esse homem para 
que se case com ele apenas olhando para uma foto? Esse é realmente um casal ideal. 
 
O Pai está fazendo o trabalho para tornar isto possível. Assim, o mundo é incapaz de 
conter o Pai. Desta vez quando o Pai estava abençoando 120 casais na reunião no Salão 
do Cidadão, o Pai não enviou notificações formais para seus pais dizendo, “Vocês 
permitirão que seu filho ou filha se case?” O Pai não inclinou sua cabeça, dizendo, “Eu 
vou realizar um casamento em massa para seu filho e filha, assim, por favor, me 
concedam sua permissão.” Mas o Pai nunca encontrou algum pai que protestasse, 
dizendo, “Por que você casou meu filho e minha filha?” Quem mais pode fazer este tipo 
de coisa? 
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Quando vocês observam isso, pode-se sentir que a pessoa que pensa profundamente tem 
melhor visão sobre nós. Qual grupo ou qual nação pode fazer este trabalho? Qual 
presidente de nação pode fazer isto? Somente a Igreja de Unificação pode fazer isto. Os 
pais dos casais abençoados ainda sentem gratidão em relação ao Pai. As coisas são 
dessa forma. 

 
 
Caso 3) A História de um Casal 
 
Pouco tempo atrás o Pai visitou Chun Nam. Havia uma mulher que lembro que estava 
na Bênção na última vez. Eu não sei se seu esposo está aqui hoje. Essa mulher foi a 
única que ficou depois que todos levaram seus cônjuges. Como a pessoa que é 
responsável, não pude evitar simpatizar solidariamente com ela. Uma mulher de boa 
aparência pode ser jogada, mas ainda há muitas pessoas que a levarão. Mesmo se eu 
disser para não levá-la, eles brigarão para levá-la. Mas sendo que as pessoas são 
diferentes dos objetos, ninguém se casará com uma pessoa que odeia, mesmo se eu 
disser para fazê-lo no serviço matinal. Todos foram selecionados, e somente uma ou 
duas pessoas estavam restando. Ela era uma delas. 
 
Todo homem sem exceção sabe como distinguir uma pessoa de beleza. Naquele 
momento, mesmo o Pai a partir de um ponto de vista humano não podia pedir para um 
homem se casar com ela. Então como eu, como um casamenteiro, realizo o casamento 
dela? Se vocês estivessem na posição de fazer a escolha para esse tipo de pessoa, o que 
vocês diriam?  
 
Se é um homem ou mulher, todos confiam no Pai e pensam que eles serão selecionados 
com o melhor cônjuge possível. Assim, sendo que todos tinham elevadas esperanças e 
tinham esse padrão elevado de avaliar o cônjuge, como eu posso dar alguém que está 
abaixo do seu padrão? Contudo, se não faço isso, eu terei que combinar todos com uma 
pessoa com os mais elevados padrões, mas isso é impossível. O que eu posso fazer 
sobre isto? 
 
Assim, o que eu disse? Eu disse que se alguém se casasse com esta mulher, a segunda 
geração será bonito se for um menino e linda se for uma menina. Mas o que acontece se 
os filhos não são bonitos? E se seus filhos se parecem com sua mãe? Esse esposo 
protestará com o Pai. Isso não seria assim? Ele pode protestar o quanto quiser dizendo 
que o Reverendo Moon da Igreja de Unificação o enganou e o fez se casar com uma 
mulher feia. Mas se eles têm belos filhos, tudo será resolvido de forma simples. Nesta 
posição séria, eu os combinei. 
 
Então enquanto estava visitando Chun Nam, eu parei em uma estação por um breve 
tempo, e vi esse casal. Meu coração estava palpitando, e eu estava imaginando se ela 
teve um bebê. Ela estava carregando um bebê em suas costas. Assim, sem prestar 
qualquer atenção a ninguém mais, eu fui até ela, olhei para o bebê, e disse, “Uau, o bebê 
é tão bonito.” Desta forma, eu a encorajei.  
 
Por isso, vamos apenas sorrir sobre isto e seguir além disso. 
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Caso 4) Uma Mulher Aleijada 
 
Quando eu estava abençoando pessoas, havia uma mulher aleijada. Mas o rosto dela não 
era feio. Ela nasceu com um bom fundamento ancestral e uma boa natureza, mas ela se 
tornou deformada devido à culpa de seus pais. Toda vez que eu a combinava com 
alguém, cada um a rejeitava. Na realidade, quem gostaria de se casar com uma pessoa 
deformada? Então eu vi determinada pessoa que tinha olhos profundos e muitos defeitos 
em sua aparência. Eu sabia que a pessoa que poderia compensar esses defeitos era 
aquela mulher. Assim, eu comecei a convencê-lo, “Embora esta mulher pareça desta 
forma, ela é uma boa pessoa. Se você notar partes dela que não gosta, você pode fechar 
seus olhos. Mas o rosto dela é realmente belo. E por que vocês vão se casar? Não é para 
o benefício dos descendentes? Se você casar com ela neste tipo de posição, isto 
permanecerá por um longo tempo na história da Igreja de Unificação. Este será um 
incidente que não esquecerei pelo resto da minha vida.” Eu falei com ele desta forma. E 
eu o escolhi dizendo, “Se você se casar com ela e tiver uma filha, ela será uma menina 
linda, e se você tiver um filho, ele será um general.” 
 
Vários anos mais tarde o Pai visitou uma região, e esse casal participou da reunião. 
Logo que o homem me viu, ele correu até mim. Eu perguntei a ele se podia ver seu 
bebê, e quando olhei, eu vi que era realmente uma linda menina. Assim, ele estava 
elogiando sua filha dizendo que aquilo que o Pai disse é absolutamente verdadeiro. Da 
mesma forma, não pensem que alguém é bom apenas porque ele ou ela parece bom 
externamente. 

 
Todas as pessoas são irmãos e irmãs. Se há uma pessoa deformada entre os irmãos de 
alguém, é amor fraternal sacrificar por essa pessoa. De novo, se os pais de uma pessoa 
estão na mesma situação, é a forma de piedade filial obedecer e se sacrificar por esses 
pais. Esta é a regra geral. Vamos dizer que há um filho que não é somente feio, mas 
também tão baixo que os outros nem mesmo olham para ele. Mas seus pais sentirão a 
piedade definitiva por esse filho. É a natureza de um pai amar esse filho com o coração 
de Deus mais do que qualquer outra pessoa. 

 
 
Caso 5) Três Elites da América 
 
Eu contarei a vocês sobre um incidente muito especial. Na América agora, houve uma 
combinação com algumas mulheres mais velhas que merecem medalhas por serem 
pioneiras de nossa igreja. Elas estavam todas com 42 ou 43 anos de idade. Se elas 
tivessem se casado anteriormente, todas teriam filhos agora. Eu devo dar a Bênção para 
elas, mas onde poderia encontrar seus cônjuges? Este foi o grande problema que 
enfrentei quando sai para encontrá-las. 
 
Quando o Pai foi lá e explicou este problema para elas, todas entenderam muito bem. 
Vendo como elas responderam, eu senti que estas pessoas ocidentais tinham 
transcendido o pensamento autocentrado. Uma mulher de 42 anos de idade é como uma 
tia, mas um homem como 33 anos de idade diz que ele quer se casar com ela, embora 
exista uma diferença de nove anos na idade. Os membros ingleses que estavam na 
América responderam da mesma forma. 
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Se uma pessoa de 42 anos de idade e uma pessoa de 33 anos de idade se casam, há 
alguém aqui que acha que isto não deve acontecer? Vocês devem pensar se vocês 
mesmos podem fazer isso. Vocês devem pensar silenciosamente sobre isto. Pensem 
sobre quão velhas são suas tias e mães. Uma vez que a pessoa tem idade suficiente para 
ter tido dois ou três filhos se ela estivesse casada, o rosto dela estaria enrugado e a cor 
rosada em seu rosto teria desaparecido. Pensem como seria se uma mulher que é como 
sua tia se casa com vocês no florescer de sua juventude. Vocês desejam isto ou não? 
Sejam honestos e me digam. Vocês homens? [Não.] Isso está certo. Responder que 
vocês não desejam é a regra geral. 
 
Então o Pai os forçou a se casar? Não, eu não forcei. Essas pessoas nem mesmo olharam 
para a idade. Elas respeitam muito a honra. As realizações e resultados de uma pessoa 
contam mais do que sua idade. Méritos e resultados representam o todo dessa pessoa. 
Esse tipo de conceito é diferente do conceito oriental. Por que é assim? Eles têm o 
pensamento que é mais importante viver bem uma vida curta do que viver uma vida 
longa. Neste sentido, sinto que eles tiveram uma atitude progressiva. 
 
No futuro próximo, a fim de que os jovens conquistem o Pai, eles devem ter a 
magnanimidade de estarem dispostos a se casarem com mulheres mais velhas. Vocês se 
sentem bem quando ouvem isso? Por quê? Vocês se sentem mal? Vocês se sentiriam 
mal mesmo se a mulher fosse a única princesa nesse país? Vocês se sentiriam mal se ela 
fosse a única mulher nesse país. O que vocês fariam se ela fosse a única mulher? E se a 
proporção de homens para as mulheres fosse mil para um? Vocês sentiriam mais 
energia para fazer isto ou não? 

 
 
Caso 6) A Fé de um Missionário na Holanda 
 
Entre as pessoas que foram pioneiras na Holanda, há uma pessoa chamada Teddy. Ele 
trabalhava com máquinas e se graduou em uma famosa escola técnica. Ele conheceu o 
Pai, foi testemunhar na Holanda, foi pioneiro da Igreja holandesa, e se tornou um 
ancestral da primeira geração na Holanda. Se vocês o ouvem, vocês podem ver que ele 
seguiu através de muitas dificuldades que são inexprimíveis em palavras. Ele resolveu 
viver ao menos três meses de indenização na Holanda. Ele desistiu de tudo que tinha 
para trabalhar nas docas. Embora ele fosse um técnico que recebia cerca de 1.300 
dólares por mês, e embora tivesse a certificação para receber bom tratamento onde quer 
que fosse na Holanda, ele abandonou tudo isto e se tornou um trabalhador em um cais. 
 
Quando o Pai foi lá, ele estava comendo e vivendo com sua equipe de trabalho. Sua 
situação era muito difícil. Suas mãos pareciam mãos de um sapo e seu rosto tinha a 
aparência de um trabalhador braçal miserável. Ele parecia ter se tornado um filho muito 
miserável. O que ele comia na hora da refeição era pão duro. Ele ganhava somente 38 
dólares por dia, mas ele ainda economizou o suficiente para traduzir e publicar o 
Princípio Divino. Nesse livro, ele escreveu uma declaração em sangue e me ofereceu. 
Quando vi isso, fiquei profundamente comovido. 
 
Quando estava testemunhando, ele tinha que caminhar para qualquer lugar, assim, eu 
perguntei se ele precisava de uma motocicleta, mas ele disse que não precisava.  



266 

 

Então quando eu perguntei o que poderia comprar para ele, ele disse que queria uma 
bicicleta. Assim, eu comprei para ele uma bicicleta. Embora eu comprei isto para ele 
quatro anos atrás, ela ainda está nova porque ele não montou nela, pensando que 
ninguém deveria tocá-la, mesmo se fosse o presidente de um país, a pessoa poderia 
danificá-la. Ele fez todo este esforço. 
 
Quando eu estava dando a Bênção na Alemanha para membros europeus, eu disse aos 
líderes para prepararem antecipadamente uma lista de nomes. 
 
Outras pessoas tinham alguém com quem esperavam se casar, mas este alguém não 
tinha ninguém em mente. Eu perguntei a ele com quem queria ser abençoado, e ele disse 
que enquanto esteve na América, ele conheceu uma pessoa que era realmente leal e 
seguia a vontade de Deus. Quando perguntei quem ela era, ele disse que seu nome era 
Pauline. Ela se juntou à Igreja com 34 anos e tem sido membro por 8 anos, e estava em 
uma trindade com uma irmã chamada Doris. Ela foi uma das três lutadoras 
revolucionárias por nossa Vontade. 
 
Quando Teddy esteve trabalhando pela vontade de Deus na América com ela, ele teve 
muitos resultados obtidos ao suportar e ser pioneiro. Mas eles parecem ter tido também 
momentos felizes. Além disso, ele disse que sabia muito bem que ela tinha sido pioneira 
sozinha no ambiente mais difícil por dez anos até agora. Tendo ouvido que ela ainda 
não tinha se casado, ele me pediu se podia se casar com ela. 
 
Ele disse que, embora existam mais mulheres belas no mundo e também na Igreja da 
Holanda, uma mulher que não tem experiência na sociedade, não pode se tornar uma 
esposa reverenciada que pode abraçar e cuidar bem da igreja. Ele disse que, 
naturalmente, há belas mulheres que têm trabalhado muito na Holanda também, mas 
essa não é a questão. Ele estava dizendo, de fato, que a fim de deixar uma boa tradição 
para a Igreja de Unificação na Holanda, ele precisa de uma pessoa como uma mãe que 
pode amar a Holanda e que pode se colocar na posição de cuidar de todas as coisas boas 
e ruins dentro e fora da igreja. Esse é o motivo pelo qual ele estava dizendo que não 
importa o que as outras pessoas pensam, mas que eu o abençoasse com a mulher que é 
como uma tia e que vive na América agora. 
 
Assim, eu disse para ele, “Ei, ela que parece com uma tia também parece um cavalo,” e 
disse a ele que ela se coloca e caminha como um cavalo. Vocês se sentiriam bem ou mal 
se ouvissem isso? 
 
O sr. Kuboki ficou assustado quando viu a mulher, e suspirou. Ele supostamente disse, 
“Que tipo de mulher é esta.” Sendo que ela tem um rosto longo, ela não tem boa 
aparência se mostrar sua testa. Suas costas são arcadas, ela tem um nariz grande, e é tão 
alta que lutadores parecem nada perto dela. Se um homem comum vê esta mulher rindo, 
ele provavelmente ficará chocado e fugirá. A despeito disto, Teddy queria passar sua 
vida com ela. Quando o Pai viu isto, ele se sentiu bem ou mal? No início eu não senti 
bem sobre isso porque o Pai queria que o jovem homem recebesse uma jovem e bela 
garota. O Pai teria se sentido melhor se ele tivesse recebido uma mulher que pudesse 
fazê-lo explodir com a esperança de um bom futuro, que fosse uma flor entre as flores 
ao se olhar para ela, que espalhasse a fragrância das fragrâncias para que alguém 
pudesse dizer que ela é o amor de alguém dia e noite. Mas sendo que ele já estava 
distante do meu pensamento eu me senti mal.  
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Contudo, o fato que ele queria preparar um forte fundamento para a vontade de Deus, 
para os cidadãos de Deus, e pelos três milhões de cidadãos da Holanda me fez sentir 
bem. Além disso, a fim de fazer isso, ele disse que de fato deve se tornar um homem 
que seja capaz de elevar a dignidade da mulher. Eu o saudei por seu desejo de fazer esse 
trabalho. 
 
No dia da cerimônia de casamento, o Pai recebeu uma promessa sincera dele. O Pai 
disse, “Sendo que ela já está com 42 anos, restam somente cerca de 4 anos nos quais ela 
pode ter bebês.” Ele respondeu que isso não é nenhum problema. Ele estava dizendo, 
“Sendo que Deus nos ama muito, Ele nos fará a família mais abençoada entre as 
famílias europeias. Então Deus, o Criador, não nos daria filhos para que possamos 
cumprir a base de quatro posições?” Com esse tipo de fé, ele superou a fé de seus 
irmãos mais velhos. 
 
Eu perguntei a Teddy, “Você realmente enviará sua esposa para testemunhar ou não? 
Pense novamente.” Então ele disse, “O senhor não confia em mim?” A Europa tem 
dignidade porque ela tem esse tipo de pessoa. 
 
Qualquer um pode voar da América para a Alemanha em questão de poucas horas. 
Assim, ela veio imediatamente. Quando ela entrou, eu tentei apreciá-la a partir da 
posição dele e com o seu interesse. “Ah! Ela parece assim.” Mulheres nos deixam 
preocupados quando você as envia como pioneiras, sendo que não sabemos se elas 
podem ser levadas embora por algum barulho. Mas vocês podem se sentir seguros sobre 
este tipo de mulher por milhares de anos, mesmo se a enviarem sozinha para a região 
ártica. Além disso, ela tem muita experiência na sociedade, ela não carece de nada 
internamente e externamente para ser uma mãe em uma família ou uma igreja. E sendo 
que ela sabe que já tem bastante idade, ela sabe que humildade deve ser sua filosofia de 
vida a fim de atender um jovem esposo. Ela tem que ser humilde. 

 
 
Caso 7) Uma Bênção para Restauração Através de Indenização 
 
Vocês coreanos podem ficar contrariados com esta questão, “Então a fim de cumprir a 
vontade de Deus, deveríamos casar até mesmo com americanos?” Se o Pai diz para 
vocês se casarem, vocês devem fazê-lo. Vocês podem fazer isso ou não? O que vocês 
farão? A lei da tradição coreana não permite isso, certo? Isto não é permitido. Mas se a 
Vontade é cumprida dessa forma, o que deve acontecer? As mulheres mais velhas aqui, 
por favor, respondam. O que vocês vão fazer? Vocês se casarão com um americano ou 
não? Vocês podem se colocar nessa posição em um futuro próximo. Então se eu disser 
para vocês se casarem com um japonês, o que vocês farão? A bênção para restauração 
através de indenização é um processo complicado. Além disso, o que vocês farão se eu 
pedir para se casarem com um avô? Isso não acontecerá, mas se eu dissesse para vocês 
se casarem com um avô, o que vocês farão? Vocês podem dizer, “Que tipo de Deus é 
esse?” Esse é seu próprio pensamento. Vocês sabem quão complicado é o caminho da 
indenização? 
 
Com quem Tamar teve um relacionamento? Perez e Zerá, a quem ela gerou tendo um 
relacionamento com seu sogro, se tornaram a linhagem direta abençoada por Deus, os 
antepassados de Jesus, certo?  
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Além disso, em quais circunstâncias o Rei Salomão nasceu? Salomão era o filho que 
Davi teve ao matar seu leal protetor, Urias, e tomando sua esposa Batseba. Sendo que 
ele atraiu a esposa de seu leal protetor, ele deveria ter sido punido, e seu filho deveria 
ter sido aquele que arruinaria o mundo. Então como Salomão, um rei glorioso, pôde 
nascer a partir deles? Como isso aconteceu? No Evangelho de Mateus, Raabe aparece 
na linhagem de Jesus. Que tipo de pessoas era Raabe? Ela era uma prostituta, certo? 
Mas então quem ela ajudou? Ela ajudou um espião. É realista para uma prostituta 
simpatizar com um país inimigo, mas ela arriscou sua vida para fazer isso. Para o 
benefício da vontade do céu, uma pessoa deve arriscar sua vida. Isto significa negar a 
própria vida, ambiente, e tudo que tem a ver com os privilégios da pessoa. A história 
progride a partir desse ponto de autonegação. 
 
Hoje em dia, há muitos homens jovens que estão vivendo com mulheres mais velhas. 
Há muitas pessoas que estão vivendo com mulheres que são como suas mães em termos 
de sua idade. Por que é assim? Há uma expressão “mudança cataclísmica,” certo? 
Normalmente um homem deveria se casar com uma mulher que seja um pouco mais 
jovem do que ele. Isso é normal. Então o que queremos dizer com “mudança 
cataclísmica”? Isto significa se tornar o oposto. Ir para um nível mais elevado do que as 
pessoas de sua idade ou relacionamentos fraternais é uma “mudança cataclísmica.” 
Casar uma mulher da idade da mãe de uma pessoa ou casar alguém da idade de uma tia 
é uma “mudança cataclísmica.” 
 
Os jovens devem inclinar suas cabeças para os mais velhos. Mas no momento da 
“mudança cataclísmica,” as pessoas mais velhas devem inclinar suas cabeças para os 
jovens. Por quê? Mesmo se é uma mulher como uma avó, se ela tem um esposo jovem, 
ela ainda tem que inclinar sua cabeça, certo? É assim como é a “mudança cataclísmica.” 
Mas eu não quero dizer que esta seja a forma oficial das coisas. Estou dizendo somente 
que isto poderia ser dessa forma. 

 
 
Caso 8) Um Incidente na Bênção dos 6.000 Casais 
 
No tempo do casamento em massa dos 6.000 casais, entre os candidatos à bênção 
estavam algumas pessoas que não estavam completamente qualificadas. Algumas 
pessoas vieram de Kyung Sang Do, Cholla Do, Kyung Gi Do, e Choong Chung Do, e 
outras reunidas dos cinco oceanos e seis continentes. Por isso, era como um mercado da 
raça humana. Não era somente cheio de cores diferentes, mas também cheio de 
obstáculos, e a fim de assegurar que não houvesse nenhuma colisão, eu tive que suar 
muito. Sendo que as 12.000 pessoas estavam com os olhos focados no amor, elas não 
podiam ver ou pensar sobre nada mais. 
 
Se eu não as combinasse de forma correta, algo poderia dar errado não somente no 
futuro delas, mas também no cumprimento da vontade de Deus; portanto, eu tinha que 
ser absolutamente prudente. Selecionar alguns milhares de casais em questão de alguns 
dias poderia ser fácil na teoria, mas isto é fácil? Pensem sobre isto. No mundo, há 
muitos casos onde, a fim de combinar apenas um casal, requer muitas entrevistas, e 
então, isto ainda pode não funcionar. 
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Esta tarefa era impossível de fazer de qualquer forma comum. Portanto, eu tive que usar 
meu método secreto. Eu os reuni em um lugar, e os deixei sentados com os joelhos 
dobrados por horas. Eu fiz isto para que eles não pudessem mover o nariz, olhos ou 
boca. No início, eles se agitavam, mas enquanto o tempo passava, eles se abaixaram 
como cebolas colhidas. Depois que passou algum tempo nessa posição desconfortável, 
eles não somente disseram, “Sentimos muito. Faremos como você diz, assim, por favor, 
nos perdoe,” mas eles também inclinaram sinceramente de modo que, quando os 
combinava, eles ficavam agradecidos sem reclamar. Com essa atitude, eu posso 
selecioná-los rapidamente. 
 
Eles, pela primeira vez, descobriram outro aspecto do Pai. Isso é como descobrir os 
surpreendentes aspectos duais de Deus – que Deus não é apenas um Deus de amor, mas 
também um Deus de julgamento. De qualquer forma eles, que pensavam que o Pai era 
atencioso e amoroso, vieram a descobrir outro aspecto do Pai. 
 
As pernas do Pai doem se eu fico de pé por três ou quatro dias. Esse é o motivo pelo 
qual faço exercícios, mas sendo que eu tinha que exercitar minhas pernas em um lugar 
tão confinado, às vezes eu chutava suas canelas ou quadris. Quando eu fazia isso, eles 
me obedeciam sem objeção e as coisas funcionaram sem problemas. 
 
Mas isto não significa que escolhi seus cônjuges ao acaso. Eu tenho combinado mais 
homens e mulheres do que qualquer pessoa do mundo; é verdade que sou confiante 
nessa área. Eu sou confiante que sou melhor em conhecer sua psicologia do que 
qualquer psicólogo ou psiquiatra. 
 
Vocês precisam de um pino de segurança, como em uma bomba. O destino do homem é 
trilhar todos os tipos de estradas. O que pode evitar de vocês explodirem acidentalmente 
e perder o valor de sua existência? Vocês devem seguir seu destino para obedecer a 
vontade de Deus. 

 
Um membro das Repúblicas Socialistas Soviéticas que participou do casamento em 
massa dos 6.000 casais teve que se casar somente por fotografia. Isto ocorreu porque o 
cônjuge estava trabalhando em uma nação comunista e não pôde participar da cerimônia 
de casamento. E contudo, alguns jovens coreanos, especialmente mulheres, rejeitaram a 
pessoa que o Pai escolheu para elas, dizendo que a pessoa não agradava seus olhos. Eu 
fiquei realmente envergonhado ao olhar para os membros estrangeiros depois disso. 
Essa atitude dos membros coreanos é como uma traição no mundo do coração. Tudo 
passou agora, mas isso não deve acontecer de novo a partir de agora. 
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4. O Processo da Bênção e Seu Significado  
 
1) O Significado da Cerimônia de Noivado 
 
Depois que seguem através da cerimônia de noivado, vocês participam na cerimônia do 
vinho sagrado, e então na cerimônia de casamento. O que são estas cerimônias de 
noivado, do vinho sagrado e de casamento? Estas não são cerimônias seguindo algum 
tipo de precedente. Elas são inevitavelmente cerimônias necessárias para indenizar a 
queda fazendo todos os conteúdos da queda reaparecerem simbolicamente. 
 
Em qual estágio Adão e Eva caíram? Eles caíram no estágio de noivado. Isto é, eles 
caíram no processo de crescimento na direção do objetivo de perfeição. Então qual é o 
propósito do noivado? É casamento. Porque Adão e Eva, na posição de terem sido 
noivados, caíram se casando da forma errada, esse falso casamento deve ser negado e 
retificado centrando em Deus. Contudo, esta restauração não pode se feita de qualquer 
forma arbitrária. Isto deve ter o conteúdo oposto do que a queda. 
 
Há uma cerimônia necessária para herdar uma linhagem pura. Primeiro, há a cerimônia 
de noivado. Vocês devem saber porque realizamos a cerimônia de noivado. Adão e Eva 
no Jardim do Éden estavam em um período de noivado. Neste momento os seus 
descendentes decaídos cobrem o mundo, e assim, os olhos de cada pessoa se movem 
para algum outro homem ou mulher. No Jardim do Éden havia somente Adão, Eva e o 
arcanjo. Sendo que o arcanjo caiu e se tornou Satanás, devemos ser vitoriosos sobre 
Satanás. A fim de obtermos vitória sobre Satanás, devemos saber que tipo de ser é 
Satanás. Satanás é alguém que cobiçou amor centrando em si mesmo. Devemos 
estabelecer amor centrando em Deus. Vocês estão sendo noivados neste padrão. 
 
Vocês devem limpar a herança da linhagem manchada pela queda e restaurar a boa 
linhagem da criação original. A menos que participem na cerimônia que limpa todos os 
6.000 anos de história, vocês não podem ir para a Bênção. Realizamos a cerimônia de 
noivado porque devemos ser restaurados para a posição de Adão e Eva antes que eles 
caíram no estágio de noivado. A cerimônia de noivado é a cerimônia que restaura o fato 
que os antepassados humanos Adão e Eva caíram durante o período de noivado. 

 
Aquelas famílias abençoadas que receberam o noivado e a Bênção ao mesmo tempo 
devem, ao estabelecer uma família verdadeira, atender Deus, e na posição de 
verdadeiros pais, liberar o ressentimento de todas as coisas. A cerimônia de noivado é o 
início do dia da promessa para liberar o ressentimento do homem como também o 
ressentimento de Deus. 

 
 
2) O Processo de Ser Renascido Através da Cerimônia do Vinho 
Sagrado 
 
Devemos mudar a condição de ter herdado a linhagem que foi manchada através da 
queda. Se não fazemos isto, não podemos remover o pecado original, e se não 
removemos o pecado original, não podemos subir para o estágio de ser capazes de 
receber a bênção como verdadeiros filhos. É assim como o Princípio funciona.  
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A cerimônia que remove o pecado original que veio através da queda e muda nossa 
linhagem de Satanás para a linhagem de Deus é a cerimônia do vinho sagrado.  
 
A cerimônia do vinho sagrado é o que arranca a raiz do sangue de Satanás que manchou 
a linhagem humana através da queda. Em outras palavras, é a cerimônia que remove o 
pecado original. 
 
Vocês, que foram noivados, farão a cerimônia do vinho sagrado antes da cerimônia de 
bênção. Esta é a cerimônia de conversão da linhagem que altera o sangue da queda. O 
homem decaído não pode ir para o lugar de bênção sem negar seu amor passado, que foi 
manchado pelo amor falso do mundo satânico, e sem estar equipado com a substância 
ressurretiva centrando no amor renovado de Deus, e revivendo o amor verdadeiro dos 
pais. Portanto, a cerimônia de vinho sagrado é a cerimônia onde prometemos que 
estabeleceremos um novo padrão de vida seguindo através do portão do amor dos 
Verdadeiros Pais. 
 
O homem decaído deve converter sua linhagem centrando nos Verdadeiros Pais. O 
homem é o herdeiro da queda. Consequentemente, devemos negar absolutamente nossa 
antiga forma de vida. Primeiro e mais importante, devemos ter a convicção para “negar 
absolutamente” nossa antiga forma de vida. 
 
Os pais que deram nascimento a mim não são verdadeiros pais, e os irmãos com quem 
temos vivido juntos não são verdadeiros irmãos. Além disso, a sociedade e a nação na 
qual vivemos agora não são a verdadeira sociedade e verdadeira nação que Deus deseja. 
Deste modo, para criar o que Deus deseja, devemos despertar para uma nova auto 
originação a partir de uma negação total do antigo. Isso não virá apenas por nossa 
crença. Devemos apresentar a condição necessária para isso. Isso é exatamente a 
cerimônia do vinho sagrado. 

 
O que é a cerimônia do vinho sagrado e como ela acontece? Sendo que nossos pais que 
estão vivendo no mundo satânico são pais tipo Caim no lado de Satanás, precisamos de 
pais tipo Abel no lado de Deus. Maria foi esse tipo de mãe para Jesus. 
 
Depois disso, deve haver uma figura materna na terra na posição original não decaída. 
Em outras palavras, deve haver uma figura materna original que não tenha nenhuma 
conexão com o amor decaído ou a linhagem do mal. Não havia nenhuma figura materna 
assim. Por esta razão, vocês devem encontrar três níveis de pais – pais decaídos, pais 
restaurados do mundo decaído, e pais não decaídos – e restaurar completamente a 
conexão desses pais. Isso tem que ser feito. 
 
Porque a família de Adão e Eva caiu, Jesus se tornou a pessoa para negar essa família e 
estabelecer o padrão que Deus pode aprovar. Mas porque Jesus não pôde cumprir 
completamente essa responsabilidade, Deus prolongou esta providência para uma 
terceira vez, que é o período da Segunda Vinda centrando no Cristianismo. 
 
Então o que o Senhor do Segundo Advento vem fazer? Porque a época do Segundo 
Advento é a época do nível de perfeição, Cristo na Segunda Vinda é uma pessoa que 
vem para encontrar a mãe da humanidade. Isto é, ele vem para encontrar uma noiva. A 
noiva a quem o Cristo, que é o noivo, está tentando encontrar nesta terra não é uma 
mulher sob o domínio da queda.  
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Ele está tentando encontrar uma pessoa que nasce a partir de uma linhagem pura não 
decaída. Esse tipo de noiva ou figura materna deve nascer no fundamento de uma mãe 
tipo Abel no mundo decaído. 
 
Deste modo, sua primeira mãe corresponde à posição da Eva decaída, e a mãe depois 
disso corresponde à posição de Maria no tempo de Jesus. A terceira mãe tem que ser 
alguém que pode avançar para a posição de Mãe (Verdadeira Mãe) como uma virgem 
que não tem nenhuma conexão com o mal. 
 
A posição de Verdadeira Mãe estava destinada a ser cumprida centrando em Jesus, mas 
não foi; isto foi somente estabelecido espiritualmente. Assim, atualmente, nos Últimos 
Dias, esta realização deve ocorrer. Deve haver uma estratégia para colocar tudo junto de 
novo. 
 
Onde vocês, que nasceram em famílias decaídas, devem ir! No tempo de Jesus as 
pessoas que nasceram em famílias decaídas foram até Jesus. Atualmente, as pessoas que 
nascem em famílias decaídas acreditam no Cristianismo. Então, onde esses cristãos 
devem ir? Eles devem viajar pela estrada que passa através do ventre de uma mãe não 
decaída e entrar no interior de um pai não decaído, e renascer. Sem fazer isto, 
ressurreição não é possível. 
 
Originalmente, a semente do bebê que estava habitando na medula óssea de Adão 
seguiu através do corpo de Eva, que devia ser uma verdadeira mãe, e então nasceu 
centrando em Deus. Mas isto não aconteceu. Isto é a queda. Em outras palavras, o fato 
que eles não viram o nascimento de uma nova vida que Deus estava desejando é o 
mesmo que a queda. 
 
Sendo que todos nascem a partir de um lugar deteriorado, o que pode ser feito a fim de 
restaurar isto? É preciso encontrar e entrar no ventre de uma verdadeira mãe. Por essa 
razão, o Cristianismo atual diz que até mesmo uma pessoa que acredita em Jesus deve 
receber o Espírito Santo a fim de renascer. Então o que significa receber o Espírito 
Santo? Porque o Espírito Santo é o Deus Mãe, isto significa receber ajuda a partir do 
Deus Mãe e se tornar unido com a Mãe. Todos devem seguir através do corpo da 
Verdadeira Mãe. 
 
Porque o Espírito Santo é o Deus Mãe, se o Espírito Santo entre em alguém, a pessoa 
passa a aguardar e atender Jesus como o noivo, isto é, como o Deus Pai. Quando esse 
coração de anseio é maior do que a vida de uma pessoa, finalmente uma nova vida 
nascerá. Mas esta nova vida não se torna uma vida aperfeiçoada tanto no corpo como no 
espírito, mas permanece o padrão de perfeição somente da vida espiritual. 
 
O Cristianismo, que permaneceu somente neste padrão de ressurreição espiritual, agora 
tem a missão para encontrar o padrão de ressurreição física. Porque esta missão em 
âmbito mundial ainda permanece, o Cristianismo esteve esperando pelo tempo do 
Segundo Advento. 

 
Sendo que vocês são os descendentes de Adão decaído, vocês devem estabelecer 
condições de indenização. Além do Adão aperfeiçoado, não há ninguém que possa 
saltar sobre a rota de indenização. O Adão aperfeiçoado é o objeto substancial de Deus 
que é o sujeito de amor.  
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O Segundo Advento de Cristo vem para aperfeiçoar essa posição. Ele vem como um 
imã, um centro de amor para juntar todas as pessoas. O princípio de restauração é como 
um imã, trazendo dois polos juntos. Sendo que a queda ocorreu depois do envolvimento 
de Adão e Eva, há uma providência de restauração para depois do envolvimento. 
 
Por analogia com um imã, estamos fazendo uma cerimônia onde a mulher que se torna 
um negativo perfeito, como Eva deveria ser, está criando um homem perfeito. A 
cerimônia do vinho sagrado é uma cerimônia de restauração espiritual. Depois que a 
mulher nasce de novo espiritualmente, o homem na posição de Adão nasce 
espiritualmente através dessa mulher. 
 
A cerimônia do vinho sagrado tem um significado semelhante à Eucaristia, quando 
Jesus olhou para o pão e o vinho, e disse, “Esta é minha carne e meu sangue.” A 
cerimônia do vinho sagrado é a cerimônia que estabelece a condição que a pessoa se 
torna unida com os Verdadeiros Pais. Se uma pessoa se torna um corpo com os 
Verdadeiros Pais, Satanás não pode acusá-la. A pessoa se coloca eternamente na 
posição de não ter nada a ver com Satanás. 
 
De agora em diante, vocês dois devem fazer a determinação de criar o Reino do Céu na 
terra como um novo Adão e Eva no jardim do Éden eterno. Ao restaurar o período de 
noivado de Adão e Eva antes da queda, vocês não devem deixar para trás qualquer 
condição de acusação. Se Adão e Eva tivessem se tornado esposo e esposa e tivessem 
vivido amando um ao outro, o ideal de criação teria sido realizado. Mas porque a ordem 
do amor foi invertida centrando em Satanás, este mesmo ponto de início deve ser 
restaurado. Isto é chamado a cerimônia para a mudança da linhagem de sangue. Para a 
posição de Adão, esta é a cerimônia para inversão do domínio. Sendo que Eva perdeu 
Adão através da queda, não importa quão difícil seja, ela deve reposicionar Adão e 
restaurá-lo como um verdadeiro esposo. Este é o motivo pelo qual as mulheres têm 
sofrido no mundo até agora. As mulheres estão sofrendo em todo lugar. As mulheres do 
Japão têm uma história especialmente miserável. As mulheres sempre estiveram sendo 
controladas pelo arcanjo decaído. Vocês devem saber claramente o fato que a cerimônia 
do vinho sagrado tem o poder para restaurar isto. 

 
A cerimônia do vinho sagrado tem o mesmo significado como a Sagrada Comunhão 
fazia para receber Jesus. Na Sagrada Comunhão, você come pão e bebe vinho 
simbolizando carne e sangue de Jesus. Isto significa que, sendo que o homem caiu, ele 
deve receber um novo corpo. Da mesma forma, esta cerimônia do vinho sagrado é feita 
porque o homem decaído deve seguir na direção oposta da queda. 

 
O que a cerimônia do vinho sagrado faz? Ela é a cerimônia para instalar o corpo de 
Deus dentro do meu corpo. Vocês entendem? Sendo que há somente um corpo decaído, 
a cerimônia substitui por um novo corpo centrando em Deus. Este é exatamente o 
significado da cerimônia do vinho sagrado, tal como Jesus disse que uma pessoa deve 
comer o pão que simboliza seu corpo e beber o vinho que simboliza seu sangue, esta é a 
cerimônia que pode limpar o pecado original pelo recebimento do amor dos pais, 
recebimento da substância de Deus, e herança de uma nova linhagem de sangue. Sem 
seguir através desta cerimônia, vocês não podem seguir para o lugar de Bênção. Assim, 
esta cerimônia é uma cerimônia que converte a linhagem. 
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3) O Significado de Receber o Vinho Sagrado 
 
O que está dentro do vinho sagrado? Ele tem um ingrediente que simboliza o amor dos 
pais. Além disso, ele tem que ter algo que simboliza sangue. Deste modo, quando vocês 
bebem isso, vocês se tornam um corpo com o amor dos pais e um corpo com o sangue 
dos pais. Então como é feito o vinho sagrado? Ele é o vinho que é feito a partir de 
ingredientes que simbolizam a terra, os mares, e o céu, e que simboliza o cosmos 
inteiro. No vinho sagrado há três tipos de álcool. Além disso, ele tem um ingrediente 
que simboliza todas as coisas. O fato de beber isto significa que alguém está nascendo 
espiritualmente e fisicamente. Se esta cerimônia não existisse, o pecado original não 
poderia ser removido e a linhagem não poderia ser convertida. Sem converter a 
linhagem de sangue, uma pessoa não pode se tornar um corpo com o amor de Deus 
passando através do padrão de perfeição. A cerimônia do vinho sagrado é a cerimônia 
que indeniza tudo isto. 

 
O vinho sagrado contém todos os elementos essenciais de coisas que estão sem a 
acusação de Satanás. Se alguma pessoa faz um ato que o mancha depois de receber o 
vinho sagrado e se tornar unida com os Verdadeiros Pais, essa pessoa se coloca em uma 
posição mais temerosa do que Satanás. Satanás manchou e violou o nível de perfeição 
do estágio de crescimento, mas se uma pessoa que recebeu a Bênção comete um erro, 
ela comete o pecado de traição contra a substância de Deus no nível de perfeição no 
estágio de aperfeiçoamento. Portanto, a pessoa não será perdoada por toda a eternidade. 
Isso é realmente uma coisa temerosa. 

 
No vinho sagrado, há a carne e sangue dos pais. O vinho sagrado é o vinho do amor, o 
vinho do esposo e o leite da mãe. Ele representa a água da vida, o sangue dos pais, a 
manifestação de toda glória, e o amor de noivo e noiva, e ele contém a força de vida do 
Pai. 
 
Com o vinho sagrado eu estou dando a substância do coração e a linhagem de sangue do 
Pai. Através dele estou dando a força de vida e formando uma conexão de linhagem. 
 
Eu dou o vinho sagrado a fim de limpar a corrupção do corpo e trazê-lo para a linhagem 
de sangue de Deus. O vinho sagrado resulta do casamento substancial (Verdadeiros 
Pais), o casamento hyung sang (36 casais), e o casamento simbólico (72 casais). 
 
O processo de restauração seguiu através de Caim e Abel, Esaú e Jacó, e Perez e Zerá. 
Mas para a restauração original, uma pessoa deve estabelecer uma condição de ter 
seguido através do corpo de Jesus. 
 
Uma pessoa deve se colocar em uma posição como tendo nascido através do ventre da 
Verdadeira Mãe. Depois de ter passado através de Adão, até Jesus, e chegando na 
Segunda Vinda, uma pessoa deve se colocar em uma posição de ter nascido no mesmo 
instante como um bebê nasce a partir da Mãe. 
 
O vinho sagrado, que é feito de 21 ingredientes representando todas as coisas e níveis, é 
dado primeiro para a esposa. Na queda, Satanás primeiramente tentou Eva, e então 
Adão foi perdido; portanto, primeiramente estabelecemos a mulher restaurada em uma 
posição para encontrar o homem.  
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O homem recebe o vinho, representando a carne e sangue dos pais, através da esposa. 
Ao beber este vinho desta forma, ele passa a se colocar na posição de ter passado 
através do corpo interno da mãe e faz a condição para a separação de Satanás. 

 
Este tempo é o mesmo como quando um jovem solteiro inocente entra pela primeira vez 
no quarto de sua noiva. Devemos alcançar o propósito do amor centrando em Deus, 
com esquerda e direita se tornando unidas. 
 
Mesmo o Sr. Eu Hyo Won não conhece um dos significados deste vinho. Beber este 
vinho tem o significado equivalente ao que Jesus disse que aquele que bebe a água da 
vida terá vida eterna. 
 
Sua existência antes e depois do momento que vocês bebem é inteiramente diferente. 
Beber o vinho é mais importante do que esposo e esposa criando uma relação de amor. 
Este vinho representa a conexão de vida. 
 
Este vinho representa o núcleo original da vida. Depois desta cerimônia, não deve haver 
qualquer falsidade. Vocês não devem perguntar sobre o passado. A partir de agora, 
tornem-se um casal que vive para cumprir a Bênção. 

 
 
4) A Posição de Homem e Mulher na Restauração 
 
Vocês são homem e mulher representando o mundo todo. Nesta cerimônia a mulher está 
no lado de Deus, que é o dono, e o homem está no lado de Satanás. Sendo que isto é 
assim, de fato, o homem não deve se colocar no lado direito, mas a mulher deve. 
Contudo, o Pai está em uma posição diferente. 
 
O pecado original veio pelo casamento do arcanjo e Eva, certo? Portanto, isto deve ser 
restaurado através do casamento. Sendo que isto veio pelo casamento de Eva com o 
arcanjo, isto deve ser restaurado através do casamento com Adão. Para Adão se casar, 
quem deve estar lá? Eva deve estar lá.  
 
O arcanjo ou Eva deve se casar primeiro? [Eva.] Por quê? Porque Eva está destinada a 
ser esposa de Adão, ela deve se casar primeiro. O arcanjo estava destinado a cuidar de 
tudo até que Eva se casasse, orar por sua boa fortuna, desempenhar todas as tarefas de 
um servo, e então se casar. Se um servo faz todas as suas tarefas de um servo, o filho 
pode dirigir-se aos pais e implorar, “Pai! Não é bom que o servo esteja sozinho e 
solitário, assim, por favor, dê a ele um cônjuge,” e então, o servo pode se casar. Mas 
antes disso ele não pode. Vocês entendem? 
 
Então, para Eva se casar, seu esposo tem que estar nesta terra; então, quem é esse 
esposo? [A Vinda de Cristo.] Se esse Cristo vem e se casa com Eva, o que as pessoas ao 
seu redor devem fazer? O arcanjo deveria chorar e ficar infeliz? [Ele deve ficar feliz!] 
Antes de Cristo chegar, a mulher estava trabalhando como esposa do arcanjo. Mas 
quando Cristo chega, o arcanjo perderá sua noiva para ele. Certo? Mesmo se isso 
acontece, o arcanjo deve chorar e reclamar? As mulheres da Igreja de Unificação estão 
trilhando este caminho de restauração. Então de quem são as mulheres da Igreja de 
Unificação? 
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Quanto vocês têm esperado pelo Pai? Vocês devem esperar pelo Pai mais do que por 
sua esposa ou seu esposo. Vocês não deveriam amar seu pai e sua mãe mais do que seu 
esposo ou sua esposa? Depois de dar primeiro aos seus pais todo o seu amor, então 
vocês devem amar sua esposa, esposo e filhos. Esse não deveria ser o caso? Esse é o 
motivo pelo qual vocês devem amar seus pais celestiais mais do que vocês amam 
qualquer outra pessoa. 
 
Para vocês homens, qualquer outro amor não é permitido. Se vocês nem mesmo 
nasceram, como podem falar sobre amor? Vocês estão em uma posição de nem mesmo 
terem nascido. Se vocês não conhecem os pais, esta é a mesma situação como não ter 
nascido. 
 
A mulher decaída tem atendido dois esposos. Isso não está certo? Eva recebeu o arcanjo 
como seu esposo espiritualmente e Adão como seu esposo fisicamente. Assim, quantos 
esposos existem? [Dois.] Esse é o motivo pelo qual a fim de que as mulheres restaurem 
a queda, elas devem encontrar dois esposos. Sem fazer isso, eles não podem realizar a 
restauração. Assim, vocês têm dois homens, o Pai e seu esposo. Vocês estão na mesma 
situação como uma mulher tendo que atender dois esposos. Esse é seu curso de 
restauração. 
 
Atualmente, todas as mulheres que acreditam na Igreja de Unificação e querem ser 
salvas, são noivas que devem voltar para um noivo. Portanto, com quem elas estão 
destinadas a estarem unidas? Elas devem se tornar unidas com a vinda de Cristo. Elas 
devem se tornar unidas com Adão, e unidas com Deus. Entendam que estou falando de 
uma unidade espiritual centrando em Deus. 
 
Deus é invisível, assim, Ele criou Adão como Seu hyung sang. Vocês entendem? Da 
mesma forma agora, o Pai está aparecendo como hyung sang de Deus. Sendo que houve 
uma queda espiritual, o Pai está fazendo o trabalho de ressurreição espiritual. Deste 
modo, se as mulheres da Igreja de Unificação fazem esforços e oram bastante, elas se 
relacionarão com o Pai como seu irmão mais velho. E novamente, se elas fazem ainda 
mais esforços, elas terão espiritualmente anéis de noivado ajustados em seus dedos, 
receberão buquês de flores, e haverá reuniões de casamento. Deve haver muitas pessoas 
que tenham tido este tipo de experiência espiritual. Aqueles que não tiveram esta 
experiência espiritual são fiéis falsos. 
 
Por causa desta experiência, uma pessoa pode preparar um ponto de início para restaurar 
o fato que o progenitor da humanidade caiu com amor espiritual. Através de unidade 
espiritual com o Pai, esse amor pode ser restaurado. Este amor também pode reconciliar 
a alienação entre Adão e o arcanjo. Portanto, vocês homens e mulheres devem estar 
unidos centrando no Pai. Desta forma, uma família restaurada é estabelecida. 
 
Nesta cerimônia, vocês mulheres estão espiritualmente na posição de mãe. Neste ponto, 
vocês devem dar nascimento para Adão novamente através do amor espiritual. Através 
do pecado do amor espiritual de Eva decaída, Adão também caiu espiritualmente. 
Portanto, ao estabelecer um padrão de restaurar Adão espiritualmente, centrando no 
amor de Deus, e conectando fisicamente com Adão com quem vocês fizeram esforços 
para restaurar, Adão se torna restaurado. Vocês entendem? Somente passando através 
desta raiz, uma pessoa pode começar a crescer de acordo com a forma original do 
Princípio. 
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A fim de se restaurarem, vocês devem se tornar uma pessoa que faz coisas da forma 
inversa. No tempo da queda, o arcanjo deu para Eva, certo? A seguir, Eva deu para 
Adão. Originalmente, Adão estava destinado a dominar Eva com a autoridade de filho 
de Deus. E Eva na posição dos pais, estava destinada a ter dado nascimento para a 
humanidade. Devemos restaurar esse coração fundamental e original. 
 
Portanto, o que é mulher? Ela é mãe. Olhando a partir da perspectiva do Princípio, o 
esposo deve atender sua esposa como sua mãe por três anos. Sem atendê-la por três anos 
como sua mãe, ele não pode amá-la adequadamente como sua esposa. Este é um 
princípio muito rígido. 
 
Somente após seguir através do processo de se relacionar com sua esposa como uma 
substituta para sua mãe, irmã mais velha, e irmã mais nova, um esposo pode pensar 
sobre ela como sua esposa. Vocês entendem? Da mesma forma, somente depois que a 
esposa se relaciona com seu esposo como representando seu pai, irmão mais velho, e 
irmão mais novo, ela pode pensar sobre ele como seu esposo. Sem estabelecer um 
padrão de ter recebido todos estes tipos de amor, uma pessoa não pode se tornar um 
verdadeiro pai ou verdadeira mãe. 
 
Então, qual amor deve começar primeiro? Do homem ou da mulher? Isto começa a 
partir do amor do homem. Restauração deve começar a partir do amor da vinda de 
Cristo. Portanto, devemos receber o amor vertical da vinda de Cristo e expandi-lo para o 
amor horizontal entre esposo e esposa. Esse é o motivo pelo qual precisamos primeiro 
do amor vertical. 
 
Eu dei esse tipo de amor vertical antes, e muitas pessoas me seguiram. Vocês também 
gostam do Pai? Pessoas que podem ver o mundo espiritual entendem que o Pai as ajuda 
como seu irmão mais velho, esposo e pai. Essa é a fórmula. Portanto, vocês devem 
centrar no Pai mais do que qualquer outro homem neste mundo. Vocês veriam a 
realidade disto se pudessem ver através do mundo espiritual. Mulheres da Igreja de 
Unificação que não são assim estão distantes de serem verdadeiros membros. 
 
Deus nunca teve um filho que pudesse amar plenamente. Ele não pôde amar Seu 
primeiro filho e também não pôde amar Seu segundo filho como um noivo. Além disso, 
Deus, como Pai, não recebeu plenamente o amor de Seu filho. Portanto, vocês devem 
restaurar o amor de filhos, o amor conjugal e o amor paternal. A fim de restaurar isso, 
vocês devem restaurar o amor de pais, o amor conjugal e o amor de filhos, nessa ordem. 
Ao amar nesta ordem oposta, vocês estão fazendo restauração. 
 
Portanto, a mulher primeiramente deve assumir a posição de mãe para seu esposo, e 
cuidar dele. Assim, a mulher deve receber amor ou dar amor? [Dar amor.] Se fazem 
isso, vocês receberão mais amor do que deram. A despeito disso, as mulheres dizem, 
“Você me ama? E se você me ama, quanto você me ama?” logo que se casam, somente 
tentando receber amor. Esse é o instinto básico das mulheres. As avós aqui, vocês 
fizeram perguntas como estas, muito tempo atrás? 
 
Portanto, mulheres da Igreja de Unificação devem amar seus esposos. Vocês devem 
amá-lo como seu pai e seu irmão mais velho. Eu estou na posição de pai, irmão mais 
velho e, em um sentido espiritual, noivo para vocês. O Pai tem esse padrão de coração. 
Eu devo restaurar, centrando neste corpo, o fato que o arcanjo caiu espiritualmente. 
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Neste sentido, vocês devem obedecer absolutamente as palavras do Pai. Vocês farão isto 
ou não? Vocês devem ouvir o Pai a fim de receberem a Bênção. 
 
Vocês, mulheres da Igreja de Unificação, não devem dizer que querem receber amor 
depois de se casarem. Esse tipo de mulher absolutamente não pode estabelecer a 
dignidade da mulher. Vocês devem ser dignificadas. Então nenhum esposo pode entrar 
no espaço de sua esposa sem permissão, como um ladrão. 
 
Ele deve ter aprovação primeiro. Ele não pode entrar por seu capricho. Quando chega o 
momento, eu explicarei com mais detalhes. Mas vocês entendem em geral agora, certo? 
 
Portanto, quando esposo e esposa se encontram, eles devem com certeza orar primeiro. 
Ao orar, “Pai, hoje o universo está se movendo com minha mente, assim, mova a mente 
da minha esposa também,” então vocês podem ter filhos e filhas, e viver bem. Esse lar 
não se tornará ruim. Um homem deve fazer ao menos isso. 

 
 
5) O Significado da Cerimônia da Bênção 
 
A cerimônia de noivado e a cerimônia do vinho sagrado são cerimônias para estabelecer 
a condição que pessoas que nasceram no mundo satânico estão sendo renascidas através 
dos Verdadeiros Pais. Sendo que a mulher caiu primeiro, a mulher deve ser restaurada 
primeiro, e então dar renascimento para o homem. A cerimônia do vinho sagrado é a 
cerimônia pela qual o casal passa internamente através deste processo. E quarenta dias 
após o casamento, há uma cerimônia para passar externamente através deste curso. 
Estas são todas as cerimônias para estabelecer as condições de indenização requeridas. 
 
Desta forma, vocês devem passar através do nível de aperfeiçoamento do estágio de 
crescimento, no qual Adão e Eva estavam antes da queda, e alcançar o estágio de 
aperfeiçoamento. Após assegurar a posição de “Eu” absoluto centrando em Deus, o 
casamento é realizado pela formação de um padrão de amor. 
 
Vocês devem estabelecer a condição de terem entrado no ventre de uma mãe que seja 
restaurada a partir da queda, uma mãe que esteja em uma posição de não ter caído. 
Como isso é realizado? Isto é feito centrando no amor. Sendo que a queda aconteceu 
centrando no amor, restauração também deve se centrar no amor. A fim de que sejamos 
restaurados, devemos entrar novamente no ventre, mas isso não é possível na realidade. 
Portanto, estamos estabelecendo a condição que somos restaurados nos tornando um 
corpo centrando no amor. Desta forma, se unindo espiritualmente com o Adão 
restaurado, nos tornamos um corpo com ele e recebemos a linhagem de sangue celeste. 
 
Eva primeiramente caiu espiritualmente centrando em Satanás. Então, ao se unir com 
Adão, ela caiu fisicamente. Assim, a cerimônia do vinho sagrado é a cerimônia para 
encontrar e unir com o Adão que está completamente restaurado. Esta é a cerimônia 
para restaurar a relação de amor. É necessário que vocês estabeleçam essa condição. A 
cerimônia de casamento é a cerimônia para se tornar uma mulher que retorna para Deus 
tornando-se espiritualmente unida primeiro, e então restaurando seu esposo através de 
se tornarem unidos substancialmente. 
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A cerimônia de casamento é a cerimônia para herdar o amor de Deus que diz tal como 
os pais vivem com amor de Deus, vocês também devem viver desta forma. Os pais 
receberam o amor de Deus, e eles o transferem para vocês. O amor de Deus é 
transmitido através dos pais. Ele não é recebido a partir de alguma pessoa famosa. 
Casamento para uma pessoa famosa sem amor de Deus é um casamento dado por 
Satanás. 

 
A cerimônia de casamento significa a manifestação do amor como também a concessão 
da autoridade para criar e para dominar. A cerimônia de casamento que estamos 
realizando hoje é a esperança e o ideal de Deus. Esta é a cerimônia de casamento que 
Ele queria realizar para Adão e Eva quando eles amadurecessem. Este é o evento 
histórico que estava no coração do ideal de criação. Vocês devem realmente sentir que 
esta cerimônia está acontecendo pela primeira vez desde o início da criação. Os três 
discípulos no tempo de Jesus deviam ter compartilhado vida e morte juntamente com 
seu mestre. A partir de agora vocês devem seguir em frente compreendendo que seu 
corpo não é seu corpo. Vocês devem se mover em frente com o coração que estão na 
posição de uma oferta. 
 
Caminhar na direção do oficiante da cerimônia simboliza caminhar o curso providencial 
de 6.000 anos. Para representar os estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento 
desse curso, estamos colocando 21 pessoas e 12 pessoas como os padrinhos e damas de 
honra. Depois de sete passos, vocês devem se inclinar três vezes como uma condição de 
seguirem sobre o estágio de formação. Este é o curso da história desde Adão até agora. 
Especialmente este é o curso das três providências de Adão, Jesus e o Segundo 
Advento. Este é o significado de caminhar entre estes padrinhos e damas de honra no 
caminho para encontrar os Verdadeiros Pais. Estes padrinhos e damas de honra 
simbolizam o estabelecimento do padrão espiritual de 12 tribos e 24 anciões. Ao 
inclinar, vocês estão estabelecendo uma condição de indenização. 
 
Os Verdadeiros Pais espargem o vinho sagrado. Isto estabelece a condição que noivo e 
noiva cumpriram a restauração por indenização. Isto também estabelece a condição para 
ir além do fundamento dos antepassados no mundo espiritual. Sem seguir o caminho 
dos padrinhos e damas de honra, vocês podem ser abençoados, mas não podem se tornar 
uma família abençoada. Um exemplo real: no tempo da Bênção dos 433 Casais, um 
casal foi omitido. Os Verdadeiros Pais espargindo o vinho sagrado é para o 
estabelecimento da condição que vocês passaram através do curso de restauração 
através de indenização. Além disso, é para estabelecer a condição para seguir além do 
fundamento estabelecido pelos antepassados no mundo espiritual. 

 
 
6) O Período de 40 Dias de Indenização 
 
Depois que se casam, vocês devem seguir através de um período de indenização de 40 
dias. Isto não representa a ressurreição espiritual de Jesus, mas ao invés é indenização 
para entrar na realidade de ressurreição da Bênção sem morrer. Este é um período que 
vocês devem atravessar. A fim de que um casal alcance a posição para amar um ao 
outro, eles devem obedecer a certas regras. A fim de serem vitoriosos nesta difícil rota 
de indenização, vocês devem se refrear absolutamente do relacionamento homem-
mulher e de conversar ou pensar sobre isto até que completem o período de indenização. 
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Quando esposo e esposa se associam um com o outro, eles podem não se sentir 
confortáveis no início. Mas se vocês colocam sua fé acima desse desconforto e olham 
para o futuro, seu ideal crescerá. Isso é exatamente a Bênção. Se seu relacionamento 
não funciona, isto significa que vocês não são gratos. A fim de romper o fundamento da 
Bênção, Satanás tem desafiado o Pai por toda a sua vida. Quando confrontam o mundo 
centrando na lei do céu, desconsiderando tudo mais, o que é firme e forte permanece. 
Mas se alguém que nem mesmo confia em sua esposa quer encontrar o Pai, isso em si 
mesmo é uma vergonha. 

 
Homem e mulher não devem amar um ao outro em uma posição que traz sofrimento ao 
coração de Deus. O Pai sabe que o resultado desse tipo de amor será miserável, de 
acordo com o Princípio. Assim, não há espaço para nenhuma discussão sobre isto. O 
pior dos problemas neste mundo é o problema de relacionamentos de homem e mulher. 
As pessoas responsáveis pela ruptura familiar não podem ser perdoadas. Elas irão para o 
inferno mais temeroso entre os infernos. Nós, membros da Igreja de Unificação, 
conhecemos na teoria que isto é como é, assim, não faremos essa coisa, mesmo se 
alguém nos ordenar para fazer. 

 
 
7) A Cerimônia do Bastão de Indenização e a Cerimônia de Três 
Dias 
 
A fim de elevar o povo Israelita, um anjo veio e golpeou o osso do quadril de Jacó, e 
então o abençoou. Sempre que os Israelitas faziam uma promessa importante, eles 
faziam isto com suas mãos no osso do quadril. 
 
Todos os homens e mulheres na história humana têm usado mal o osso do quadril, e 
assim, o homem tem ressentimento contra a mulher, e a mulher contra o homem. Sem 
dissolver este ressentimento, vocês não podem se colocar como um casal original que é 
livre deste ressentimento. Sendo que este ressentimento veio através da mulher, o 
homem golpeia a mulher primeiro. Os três golpes representam três estágios e três eras. 
 
Quarenta dias após receber a Bênção, há uma cerimônia de três dias de restauração 
substancial. Os quarenta dias são o período para pagar toda indenização histórica. O 
homem adquire a autoridade de restauração centrando no amor somente no estágio de 
perfeição, não nos estágios de formação ou crescimento. Isso é porque a época de Adão 
e o período seguinte foram períodos de falhas. Como resultado, na Idade do Velho 
Testamento, as pessoas não herdaram o direito do amor de Deus no estágio de 
formação. E centrando no Cristianismo, as pessoas não herdaram o amor de Deus no 
estágio de crescimento. Somente depois de herdar esse privilégio do amor nos estágios 
de formação e crescimento, podemos nos colocar na realidade da Idade do Completo 
Testamento. A cerimônia de indenização de três dias estabelece essa condição. 
 
O primeiro dia representa a restauração de Adão decaído na Idade do Velho 
Testamento. O segundo dia está restaurando através de indenização a situação de Jesus e 
a Idade do Novo Testamento. O terceiro dia está recriando o noivo e a noiva no lugar de 
Jesus. A partir de então, pela primeira vez, vocês podem começar no caminho 
adequado. Estabelecer a condição de indenização nesta forma substancial é complicado. 
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A cerimônia do vinho sagrado estabelece a condição de nascer a partir de uma nova 
mãe. No vinho sagrado há o sangue de indenização. Ao beber o vinho sagrado, vocês 
nascem purificados internamente, e limpando seu corpo com o lenço sagrado vocês 
estão sendo purificados externamente. 
 
A partir de agora, vocês devem multiplicar seus filhos substanciais. Vocês devem orar 
para terem filhos que podem formar uma conexão de coração com Deus. Vocês devem 
orar para ter filhos que são capazes de se tornarem sumo sacerdotes do coração. O Pai 
quer gerar filhos no padrão de coração que pode representar céu e terra. O Pai assume a 
responsabilidade, uma vez que ele dá a Bênção. No futuro, vocês devem ser abençoados 
novamente como representantes do mundo inteiro. Portanto, este é um casamento 
condicional. Os 40 dias até a cerimônia de três dias correspondem ao período para 
indenizar 4.000 anos. De fato, a vida de casado começa a partir do dia que o período de 
indenização é concluído. 

 
 
8) Mobilização de Três Anos Após a Bênção 
 
O dia que homem e mulher foram colocados diante da vontade de Deus, o dia que vocês 
receberam a Bênção e se tornaram esposo e esposa, não é o dia que a vida conjugal 
começa. Vocês ainda devem seguir o curso de três anos de vida pública. Por que vocês 
devem seguir através do curso de três anos? Ainda permanece o resultado histórico da 
queda humana, que se acumulou ao longo de séculos antes do aparecimento de famílias 
abençoadas. E neste mundo, há muitas famílias que estão relacionadas pelo amor falso, 
ou seja, famílias do mundo satânico. Em outras palavras, nos precedendo houve muitos 
indivíduos, famílias e nações. Se nossa conexão com estas famílias e nações do mundo 
é cortada, não podemos salvar o mundo. Esse é o motivo pelo qual devemos seguir o 
curso de três anos. Temos responsabilidades duais. Isto é importante para nossas 
famílias, mas a responsabilidade para salvar as outras famílias no mundo é mais 
importante. 
 
Então que tipo de relacionamento sua família tem com as famílias do mundo? Sua 
família é uma família interna, e a família do mundo é uma família externa. Na 
terminologia da Igreja de Unificação, uma família abençoada é uma família tipo Abel, e 
as famílias do mundo são famílias tipo Caim. Antes da Bênção vocês são Abeis e Cains 
individuais, mas depois da Bênção, vocês são famílias Abel e Caim. 

 
Sendo que uma pessoa que nunca amou seu filho ou filha deve ser capaz de fazer isso 
depois de receber a Bênção, ela deve trabalhar sobre o amor por três anos 
testemunhando. Aprendendo como amar os outros antes de ter filhos, essa pessoa então 
pode amar seus filhos quando eles nascerem. 
 
Uma pessoa que tenha aprendido como amar os outros, amará seu cônjuge mais do que 
qualquer outra pessoa. Sendo que essa pessoa tenha recebido muita dificuldade e 
perseguição enquanto tentava aprender como amar as pessoas do mundo, essa pessoa 
conhecerá o valor do amor, e amará seu cônjuge mais do que qualquer outra pessoa. 
Desta forma, estamos dizendo que uma mulher deve ter a mente para amar seu esposo 
mais do que qualquer outra pessoa, e também amar os filhos que ela dá nascimento 
ainda mais. Quão belo é este amor verdadeiro! 
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Se vocês podem vencer depois de terem recebido oposição e perseguição, isto não se 
tornará um infortúnio, mas uma boa fortuna. A fim de que uma semente brote, ela tem 
que vencer sobre o frio do inverno. Tal como sem o frio do inverno a semente não pode 
quebrar sua casca e o broto não pode brotar, vocês não podem saborear o amor 
verdadeiro sem primeiramente suportar perseguição e oposição. 

 
A razão pela qual a Igreja de Unificação requer que as pessoas tenham três anos de vida 
pública depois de receberem a Bênção é para capacitá-las a saborear o amor verdadeiro. 
A razão pela qual, a despeito da perseguição e oposição, o Pai visitou o mundo e deu 
discursos, foi para nos treinar para criarmos uma bela família de amor verdadeiro maior 
do que qualquer outra família. Estamos seguindo o caminho da vontade de Deus a 
despeito da dura perseguição e oposição do mundo, por causa de nosso coração de amor 
por nossos filhos e nosso desejo de capacitá-los a viverem em uma bela nação de Deus. 
Devemos viver pelos filhos e amá-los mais do que as pessoas do mundo amam seus 
próprios filhos. 
 
Na luta da nossa vida que devemos atravessar, quando um esposo ou esposa está sendo 
perseguido e oposto, vocês devem jurar que seu amor por seus filhos será maior do que 
seu sentimento de angústia e desapontamento. Vocês devem ser treinados dessa forma 
no meio da perseguição e oposição. 
 
Uma esposa que tenha recebido este treinamento de amor não brigará com seu esposo, 
se colocando contra ele como se estivesse atirando com uma metralhadora apenas 
porque ele disse uma palavra para ela. O esposo também não irá ignorá-la ou oprimi-la 
com seu poder. Isto é porque através do treinamento de amor, a pessoa sentiu quão 
valioso é seu cônjuge. 

 
No caminho de restauração, quando vocês recebem a Bênção, a esposa se coloca na 
posição de Abel diante de seu esposo. Assim, nos três anos de vida pública, ele deve se 
colocar na posição de obedecê-la. Ao invés de obedecer ficando próximo à mulher, é 
mais fácil ficar longe e trabalhar. O homem deve realizar vários rituais tais como 
inclinação de manhã e à noite para a mulher. Eu não tinha falado sobre isto até agora, 
mas o próprio Pai também teve que seguir através deste curso. Portanto, é melhor viver 
separadamente e aparecer diante de sua esposa após três anos para preparar um 
fundamento vitorioso. O curso de três anos depois de receber a Bênção tem este 
propósito. 
 
Neste momento, todas as mulheres não pertencem a vocês, mas ao Pai. Assim, eu estou 
sacrificando aquelas pessoas que estão mais perto de mim. A forma do céu é sacrificar 
as pessoas mais próximas. Mais do que seus filhos e filhas, suas esposas estão mais 
próximas do Pai. Estas pessoas mais próximas estão sendo sacrificadas. 

 
Seu cônjuge não pertence a você, mas a Deus e ao universo. Amor não é sua própria 
posse. Ele pertence a Deus e à humanidade. Portanto, vocês devem correr por Deus por 
três anos. Vocês devem correr ostentando o coração de amor. 
 
Amar a esposa que pertence a Deus é a mesma coisa que honrar a Deus. Quando há uma 
ausência de amor, Deus não se move por vocês. Se vocês não ouvem dos outros que 
vocês são uma família modelo, isto significa que vocês ainda carecem de amor. 
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Da mesma forma, a mulher deve amar seu esposo com o mesmo coração como ela 
honra a Deus. Se uma ação dar e receber de amor que parece tocar Deus é realizada, 
essa família estabelecerá a base de quatro posições automaticamente. Tudo girará de 
forma automática. 
 
Se você gira um pião que está equilibrado em seu eixo, ele girará bem, mas se você o 
gira sem equilíbrio, ele balançará. Portanto, vocês devem criar uma família que seja 
equilibrada e interage bem. Então tudo será resolvido. Vocês devem criar uma base de 
quatro posições familiar centrando nesse equilíbrio de amor. 

 
O esposo deve pensar sobre Deus, todas as pessoas, e sua esposa, e centrando em Deus, 
que é uma trindade, ele deve se esforçar para tornar a si mesmo e sua esposa um único 
corpo. Sendo que Adão e Eva caíram sem estabelecer esse padrão, primeiramente 
devemos fazer esforços para cumprir isto. Estamos vivendo nos sacrificando a fim de 
amar Deus e todas as pessoas. Vocês devem pensar que receberam a Bênção para isto. 
Se vocês fazem isso, a realidade da queda que foi trazida no tempo do período de 
noivado de Adão e Eva será restaurada através de indenização sem qualquer condição 
de acusação. Este é o Princípio. O mundo decaído é um mundo que centra ao redor do 
próprio ser. Ela não pensa primeiro sobre o amor de Deus, a humanidade, os 
descendentes, todas as coisas, o universo ou qualquer outra coisa. Devemos sempre 
estar cientes disso. 
 
Desta vez eu ordenei que todas as esposas abençoadas, sem exceção, saíssem para onde 
elas estavam testemunhando antes. Eu não disse para os homens saírem. Vocês 
entendem? Mas a esposa deve estar unidade de coração com seu esposo. Ela deve ser 
uma esposa que pode inspirar a mente de seu esposo. Em outras palavras, ela deve ser 
capaz de fazer o esposo se tornar uma oferta. Vocês devem saber que a fim de fazer 
isso, é preciso relatar para seu esposo dando a ele esforço e devoção. Dessa forma, 
vocês devem se tornar unidas com seu esposo. Ao fazer isso, embora somente a mãe 
está saindo para testemunhar sozinha, ao voltar para casa, o esposo e os filhos devem se 
tornar unidos e cumprimentar com alegria a mãe que retorna com vitória. Se isso não 
acontece, a condição para restaurar os filhos de Eva nesta terra não pode ser 
estabelecida. Estamos fazendo este trabalho a fim de indenizar isto. 

 
Qual é o significado deste período de três anos? Ele significa um período de dar 
nascimento a Jesus novamente. Jesus morreu depois de três anos de vida pública, certo? 
Por causa de quem ele morreu? Ele morreu por causa de Eva. Ele morreu por causa da 
mulher. Esse é o motivo pelo qual Jesus deve ter nascimento de novo. Através da mãe, 
Jesus pode renascer, herdar o fundamento dela, e passá-lo para os filhos. Dessa forma, 
os filhos podem finalmente se tornar filhos que são melhores do que Jesus. Este é o 
princípio natural. 
 
Sendo que Jesus morreu sem se casar, ele está em uma posição de uma pessoa solteira. 
Neste curso, o ser que é educado no lugar de Jesus é o filho espiritual. É a mesma coisa 
como o mundo angélico; isto é, Jesus está na posição de um arcanjo. Vocês entendem? 
Assim, vocês dão redenção para os filhos espirituais como substitutos. Eles devem se 
tornar unidos com seus filhos, e então seus filhos devem receber a herança, e o pai e a 
mãe podem ser salvos. Então, os filhos espirituais que estão na posição de Caim 
também podem receber salvação. Esta é a lei natural. 
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Vocês sabem como Jesus nasceu? Vocês devem dar nascimento a filhos que sejam 
melhores do que Jesus. A fim de fazer isso, vocês devem educar três discípulos, Pedro, 
João e Tiago. Vocês devem educar filhos espirituais que possam oferecer suas vidas por 
vocês, mesmo no vale da morte. Se vocês não fazem isso, vocês serão golpeados até a 
morte por seus inimigos. Seus filhos espirituais são sua proteção. 
 
Vocês têm filhos espirituais? Quem deve dar nascimento a estes filhos espirituais? A 
mulher deve dar nascimento a eles. Vocês devem saber que este período é um período 
importante para cumprir todas as condições requeridas pelo Princípio. Neste curso de 
três anos, vocês devem educar três discípulos como Pedro, João e Tiago perdidos. 
Centrando neles, vocês devem educar 12 discípulos. Além disso, centrando neles, vocês 
devem educar 70 seguidores e subir para 120 seguidores. Vocês devem fazer isto 
centrando em sua tribo. 
 
Por que eu disse para vocês testemunharem para 10 pessoas em um grupo? Dez pessoas 
representam 10 tribos. Em termos do Princípio, 10 tribos correspondem a 12 tribos. Isso 
não está certo? Vocês são como as esposas dos apóstolos centrando em Jesus. Nessa 
posição, obtendo filhos espirituais, eu estou tentando fazer vocês se colocarem na 
mesma situação ao criar o clã de Jesus. O período para fazer isso é três anos. 
 
Centrando na restauração familiar através do curso de três anos, vocês devem restaurar 
completamente os oito membros da família perdidos na família de Adão e os oito 
membros da família perdidos na família de Noé. Se vocês não restauram estas coisas em 
três anos, isto será um desastre. Assim, o Pai, centrando no curso de três anos, tem feito 
o trabalho para dar a Bênção para 36 casais, 72 casais e 124 casais. 

 
Se as famílias abençoadas tivessem lutado comprometendo suas vidas inteiras por três 
ou mais anos depois da Bênção, mesmo ao ponto de se tornarem mendigos, este país já 
teria sido restaurado. Deus não dá descanso para alguém que se opôs à uma pessoa que 
deu lealdade a Deus por três ou mais anos. 
 
Vocês devem, sem falta, serem ativos por três anos. E nesse período de tempo, vocês 
devem testemunhar e restaurar 12 ou mais pessoas. Jesus teve 12 discípulos, 
representando a família de Jacó, a esfera de Israel. 
 
Depois disso, o povo Israelita centrado em Jacó teve 70 anciãos. Eles representavam a 
nação de Israel. Originalmente, eles deviam ser 72 pessoas, que é seis vezes 12 pessoas. 
Se vocês acrescentam a isso as primeiras 12 pessoas, vocês obtêm sete estágios – sete 
vezes 12. Portanto, sem restaurar 72 pessoas vocês não podem fazer a restauração tribal. 
 
A fim de estabelecer um fundamento eterno de repouso para a família de uma pessoa 
que não pode ser invadida pelas circunstâncias ao redor, uma pessoa deve restaurar 12 
famílias. Uma trindade significa o direito de passar através dos três portões orientais 
que conduzem para o Reino do Céu. Portanto, a fim de entrar no Reino do Céu a partir 
de qualquer direção, vocês devem obter a vitória de subjugar 12 pessoas através de 
servi-las. Jesus teve três anos para reunir 12 discípulos e obter sua unidade de coração 
com eles, mas ele falhou. Sem respeitar o filho de Deus mais do que a própria vida, não 
pode haver restauração. Na Igreja de Unificação estamos fazendo este fundamento e 
estamos restaurando isto exatamente agora. Portanto, vocês devem testemunhar ao 
menos para 12 pessoas. 
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O que significa ter três pessoas como um centro? Se três é o centro, vocês ainda têm as 
quatro direções de leste, oeste, sul e norte, mas entre essas quatro direções pode haver 
entrada e saída somente em uma única direção, o leste. O sol nasce no leste. Portanto, 
no mundo espiritual, leste significa a estação do outono. Para o outono chegar 
novamente, deve-se passar através do inverno, primavera e verão. Esta é a lei natural. 
Assim, a fim de se colocar em uma posição de não receber a acusação de Satanás, vocês 
precisam o padrão em nível de perfeição do número 12. 
 
Jesus não pôde se tornar um messias tribal em seu curso de três anos de missão pública. 
Mas nesta época, toda a humanidade pode herdar a posição de messias tribal. Nenhuma 
nação pode ser isenta. Agora as pessoas da Igreja de Unificação devem retornar para 
suas terras natais. Os três anos anteriores ao tempo de noivado é o estágio durante o 
qual vocês devem restaurar a posição de Caim. A seguir, ao voltar para a terra natal e 
elevar Caim em seu lar centrando em sua esposa, vocês devem avançar para o nível de 
verdadeiros pais. O período de realização é também três anos. Todos devem seguir 
através deste curso de sete anos. Esse é o motivo pelo qual, na Igreja de Unificação, 
depois do noivado e Bênção, permanece um curso de três anos. Esta é a fórmula. 

 
A razão pela qual enviei membros abençoados para as regiões é porque eles devem 
cumprir a responsabilidade de Jesus e o Espírito Santo. Agora é o tempo para esposas 
sofrerem dificuldades com o Espírito Santo. Mesmo se a região que vocês recebem é 
pequena, esse lugar é um microcosmo do universo, e se vocês podem ser pacientes e 
suportarem nesse lugar, a restauração dessa região não levará mais do que sete anos. 

 
 
9) A Bênção é a Última Estrada 
 
Vocês não podem pertencer a duas soberanias. Vocês são casais para o benefício de 
uma nação, por isso podem se casar somente uma vez. Da mesma forma, não pode 
haver dois mundos. Sendo que são esposo e esposa para o benefício do mundo, vocês 
podem somente se casar uma vez. Além disso, não pode haver dois Deuses. Sendo que 
vocês são esposo e esposa para o benefício de Deus, vocês podem se casar somente uma 
vez. Vocês devem participar desta cerimônia pensando a partir deste ponto de vista. 
 
Uma vez que vocês se casam, não podem se separar. No dia que se separam, vocês 
estarão em uma situação pior do que Satanás. Nesse momento Satanás acusará vocês. 
Satanás pensará sobre vocês como satanases. Satanás acusará vocês dizendo, “Seus 
bastardos, eu caí no nível de perfeição do estágio de crescimento, mas vocês se colocam 
intencionalmente sobre o Pai que está no estágio de perfeição. Seus idiotas, vocês 
acham que podem ir para o Reino do Céu? De jeito nenhum.” A pessoa que se separa se 
tornará mais má do que Satanás. Vocês entendem? Esta é uma coisa temerária. 
Temerária. Esse tipo de coisa não deve acontecer. Quando essa pessoa vai para o mundo 
espiritual, ela será capturada com certeza pelo inferno. 
 
Se a Bênção não tivesse esse conteúdo, por que o Pai teria sofrido dificuldades até 
agora? Vocês acham que o Pai sofre estas coisas porque o Pai é pior do que vocês? Eu 
estou fazendo este trabalho porque ele é absolutamente necessário. A fim de restaurar a 
queda, vocês devem seguir o curso do Princípio com convicção absoluta. 
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Se vocês falham depois de receber a Bênção, inevitavelmente haverá uma condição de 
indenização. Isto acontecerá com certeza. Para isto, não há nenhum perdão. Assim, a 
Igreja de Unificação é um lugar temeroso. Isto não é uma ameaça; esta é a lei celeste. 
Na esfera da Bênção estabelecida pelo Princípio, não há nenhum espaço para perdão. 
Sem conquistar o amor do mundo, o ideal de Deus não pode ser cumprido. Vocês 
podem estar livres das acusações e críticas de Satanás somente se fazem sua condição 
de indenização totalmente e restauram sua posição no universo. 
 
O Pai capacitou vocês a estabelecerem a condição de indenização para receberem a 
Bênção e criar uma nova família, e eu tentei assumir responsabilidade por seu fardo 
pesado. Mas se vocês transgridem a lei celeste mesmo depois que o Pai tenha carregado 
sua responsabilidade, esse pecado é o mais temeroso pecado que será transmitido para 
dezenas de gerações de descendentes. 
 
Se uma pessoa que esteve insistindo em viver na realidade de coração da Igreja de 
Unificação teve um intercurso sexual livremente com outras pessoas como desejava e 
gerou filhos, quem assumirá responsabilidade por essa pessoa? Mesmo Deus não 
assumirá responsabilidade por alguém que transgrediu os limites do Princípio. No 
Velho Testamento, pelo pecado de adultério e má conduta sexual, os pecadores eram 
apedrejados até a morte. Então o que vocês fazem sobre algo mais sério? Portanto, 
mesmo no Japão, vocês devem se tornar rígidos sobre esse tipo de coisa. 
 
Se vocês, famílias abençoadas, transgridem a lei do céu, vocês gerarão filhos aleijados. 
Vocês devem ir para o mundo espiritual para ver o que acontece com aqueles que têm 
abortado bebês no útero que Deus tinha abençoado. 

 
Qual é a diferença no valor entre uma pessoa que tenha passado através do curso da 
Bênção e as muitas pessoas que já foram para o mundo espiritual? Em termos do padrão 
de fé, não pode haver nenhuma comparação. Se vocês abandonam esta graça celeste, 
Satanás os acusará. O Arcanjo se tornou Satanás no padrão do estágio de crescimento, 
mas sendo que vocês caíram no estágio de perfeição, Satanás julgará vocês. 

 
A Bênção é a rota definitiva. É um grande esforço pensar que é um matrimônio que 
pode ser varrido irremediavelmente por uma tempestade irresponsável da vida. Este é 
um tempo precioso, que está centrado no coração do universo. Quando homem e mulher 
aperfeiçoam suas personalidades centrando no amor de Deus, e eles têm uma visão clara 
de seu propósito, então todas as dificuldades e agonias desaparecem. Se vocês mantêm 
esse padrão, não pode haver essa coisa como outra queda nesta terra. 
 
A partir de agora, vocês devem estar preenchidos com a honra do coração do ideal de 
criação não decaído, e devem viver com um coração de gratidão, comprometendo toda a 
sua vida. Se vocês enfrentam dificuldades, elas não são para infligir dor em vocês. Deus 
está fazendo vocês seguirem o caminho de sofrimento a fim de dispor mais das infinitas 
bênçãos que o céu tem reunido até agora. Podem ser realmente gratos por isso. 
 
O esposo e a esposa que foram juntados pelo amor do coração de Deus devem formar 
uma esfera de vida familiar através de afeição e amor. A fim de entrar no eterno reino 
de Deus, vocês devem se tornar um esposo e esposa que cumprirão o propósito de 
criação com claro propósito e convicção. 
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O que temos associado através do Princípio de Unificação é a realidade do coração. Este 
padrão de coração está acima do padrão que os progenitores humanos possuiam antes da 
queda. Portanto, se caímos, esse pecado é mais pesado do que o pecado de Satanás, que 
corrompeu Adão e Eva, que estavam no padrão do nível de perfeição do estágio de 
crescimento. Até mesmo Satanás amaldiçoaria essa pessoa. Não há rota de salvação 
para essa pessoa. Vocês devem saber que existe essa última rota temerosa. A queda dos 
antepassados humanos ocorreu no processo de crescimento antes que a realidade dos 
pais pudesse ser estabelecida. Mas hoje vocês encontraram os Verdadeiros Pais. 
Portanto, se vocês caem, isso resultará em ir além da fronteira do mal histórico, e vocês 
se colocarão em uma posição pior do que Satanás. Vocês provavelmente compreendem 
agora quão preciosa é sua posição. 

 
A Bênção é o dom mais precioso, e ao mesmo tempo o dom mais temerário. Aquilo que 
a humanidade esteve esperando, no curso de uma história cheia de ressentimento, é a 
Bênção. Mas depois de receber a Bênção, no dia que vocês seguem contra o padrão pelo 
qual Deus esteve esperando, e pelo qual a pessoa que deu a vocês a Bênção espera, é 
adequado que vocês recebam a acusação de Deus e a acusação da pessoa que abençoou 
vocês. Se isso acontece, isto significaria o mesmo como receber a acusação de ambos 
mundo espiritual e mundo físico, e não haverá nenhum lugar para vocês se colocarem. 
Sendo que vocês terão violado o direito vitorioso de domínio do servo, o direito 
vitorioso de domínio de filho adotado, e o direito vitorioso de domínio de filho, vocês se 
tornam criminosos nos três níveis. Se há algum julgamento, vocês devem receber o 
julgamento primeiro. Por essa razão, a Igreja de Unificação está criando o movimento 
para restaurar o direito vitorioso de domínio. 
 
Entre os membros da Igreja de Unificação, há algumas pessoas que estão dizendo coisas 
tais como: “Sendo que o espírito de uma pessoa pode subir e descer, você pode odiar 
alguém, e então amar alguém, mas o que um homem deve fazer quando o rosto de uma 
mulher é sempre feio para ele?” Vocês entendem? Ele está dizendo, “A Bênção é boa, 
mas o rosto da minha esposa não deveriam ser bonito também?” Mas o Pai não pensa 
assim. Quão terrível e absurdo é arrastar estas tradições da história decaída. Se um 
homem entende a enormidade da vontade de Deus, então não importa quão feia seja sua 
esposa, ele a amará a despeito de sua aparência. Sua única preocupação sobre ela será 
que ela pode fugir. Homem, sem importar com nada, enfrentará o desastre se sua esposa 
desaparecer. 
 
Se esse é o caso, essa pessoa faria qualquer coisa que gosta? Quando eu trouxer 
julgamento, vamos ver o que acontece. A Vontade de Deus permanecerá, e a vontade de 
Satanás desaparecerá. Se uma pessoa abençoada se casa com outra pessoa e tem filhos, 
eles desaparecerão desta terra. Vocês entendem o que estou dizendo? Assim, uma 
pessoa que recebeu a Bênção não pode ter uma mente diferente quando trabalha. Como 
lidamos com este tipo de problema? Por causa disto, o Pai tem dores de cabeça. Se 
pudesse, eu faria qualquer coisa para evitar isto de acontecer, mas cada pessoa tem livre 
arbítrio. 
 
Sendo que sei que o abandono do amor não é uma coisa leve, eu não posso lidar com 
isso como aprecio. O traidor deve experimentar vergonha por ter feito isso. Então onde 
está o único padrão que pode justificar isso. Vocês entendem? Vocês devem saber que o 
Pai há muito tempo pensou sobre isto, e tem agonizado sobre isso. 
 



289 

 

Neste mundo, o padrão é apenas ter vingança da pessoa que tenha traído você. O 
próprio Deus desenvolveu a providência de ter vingança da pessoa que o traiu, e dessa 
forma, subjugou Satanás. Assim, o Pai pode por ele mesmo estabelecer o padrão de 
perdão? Isto é realmente uma pena. Pode não ser importante para vocês se vocês não 
conhecem estes problemas, mas o Pai deve assumir responsabilidade por eles 
diretamente. Se vocês cometem um erro, no futuro toda a realidade abençoada pode ser 
acusada. Pode permanecer uma base de ressentimento que poderia trazer um resultado 
inesperado. Então o que deveria ser feito sobre isso? O que deveria ser feito sobre 
aquelas pessoas que traem o amor? Ao enviá-los para a rota de morte e fazendo-os 
sofrer através de muitas vezes mais dificuldades, eu devo capacitá-los a estabelecer uma 
condição de indenização definitiva. O Pai está tentando abrir um caminho para ir além 
até mesmo desse tipo de problema. 
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