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SEÇÃO 1. HISTÓRIA PROVIDENCIAL 
 

1. O MUNDO DE CRIAÇÃO PERFEITO 

 

O que é a vontade de Deus? Esta parece ser uma questão extremamente simples, mas esta é 

realmente uma questão muito difícil. Mesmo se vocês perguntassem esta questão para um 

teólogo famoso, ele não poderia dar a vocês uma resposta fácil. Mas a fim de estabelecer o 

Reino do Céu na Terra, devemos entender claramente a vontade de Deus, porque este é o 

mesmo fundamento, centro e ponto de transição na história de salvação. Portanto, definir a 

Vontade é a tarefa mais importante de todas. 

 

Então, qual é a vontade de Deus na visão da Igreja de Unificação e no entendimento do Rev. 

Moon? É concluir o ideal de criação, ou seja, o propósito de criação. Deus criou tudo com 

determinado propósito, por isso a vontade de Deus é cumprir Seu propósito de criação. 

Quem era o centro desse propósito? Adão e Eva. Assim, eu vejo o propósito de criação de 

Deus como realização do ideal de criação, centrando em Adão e Eva. 

 

Então o que é a realização do ideal? É o estabelecimento da base de quatro posições. A base 

de quatro posições é a base da família centrada em Deus, na qual Adão e Eva centrados em 

Deus, completamente unidos em amor como um casal ideal, multiplicam filhos. Uma vez 

que esta base de quatro posições tenha sido formada, Adão e Eva, unidos como um único 

corpo centrado em Deus, não poderiam ter deixado a realidade do amor de Deus. 

 

Se Adão e Eva, centrados em Deus, tivessem formado uma família ideal, então a vontade 

de Deus teria sido concluída na família de Adão. Eles teriam atendido somente o Pai 

Celeste, e se colocado na posição de antepassados humanos para seus descendentes. Sua 

família teria se tornado a origem do amor. Esta família teria sido a base sobre a qual Deus, 

juntamente com Adão e Eva poderiam ter se tornado um único corpo, unidos em amor, 

concluindo assim o ideal de Deus. 

 

Se a vontade de Deus tivesse sido realizada nesta base de amor conjugal e amor de filhos, 

uma única cultura teria sido formada na terra, centrada e Adão. Não seria como atualmente, 

com muitas diferentes culturas e civilizações formadas por povos de muitas nações. 

Centrado em Adão, teria sido formada uma única cultura, uma única ideologia, e uma única 

civilização. Se as coisas tivessem ocorrido dessa forma, todas as culturas, história, 

costumes, idiomas, tradições, etc., teriam sido unificadas. 

 

Além disso, dentro do círculo do amor de Deus, famílias ideais, tribos ideais e nações ideais 

teriam se formadas, se expandindo em um mundo unificado no qual o ideal de Adão teria 

sido realizado. Tal como as raízes, tronco e folhas de uma árvore estão conectados em uma 

única vida, todas as pessoas, centradas no amor, teriam atendido o Pai Celeste, e vivido em 

harmonia como irmãos e irmãs, para estabelecer um mundo ideal eterno centrado em Deus. 

Esta era a visão de mundo original de Deus. Pessoas neste mundo não precisariam nem de 

salvação e nem de um Messias. Por quê? Porque elas seriam bons filhos e filhas de Deus. 

 

* * * 
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2. A QUEDA DO HOMEM FOI UM ERRO DE AMOR 

 

A Bíblia contém uma advertência para não comer do fruto da árvore do conhecimento do 

bem e do mal. Isto é porque nele repousa o potencial para destruir o relacionamento entre 

Deus e o homem. Esta é a origem do problema. O Princípio Divino explica claramente este 

fato. O Princípio Divino é uma grande mensagem para aqueles que não entendem os fatos 

da queda do homem. Ele é uma mensagem que pode salvar aqueles que estão sofrendo 

neste mundo. 

 

Não devemos pensar que o fruto é o fruto literal de uma árvore. Ele não é o fruto de uma 

árvore. Por que Deus criaria um fruto que pudesse conduzir para a rota de luta e sofrimento 

humano por um milhão de anos? O ensinamento do Rev. Moon que a queda ocorreu 

centrada no amor é mais lógico do que qualquer outro. Como resultado da queda do homem, 

dois tipos de amor apareceram: amor bom e amor mau. Uma pessoa madura é alguém que 

conhece o amor verdadeiro. Ao contrário, uma pessoa decaída é alguém que não conhece o 

amor verdadeiro. 

 

É natural que na idade de 16, 17 ou 18 anos, os olhos de Adão e Eva estariam abertos para 

o sexo oposto. Tal como ficamos intoxicados pela fragrância de uma flor desabrochando, 

Adão e Eva naturalmente teriam sido atraídos um pelo outro quando eles amadurecessem. 

Até mesmo Deus teria sido capturado por esta fragrância. Adão e Eva, unidos em mente e 

corpo centrados no amor de Deus, teriam se tornado o núcleo do cosmos. Eles teriam 

entrado em uma órbita na qual controlariam todo o amor. 

 

Foi exatamente neste ponto que eles descarrilaram. Se eles não tivessem descarrilado, Deus, 

juntamente com Adão e Eva teriam se unido completamente. Se eles tivessem sido unidos 

assim, Deus com Adão e Eva nunca poderiam ter se separado um do outro. Sua 

descendência, de geração para geração, teria se unido em tribos, nações e o mundo. Isto 

teria resultado em um mundo maravilhoso, o Reino do Céu na Terra. 

 

É surpreendente que o Rev. Moon veio e revelou como a queda do homem foi causada pelo 

amor. Ninguém pode negar isto, que é explicado de forma lógica e sistemática, baseado no 

fundamento histórico. 

 

Os antepassados humanos, Adão e Eva, tinham que crescer através da adolescência na 

direção de determinado ponto no tempo. Eles deveriam ter entendido porque tinham que 

esperar por esse tempo. Por que eles tinham que esperar? Por causa do amor. Eles 

precisavam do período de tempo no qual pudessem amadurecer e se preparar para o amor. 

 

Durante este período de crescimento eles caíram em problemas centrados no amor, e Deus 

teve que recuar. Somente esse acidente de amor poderia ter causado a queda do homem. 

Nenhum outro tipo de acidente poderia ter trazido esse problema para Deus e o homem, 

poderia ter causado esse problema por toda a história e ter esse efeito cósmico chocante. A 

queda dos antepassados humanos não foi causada por terem comido o fruto de uma árvore. 

A causa não foi tão simples. Sendo que a queda foi um acidente relacionado com a 

linhagem de sangue, isto resultou no pecado original que tem sido transmitido até hoje. 
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Através de um relacionamento de amor ilícito, Eva se uniu com o Arcanjo, e então Adão se 

uniu com Eva, que já tinha se unido com o Arcanjo. Como resultado, Adão e Eva se 

tornaram esposo e esposa, e formaram uma família centrada não em Deus, mas no Arcanjo. 

Por causa disto, todos os seus descendentes herdaram a linhagem de sangue de Satanás. 

 

Originalmente, o primeiro e o segundo filho de Adão e Eva deveriam ter sido ambos filhos 

de Deus. Mas sendo que Adão e Eva tiveram um relacionamento de amor decaído com o 

Arcanjo, seu primeiro e segundo filhos pertenceram a Satanás. De acordo com o ideal 

original de criação, amor decide a posse. Em um relacionamento de amor, de acordo com o 

Princípio, o sujeito e o objeto possuem um ao outro. De acordo com este princípio, sendo 

que Adão e Eva caíram através de um relacionamento de amor ilícito com o Arcanjo, sua 

descendência pôde automaticamente ser reivindicada por Satanás. 

 

* * * 

 

3. O APARECIMENTO DO HOMEM DECAÍDO E O MUNDO DECAÍDO 

 

1) COMO RESULTADO DA QUEDA, O HOMEM TEM DOIS MESTRES 

 

Deus está destinado a reger todas as coisas, dia e noite, pelo amor. Porque o padrão de Sua 

regência é amor, além de tempo e espaço, o próprio Deus precisa de amor a fim de reger. 

Podemos concluir que sem amor, existência não tem significado. Este ideal foi perdido por 

causa da queda. A queda foi causada pelo amor. A origem do amor não é o olho ou a boca. 

A queda ocorreu através dos órgãos sexuais com os quais homem e mulher se unem. Por 

causa da queda, tudo foi destruído. 

 

O lugar de encontro do amor é o lugar onde todos os sentidos se juntam. Mas por causa da 

queda este padrão foi destruído, resultando em grande perda para o cosmos. A fim de 

retornar para a posição original, devemos seguir através do processo de recriação. Como 

resultado da queda, o homem tem dois mestres. Se houvesse somente um mestre, seria fácil 

retornar para Ele. Mas sendo que há dois, isto não é fácil. 

 

De forma comum, os seres criados facilmente se harmonizam com seu verdadeiro mestre, 

Deus, sem qualquer conflito. Mas agora temos um negativo e dois positivos, tendo um dos 

positivos em rebelião contra Deus. Uma intensa força de oposição veio a existir. Satanás 

opera com esta força externa, enquanto Deus opera com uma força interna. Como resultado, 

há dois sujeitos conflitantes dentro de um homem. Satanás se tornou o sujeito externo do 

homem, enquanto Deus, o sujeito interno. 

 

O homem está em um estado constante de conflito entre estas forças interna e externa. Isto 

é o que significa a luta entre a mente física e a consciência. 

 

Por toda a vida de um homem seu espírito e seu físico deveriam estar unidos; da mesma 

forma, sua mente e consciência deveriam estar unidas. Mas na realidade elas se rebelam 

uma contra a outra e se movem em todas as diferentes direções. 
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Às vezes elas são puxadas em uma direção, e às vezes elas perdem todo o sentido de 

direção. Não somente Adão e Eva se tornaram este tipo de ser, mas toda a sua descendência 

foi colocada na mesma situação. Dez pessoas se movem em dez direções diferentes. Este é 

o mundo decaído que veio a existir na terra. 

 

* * * 

 

2) O CARÁTER CONFLITUOSO DOS SERES HUMANOS 

É O RESULTADO DA QUEDA 

 

Atualmente entendemos que dentro de um indivíduo a mente e o corpo estão 

frequentemente em conflito, divididos por desejos opostos. A mente original persegue 

desejos bons, enquanto a mente perversa persegue o desejo mal. Estes dois desejos estão 

lutando ferozmente, cada um com um propósito diferente. De onde vem este conflito, a 

separação entre mente e corpo? Isto é o resultado da queda dos antepassados humanos. Por 

causa da queda, mente e corpo estão em constante conflito um com o outro, as famílias 

lutam, as sociedades lutam, as nações se engajam em lutas sangrentas, guerras, etc. Esta 

luta e sofrimento não podem ser evitados. O que foi a queda? A mente e o corpo perderam 

suas próprias posições. Se houvesse uma pessoa que realmente encarnasse o ideal de Deus, 

ela se colocaria diante do cosmos como homem original. Sua mente e seu corpo estariam 

em posições adequadas. Se houvesse essa pessoa, todo o ambiente dançaria em sua sintonia. 

Perder essa posição foi o resultado da queda. 

 

A mente quer ir para leste, o corpo quer ir para oeste. Isto é estranho, não é? O desejo da 

mente é diferente do desejo do corpo. Olhando para esta situação, não podemos negar o 

fato da queda humana. 

 

O homem nasceu inconscientemente, de acordo com o propósito absoluto de Deus. Portanto, 

embora o homem deveria estar psicologicamente alinhado com o propósito de Deus, 

atualmente sua mente e seu corpo buscam direções diferentes. Não podemos negar isto. Eu 

sou eu, minha mente sou eu, meu corpo sou eu. Mas na realidade eu não sei se minha mente 

é realmente minha mente, ou meu corpo é realmente meu corpo. Originalmente minha 

mente e meu corpo deveriam ter sido inseparáveis, unidos em um único propósito para que 

nem mesmo Deus pudesse separá-los. 

 

* * * 

 

3) HOMEM DECAÍDO E O MUNDO DECAÍDO 

 

Agora vamos olhar para o aparecimento do homem decaído e o mundo decaído. Na Bíblia, 

em João 8:44, Jesus disse para as pessoas más, “Vocês são de seu pai, o diabo.” Por causa 

da queda do homem, o homem se rendeu aos falsos pais, Satanás. O homem mudou seus 

pais. Ele descartou seus verdadeiros pais, Deus, e se uniu com os falsos pais, Satanás. Por 

isso o primeiro homem e a primeira mulher se tornaram o filho e a filha de Satanás. Sob 

este falso pai, Adão e Eva, sem a permissão e a bênção de Deus, se tornaram um casal 

ilegal. Quando eles tiveram filhos, estes filhos automaticamente vieram sob os falsos pais. 
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Eles nasceram não como filhos de Deus, mas como filhos de Satanás. Adão multiplicou 

filhos com pecado original, e assim, formou o mundo pecaminoso. Por quê? Porque Adão e 

Eva não estavam centrados em Deus. 

 

Desde então nosso mundo tem sido um mundo de pecado, desconfiança, crime, ódio e 

guerra. Nações e sociedades se tornaram insensíveis à dor, e destruíram umas às outras. Isto 

é o inferno na terra. O senhor da terra é Satanás, não Deus. Por isso na Bíblia, em João 

12:31, é dito que “o príncipe deste mundo deve ser retirado.” Todos sabemos que o cosmos 

foi criado por Deus. Também sabemos que Deus criou o homem. Mas Deus nunca se 

tornou nosso Mestre. Isso é porque o homem mudou seu mestre. O homem traiu Deus e se 

uniu com o falso mestre, Satanás. Por isso Satanás tem sido os pais de toda a humanidade. 

 

O Reino do Céu na Terra é uma única família centrada em Deus, na qual todos os seres 

humanos são irmãos e irmãs. Neste mundo unificado haveria somente uma tradição e uma 

cultura. Não haveria nenhuma discriminação racial, nem lutas com idioma, nem divisão 

entre nações, nem conflito ideológico, nem assassinato ou guerra. 

 

Quando olhamos para a realidade atual depois de imaginar este ideal celeste, chegamos à 

dolorosa conclusão que o mundo no qual vivemos é o oposto do ideal de Deus. Atualmente 

vemos divisão entre mente e corpo em todo indivíduo. 

 

O mundo atual está dividido. Por toda a história humana, as pessoas têm lutado e 

assassinado umas às outras por causa das divisões entre nações, idiomas, culturas, tradições, 

raças, ideologias e amor. Não importa como vocês olham para este mundo, ele não pode ser 

chamado o Reino do Céu na Terra. Sim, estamos vivendo no Inferno na Terra. Este é o 

resultado da queda de nossos antepassados, Adão e Eva. Dizer que eles caíram significa que 

eles se voltaram contra Deus. Isto significa que eles caíram para longe de Deus. Por isso a 

história humana começou sem Deus, e continuou até hoje como a história de traição de 

Deus. 

 

* * * 

 

4) A CAUSA DESTE MUNDO IRRACIONAL E CONFLITUOSO 

 

Quando olham para o mundo atualmente, vocês podem ver que ele está cheio de conflito, 

contenda, luta, sofrimento e tristeza. Por isso os Budistas se referem a este mundo como um 

mar de amargura. Os fundadores de todas as religiões, como também santos e sábios, 

tentaram salvar a humanidade deste mar de amargura, mas nenhum deles teve sucesso e a 

tarefa permanece. 

 

Por que temos que viver em um mar de amargura? É uma contradição óbvia que o mundo 

está assim enquanto as pessoas sempre desejaram viver em um mundo ideal pacífico e feliz. 

Se Deus fosse onisciente e todo-poderoso, Ele certamente nunca criaria este tipo de mundo 

contraditório. Deus é perfeito e absoluto. Assim, podemos ver que o homem caiu. Ninguém 

pode refutar isto. 
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A visão de mundo das religiões universais vê a queda humana como a causa deste mundo 

fora do princípio. Dizer que o homem caiu significa que ele caiu de sua posição original. 

Originalmente os seres humanos estavam na posição de caminhar na direção de Deus 

enquanto se esforçavam para a perfeição. Como Deus desejava e esperava quando Ele criou 

os seres humanos originais, eles deveriam ter seguido um período de crescimento a fim de 

desabrochar e dar frutos. Mas infelizmente, enquanto estavam neste período de crescimento, 

eles caíram e falharam em desabrochar. Simplesmente, eles caíram. 

 

Se vocês caem, o que devem fazer? Vocês devem escalar de volta. Deus também tem que 

salvar a humanidade decaída. Por causa da queda, a humanidade está vivendo neste mundo 

pecaminoso e contraditório. Se Deus não cuidasse e abandonasse os seres humanos neste 

mundo decaído, então Ele seria um Deus incapaz. Por isso Ele deve salvar este mundo e 

restaurar o homem para sua posição original. 

 

Os principais ensinamentos de todas as religiões se referem à salvação deste mundo e a 

restauração ao mundo ideal original. A fim de trazer bondade e justiça neste mundo 

pecaminoso, e criar um mundo ideal no qual o homem pode desfrutar felicidade e paz 

eternas, todas as religiões se esforçam para ensinar o princípio de salvação. Esta é a 

essência da religião, e sua tarefa e missão básica.  

 

* * * 

 

4. A HISTÓRIA HUMANA É A HISTÓRIA DE LUTA ENTRE BEM E MAL 

 

1) PROVIDÊNCIA DE DEUS PARA RESTAURAR O HOMEM DECAÍDO 

 

O que vocês acham que Deus faria com este mundo decaído? No primeiro momento, vocês 

podem pensar que, sendo que o homem foi prejudicado e fracassou em seu teste, Deus o 

abandonaria. Mas isso nunca aconteceria. Deus criou os seres humanos com o ideal de 

eternidade. Ele os criou como Seus eternos objetos de amor. Portanto, podemos concluir 

que enquanto os seres humanos falham em ser Seus objetos perfeitos de amor, Deus 

permanece como um Deus imperfeito. Por quê? Porque Deus somente pode obter o título 

de Sujeito Eterno do Amor através dos seres humanos, seus objetos de amor. 

 

Portanto, até hoje Deus tem trabalhado através da religião para conduzir Sua providência de 

recriação, a fim de realizar o propósito original de amor. Ele tem direcionado a história 

providencial, através da qual a verdadeira religião pudesse aparecer. 

 

Como Deus poderia recriar Seu filho e filha ideais a partir de filhos e filhas decaídos? 

 

Salvar uma pessoa que tenha caído na água significa puxá-la para a terra, onde estava antes. 

Salvar o homem decaído, o que é recriação, significa restaurá-lo para sua posição original 

antes da queda. Em outras palavras, sendo que os seres humanos falharam em realizar o 

ideal de amor de Deus, Deus, através da recriação de acordo com o Princípio de Criação, os 

moverá de volta para sua posição original. Ali eles conduzirão suas vidas centradas no 

amor ideal de Deus. 
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Portanto, o homem decaído absolutamente precisa da religião através da qual pode realizar 

o ideal de amor, e todas as religiões que emergiram a partir do fundo da vontade da 

providência de Deus ensinaram a natureza do amor.  

 

Por causa da queda do homem, não houve nenhuma forma para estabelecer qualquer padrão 

ideal. O homem já está dividido em duas direções separadas, por isso, não importa quão 

forte seja uma pessoa, ela não pode controlar seu corpo com sua mente, e mover ambos na 

direção do bem. Se o homem pudesse trazer unidade entre sua mente e seu corpo centrado 

no amor, ele poderia viver de forma harmoniosa e sem lutas. Se não tivesse ocorrido a 

queda da humanidade, ela teria se tornado unida com Deus como um único corpo. 

 

Deus não é o tipo de Deus que apenas observa enquanto os seres humanos estão vivendo 

neste mundo decaído. Ele tem trabalhado até hoje para estabelecer o fundamento para a 

recriação através da religião, a fim de recriar o mundo ideal que Ele queria desde o início. 

Isto é a providência de Deus para a salvação. 

 

* * * 

 

2) A HISTÓRIA HUMANA É A PROVIDÊNCIA DE DEUS PARA A SALVAÇÃO 

 

Atualmente, as pessoas que não vivem uma vida de fé não entendem a intervenção de Deus 

na história humana. A história não tem sido feita somente pelo homem; Deus esteve 

operando Sua providência por trás das cenas. A história humana tem sido entrelaçada com a 

providência de Deus. 

 

Por que Deus interveio na história humana? Porque Deus criou o homem, trouxe-o à 

existência, para realizar Seu ideal de criação. Por isso, não importa quantos erros o homem 

comete, Deus não pode realizar Seu ideal sem o homem como protagonista. 

 

Por isso, embora o homem não saiba disso, a história humana está se movendo na direção 

da realização do ideal de criação de Deus. Isto é o que chamamos de salvação. Todas as 

religiões falam sobre salvação. Seu objetivo é salvação, o que conduz para um novo mundo, 

que abre o mundo ideal e conecta o homem ao mundo eterno. Então o que é o caminho de 

salvação? É retornar para o estado original, antes do homem se tornar doente. Na Igreja de 

Unificação dizemos que a história de salvação é a história de restauração. Ela é retornar, 

centrada no padrão original. Por que precisamos falar sobre salvação e restauração? Porque 

o homem caiu. 

 

O que foi a queda? Não teria havido nenhuma queda se os seres humanos estivem sob o 

domínio direto de Deus, se colocando na realidade de unidade ideal com Ele. Desde o 

início, as pessoas deviam ter centrado suas vidas em Deus, se ligando em um 

relacionamento inseparável de pai e filho com Ele. 

 

O lugar de vida das pessoas, centradas em Deus, não seria um lugar de tristeza e mágoa, dor 

e sofrimento. Este seria um lugar de felicidade, alegria e satisfação. Mas por causa da queda 

este lugar foi perdido. Qual foi a razão para esta perda? Qual foi a causa? Deus causou isto? 
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Ele fez o homem assim? Não! Foi por causa do Arcanjo. Foi porque o Arcanjo seduziu os 

seres humanos. Quando eles estavam na posição de crescer para serem perfeitos, Satanás, o 

Arcanjo, seduziu os primeiros antepassados humanos. A triste história distorcida da 

humanidade começou a partir daí. Por isso devemos restaurar isto. 

 

O que foi a queda? Foi a humanidade caindo sob o controle de Satanás. Satanás controlou a 

humanidade. Portanto, a história se desdobrou enquanto os descendentes de Adão e Eva 

estavam bloqueados na realidade de domínio de Satanás. 

 

O ambiente humano, nos níveis do indivíduo, família, clã, tribo, nação e mundo, nunca 

esteve sob o domínio de Deus. Ao invés, ele esteve envolvido sob o domínio de Satanás. 

Esta não era a vontade original de Deus. Este não era o desejo humano ideal. Porque esta 

não era a vontade de Deus e nem o desejo da humanidade, Deus e o homem juntos devem 

assumir a responsabilidade histórica de eliminar este domínio decaído. 

 

Para fazer isto, Deus esteve trabalhando com muitas nações por trás das cenas, 

estabelecendo várias religiões. Por isso no Oriente há religiões orientais, e no Ocidente há 

religiões ocidentais. Deus esteve conduzindo-as para o nível mundial, na direção de uma 

única religião mundial. Ao mesmo tempo, Ele esteve guiando todas as ideologias na 

direção de uma única ideologia mundial unificada. 

 

* * * 

 

3) A HISTÓRIA HUMANA É A LUTA ENTRE BEM E MAL 

 

Se não tivesse nenhuma queda, seguramente teria uma Pátria que Deus poderia gostar, amar 

e estar feliz. Esta terra seria nossa Pátria, e ela seria chamada o Reino do Céu na Terra. 

Sendo que esta Pátria teria sido estabelecida centrada em Deus e relacionada com Seu amor, 

Deus habitaria lá, e Seu amor transbordaria ali. 

 

Portanto, seria impossível para os seres humanos não conhecerem Deus. Experimentando o 

amor de Deus, todos conheceríamos o que é amor. Todas as pessoas seriam irmãos e irmãs 

em uma única família. Este tipo de pessoas que vivesse como família de Deus no Reino do 

Céu na Terra iria para o Reino do Céu no mundo espiritual quando elas terminassem suas 

vidas físicas na terra. 

 

O Reino do Céu na Terra deveria ter sido a pátria original da humanidade. Mas por causa 

da queda, a nossa Pátria, o Reino do Céu na Terra, não foi realizada. Portanto, ninguém 

pôde ir para o Reino do Céu no mundo espiritual depois de concluir a vida na terra. 

 

Qual foi o resultado da queda? A mente e o corpo humano foram divididos, esposos e 

esposas foram divididos, pais e filhos foram divididos, por isso todos eles lutam uns com os 

outros. Sendo que este mundo, centrado no homem, caiu sob o domínio de Satanás, a 

história humana tem sido entrelaçada com divisão e luta. Unidade com Deus teria permitido 

que os seres humanos entrassem no Reino do Céu, mas sendo que eles falharam em se unir 

com Deus, eles foram empurrados para longe por Satanás. 



15 

 

Pessoas decaídas estão espalhadas por toda a terra. Pessoas vivendo nas zonas fria, 

temperada e tropical estão divididas nas raças branca, amarela e negra. 

 

Pessoas, divididas em cinco raças, perseguem cada uma seus próprios interesses. Isto tem 

trazido a história de luta em todos os níveis: entre indivíduos, famílias, tribos e nações, e 

por todo o mundo. 

 

A história humana tem se desenvolvido lentamente, através do processo de lutas e guerras. 

Guerras representam a luta entre bem e mal. Satanás controla o lado mau enquanto Deus 

controla o lado bom. Desde a queda, a história tem sido de guerras. Por trás de tudo isso, 

Deus e Satanás estão em guerra. Nestas batalhas, não somente Deus e Satanás, mas também 

bons e maus espíritos no mundo espiritual têm sido mobilizados e envolvidos. Bons 

espíritos apoiam o lado do bem e maus espíritos apoiam o lado do mal. 

 

Portanto, os mundos físico e espiritual estão inteiramente mobilizados na providência de 

Deus para reivindicar a humanidade decaída. Por toda a história humana Caim e Abel, ou o 

lado de Satanás e o lado de Deus, estiveram batalhando. Em conclusão, a história humana 

tem sido tecida pela luta entre bem e mal. 

 

Quando olhamos para o fluxo da história, podemos ver a luta entre a boa história e a má 

história. Se não tivesse ocorrido a queda, não teria havido nenhuma luta entre bem e mal. 

Mas por causa da queda, esta luta veio a existir. 

 

Embora originalmente o bem devesse ter sido o centro da história, o mal se tornou o centro. 

Embora o bem devesse ter vindo primeiro, o mal veio primeiro. O bem deveria ter tido a 

vantagem, mas o mal assumiu a vantagem. Por isso, sabemos que a origem de toda luta 

histórica era a luta para inverter todas estas posições inadequadas. 

 

Assim, o que devemos fazer agora? Restaurar nossa posição original é nosso objetivo mais 

elevado, e o maior objetivo de Deus e de Sua providência. Em outras palavras, sabemos que 

restaurar o estado original da terra é a tarefa final de ambos, Deus e o homem. 

 

A pessoa que pode cumprir esta tarefa dominará a história. Esta pessoa deve conduzir a 

missão de uma nova era no caminho providencial, e alterar a história para a direção correta. 

Esta pessoa iniciará a transformação da história do mal para o bem. 

 

Qual será o ponto de transição? Ele não será o que vocês pensam. Ele não será o ponto de 

transição para um indivíduo ou o ponto de transição de uma época; Ele não será o ponto de 

transição para um regime em uma única nação. 

 

Este será o ponto de transição da providência de Deus, no qual todo este mundo será virado 

de cabeça para baixo a fim de restaurar sua condição original. Sem seguir através deste 

processo, o mundo não pode ser renovado. Esse é o motivo pelo qual falamos sobre um 

ponto de transição. 

 

* * * 
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4) A HISTÓRIA É A LUTA ENTRE HELENISMO E HEBRAISMO 

 

Senhoras e senhores, a história tem sido a luta entre Helenismo e Hebraísmo. Por que o 

Hebraísmo apareceu na história? Por que ele tem causado tanta controvérsia? Entre as 

religiões, o teísmo centrado em Deus teve a história mais longa. O Cristianismo, que 

herdou a tradição religiosa mais longa até o tempo da Igreja de Unificação, reformou a 

história e se tornou o fluxo principal da história. 

 

Então por que o Helenismo é controverso? O pensamento Humanista se originou com o 

humanismo grego. Esta é a forma mais antiga desse pensamento. A história tem sido a luta 

entre a ideologia humanista e a ideologia teísta.  

 

Quais são as características do Hebraísmo? Ele defende a tradição e a continuidade da 

história. Mas enquanto o Helenismo mudou de acordo com o ambiente do tempo, o 

Judaísmo tem mantido suas tradições até o momento atual. Quando vocês assistem filmes 

sobre os primeiros Católicos, vocês também ouvem a palavra tradição. O que é tradição? 

Ela significa continuidade. O Cristianismo centrado em Jesus pode ser mudado? Não, ele 

não pode. Podemos dizer que Deus tem estado com o Cristianismo pelo fato que este teve 

uma grande influência no fluxo principal da história desde tempos antigos, passando pelo 

tempo medieval, até o presente. Portanto, o Cristianismo se tornou uma religião dominante 

do mundo. 

 

* * * 

 

5. HISTÓRIA PROVIDENCIAL DE DEUS DE SALVAÇÃO 

ATRAVÉS DA RELIGIÃO 

 

1) HISTÓRIA PROVIDENCIAL DE DEUS DE SALVAÇÃO ATRAVÉS DA RELIGIÃO 

 

Qual é a vontade de Deus? É aperfeiçoar Adão através do processo da história de recriação. 

Sobre o fundamento vitorioso de Adão aperfeiçoado, Eva poderia ser aperfeiçoada. Sobre o 

fundamento de Eva aperfeiçoada, os filhos e a família poderiam ser aperfeiçoados. A fim de 

estabelecer um fundamento para os filhos serem aperfeiçoados, um círculo substancial deve 

ser estabelecido representando o clã e a nação. Esta é a essência da providência para a 

salvação. Isto é essencial para a conclusão da providência para a salvação. 

 

Desde que a história humana começou, muitos santos e sábios vieram e foram. Em poucas 

palavras, o trabalho deles era estabelecer e desenvolver religiões. Na história, muitas 

religiões apareceram, e algumas continuaram até hoje. A religião evoluiu através de vários 

estágios: a religião do servo, a religião do filho adotado, a religião do filho, e a religião dos 

pais. A cultura humana se desenvolveu em quatro direções; leste, sul, norte e oeste. Da 

mesma forma, muitas religiões apareceram em diferentes regiões, adequadas aos seus 

próprios ambientes, nos papéis da religião do servo, a religião do filho adotado e a religião 

do filho. Naturalmente, mesmo a religião do servo contém rituais e ensinamentos 

providenciais sobre o filho e os pais. 
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O caminho destas muitas religiões é o caminho para concluir o ideal de criação de Deus. A 

religião do servo estabeleceu esse caminho. A religião do filho adotado continuou no 

mesmo caminho no fundamento da religião do servo. A posição do filho adotado foi 

substituída pela posição do filho, que experimenta o coração de Deus, o ambiente de Deus e 

a vontade de Deus. O filho adotado recebe a herança dos pais se não há nenhum filho. 

 

Depois da religião do filho adotado veio a religião do filho. O que aconteceu quando a 

religião do filho apareceu? Esta religião nos ensina claramente quem são nossos pais. Ela 

não somente nos diz quem são nossos pais, mas também estabelece uma realidade unificada 

de coração. 

 

Na época do servo e na época do filho adotado, Deus não podia estabelecer o padrão de 

coração do filho. Mas quando o filho finalmente apareceu, ele se tornou o objeto central em 

relação aos Pais, o sujeito. Este foi um momento histórico quando Deus, os Pais, teve seu 

primeiro filho e foi capaz de amá-lo. Neste momento, pela primeira vez desde a criação, 

Deus viu Sua estimada esperança realizada. 

 

Esta consumação da história providencial de restauração nos demonstra que o Cristianismo, 

o qual herdou a tradição Judaica e seguiu através do curso histórico principal, é a religião 

central de todas as religiões. 

 

Na história cristã, a era do Velho Testamento foi a era do servo. Entrando na era do Novo 

Testamento, a era do filho adotado se abriu. Para herdarmos a posição do filho precisamos 

da ideologia do Messias. O Messias é o filho que pode receber amor de Deus. Esse é o 

motivo pelo qual Jesus Cristo é o primeiro filho centrando no amor de Deus. Centrando no 

Cristianismo e sua base providencial, Deus foi capaz de guiar a história até o presente e 

edificar o mundo democrático que tem dominado a civilização do século XX. 

 

Agora a história humana chegou ao fim. Então, na consumação da história humana, falamos 

sobre os Últimos Dias. O que isto significa? Depois da conclusão da missão Messiânica do 

filho, a fim de conectar com a missão dos Pais, Jesus está na posição do noivo e os seres 

humanos estão na posição da noiva. Juntos o noivo e sua noiva trazem a religião dos Pais. 

Portanto, os Últimos Dias são o tempo quando a era dos filhos chega ao fim e nos 

movemos para a era dos pais. 

 

Qual é a esperança dos filhos? É olhar para os pais que eles nunca tinham visto, encontrar 

os pais que tinham sido perdidos, conhecer os pais que nunca tinham conhecido. É receber 

amor a partir de seus pais. Os Últimos Dias não são um tempo de fogo e destruição como 

alguns cristãos acreditam hoje. Os Últimos Dias são o tempo quando a esperança dos filhos 

é realizada e os pais aparecem e, centrados no amor de Deus, edificam a família de Deus, a 

sociedade, a nação e o mundo. As pessoas serão educadas pelos pais e reunidas com o amor 

de Deus, e a soberania do mal será transformada na soberania do bem. Este tempo de 

transformação é os Últimos Dias. Para conduzir este papel e missão, uma nova religião 

nasceu, se elevou e gradualmente se desenvolveu. 
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O que é a Igreja de Unificação? A Igreja de Unificação fala sobre os Verdadeiros Pais e os 

Verdadeiros Filhos. Muitas religiões apareceram e desapareceram. Seus ensinamentos são 

todos unilaterais. Mas a Igreja de Unificação proclama a religião dos pais. Essa é a 

diferença. Neste ponto, os pais sobre os quais falamos não são apenas os pais dos outros. 

Centrando em Deus, eles são os pais que se colocam na posição de antepassados herdando a 

tradição paternal fundamental. Eles não são os pais de uma única geração na sociedade 

atual. Eles são os pais que trazem renascimento para os seres humanos em pecado, enxerta-

os a eles mesmos para dar a eles o título de verdadeiros filhos, e cuidam deles, até que cada 

ser humano tenha sido salvo. Esta é a posição dos pais sobre os quais falamos na Igreja de 

Unificação. 

 

Então, o que acontecerá com as religiões periféricas? Elas não perecerão. Quando uma 

semente brota, as primeiras folhas caem quando as novas aparecem. Da mesma forma, as 

primeiras religiões passarão. A religião do servo desaparecerá. A religião do filho adotado 

desaparecerá. A religião do filho será conectada com a religião dos pais, como sua raiz, e 

um novo mundo religioso unificado surgirá. 

 

* * * 

 

2) A ÚNICA RELIGIÃO PELA QUAL DEUS, 

O HOMEM E TODA A CRIAÇÃO ESPERAM 

 

A humanidade tem lutado incessantemente com as forças do mal. Por todo o curso da 

história, as pessoas têm buscado incessantemente mudar o mundo do mal para um mundo 

bom centrado nos movimentos religiosos. Embora cada nação tenha sua própria e única 

linguagem, cultura, tradição e história, todas as suas religiões perseguem o bem e buscam 

salvar este mundo de pecado. O Deus do bem desenvolveu a história de culturas humanas 

que perseguem o bem, e as expandiu para o nível mundial. 

 

Em outras palavras, Deus operou para transformar este mundo em um mundo de bondade 

através do desenvolvimento da cultura cristã na Europa, a cultura islâmica no Oriente 

Médio, a cultura Hindu na Índia, e a cultura do extremo oriente na Coreia, China e Japão 

centrando no Confucionismo e Taoísmo. 

 

Se havia um Deus de bondade, o que Ele esperava? Ele não podia operar incessantemente 

Sua providência centrada em muitas religiões. Em outras palavras, Deus queria revelar uma 

única religião no estágio mundial. Certamente Ele queria revelar uma única religião perfeita 

que pudesse representar Sua verdadeira Vontade e realizá-la. Essa era a esperança de Deus. 

 

Esta esperança de Deus também é a esperança da humanidade. Desde o início da história as 

pessoas têm desejado o relacionamento normal original com Deus e têm se esforçado para 

realizá-lo. De fato, este tem sido tanto o desejo mais profundo como a maior tarefa de cada 

época, que as pessoas têm perseguido desesperadamente por toda a sua longa história. 

Somente a única cultura religiosa unificada que representa a verdadeira Vontade de Deus 

pode salvar toda a humanidade do pecado. 
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Deus queria uma única religião e uma única cultura religiosa que pudessem cumprir o ideal 

de todos os seres humanos. Somente esta religião e cultura poderiam unificar todo o mundo 

e restaurar o relacionamento original de pai e filho entre Deus e o homem. Deus esperava 

pelo nascimento desta cultura, a qual todas as pessoas também esperavam, e todas as 

pessoas religiosas também desejavam. Não somente Deus e o homem desejavam esta única 

cultura religiosa. Todo o mundo físico criado compartilhava o mesmo desejo. 

 

Que tipo de religião deveria ser esta única religião? Seus ensinamentos deveriam ser 

consistentes com a esperança de Deus, a esperança da humanidade e a esperança de toda a 

criação. Esta religião deve começar a partir do verdadeiro indivíduo que está unido com 

Deus, e que exalta a verdadeira religião ideal. Mas Deus busca não somente um único 

indivíduo verdadeiro. Ele busca um mundo unificado, através da única religião que é 

trazida por um verdadeiro indivíduo. 

 

A partir de um indivíduo verdadeiro e família verdadeira, Deus quer edificar uma nação 

verdadeira e um mundo verdadeiro. 

 

Deus não pode salvar o mundo de uma única vez, porque este é um mundo decaído, sob a 

soberania satânica. Portanto, Deus começou um movimento para expandir, lentamente, o 

mundo verdadeiro, começando com uma única pessoa e expandindo para o nível mundial. 

 

* * * 

 

3) O PROPÓSITO DEFINITIVO DA PROVIDÊNCIA DE SALVAÇÃO 

 

Na história humana, antes que o mundo fosse invadido por Satanás, a nação foi invadida. 

Antes da nação, a igreja. Antes da tribo, a família, e antes da família, o indivíduo foi 

invadido. Por isso Deus teve que operar a providência centrada primeiro no indivíduo. Deus 

não foi capaz até agora de operar Sua providência para a salvação centrada na família. A 

providência de Deus centrada no Cristianismo era a providência centrada no indivíduo, não 

na família. Por isso os cristãos defendem a salvação individual através da fé em Cristo. Não 

há salvação para a família, tribo, nação ou mundo. 

 

Então como pode vir a salvação para a família, a tribo, a nação e o mundo, e até mesmo 

para o mundo espiritual? É absolutamente impossível para os seres humanos encontrarem 

esta forma através de suas próprias habilidades. Isto é possível somente através do Senhor 

do Segundo Advento. 

 

Depois da queda do homem, por seis mil anos Deus estabeleceu o fundamento da 

providência para salvação centrada na salvação do indivíduo. Isso foi porque a salvação 

deve preceder a salvação da família, da tribo, da nação e do mundo. 

 

O objetivo definitivo da providência de salvação vai além do indivíduo; ele é para liberar e 

salvar a família, a tribo, a nação e o mundo. Até que isto seja feito, o próprio Deus não 

pode ser liberado.  
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Quando o objetivo perfeito de Deus da providência para salvação é alcançado, em outras 

palavras, quando até mesmo o inferno e todo o mundo espiritual são liberados, nesse dia 

Deus declarará a perfeição do ideal, proclamando, “Minha vontade está feita! Aleluia! 

Marchem em frente para o Meu mundo, sob o domínio do Meu amor.” 

 

Na história providencial de Deus, Ele não foi capaz de concluir nem mesmo o caminho da 

perfeição individual. Isto se tornou claro na promessa que o Messias viria novamente. O 

fato que os cristãos têm mantido sua fé até hoje, esperando pelo Segundo advento do 

Messias, testifica sobre isto. 

 

A história do Cristianismo é a história de preparação do fundamento para receber o Senhor 

do Segundo Advento. Ao unir muitos clãs, tribos e nações sob uma única cultura cristã, 

Deus estabeleceu o fundamento para a vinda do Messias. 

 

* * * 
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SEÇÃO 2. HISTÓRIA DO VELHO TESTAMENTO E O MESSIAS 
 

1. HISTÓRIA PROVIDENCIAL DE SEPARAÇÃO 

CENTRANDO EM CAIM E ABEL 

 

1) PROVIDÊNCIA DE SEPARAÇÃO CENTRANDO EM CAIM E ABEL 

 

Por causa da queda de nossos primeiros antepassados, herdamos a linhagem de Satanás. Se 

Adão e Eva não tivessem caído, teríamos sido os filhos de Deus sem pecado. Mas por causa 

da queda de Adão e Eva nos tornamos os filhos de Satanás. 

 

Originalmente a humanidade deveria estar sob o domínio de Deus; somente Deus deveria 

ter domínio. Mas por causa do relacionamento ilícito entre Adão e Eva e Satanás, Satanás 

assumiu o domínio sobre este mundo. Satanás teve o direito de reivindicar este mundo 

decaído. 

 

De acordo com o Princípio de Criação, Deus é o Mestre original. Mas depois da queda, 

Deus e Satanás reivindicaram domínio sobre o homem. Deus e Satanás não podiam dividir 

Adão em duas partes para reivindicá-lo. Assim, Deus, de acordo com o Princípio, dividiu o 

homem em dois, representando o ser interno, Deus, e o ser externo, a criação. Deus operou 

a providência de separação através dos dois filhos de Adão e Eva decaídos. 

 

Deus visualizava o primeiro filho na posição de representar o Arcanjo, e o segundo filho na 

posição de Adão sem pecado antes da queda. 

 

O primeiro filho, Caim, representava o primeiro ato decaído de amor entre Eva e seu 

parceiro fora do princípio, o Arcanjo. O relacionamento entre Eva e o Arcanjo foi 

totalmente fora do princípio, enquanto que o relacionamento entre Eva e Adão estava mais 

de acordo com o princípio. Este é o motivo pelo qual Deus visualizava o segundo filho, 

Abel, na posição representando o segundo ato decaído de amor entre Eva e Adão, seu 

parceiro de acordo com o princípio. 

 

Originalmente, a cadeia de comando deveria ter sido a partir de Deus para Adão, e a partir 

de Adão para o Arcanjo. Por isso Deus estabeleceu uma cadeia de comando a partir Dele 

mesmo para Abel, e de Abel para Caim. Esta era a fórmula para a providência de 

restauração. Deus queria reivindicar primeiro o princípio perdido pela restauração desta 

posição. 

 

Por causa da queda a linhagem humana foi mudada. Ela passou a ser dominada pelo sangue 

de Satanás. Por causa disto, a restauração deve começar a partir do ponto original. Para 

fazer isto, o segundo filho, Abel, tinha que tomar a primogenitura de Caim. 

 

A queda ocorreu no ventre da mãe. Por causa disto, a restauração deve ocorrer no ventre da 

mãe. O ventre se tornou o lugar original do mal. Portanto, para a restauração, devemos 

voltar para o ponto original.  
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Por isso Deus operou a providência para a restauração através destes dois irmãos. Caim 

tinha que descer para a posição de Abel, e Abel tinha que subir para a posição de Caim, a 

posição do primeiro filho. Mas Caim assassinou Abel. Este ato o colocou na posição de 

repetir a queda de Adão e Eva. Não somente ele falhou em se colocar na posição restaurada, 

mas ele repetiu um ato decaído pelo qual Satanás reivindicou domínio sobre Adão 

novamente. 

 

* * * 

 

2) A VONTADE DE DEUS NA HISTÓRIA DE SEPARAÇÃO 

 

Onde e como Deus poderia reivindicar o filho e a filha que tinham sido tomados por 

Satanás? Não havia nenhuma forma sem um preço. Assim a história de separação começou 

a fim de determinar a questão de propriedade entre Deus e Satanás. Isto era o que o 

Cristianismo chama de história de sacrifício. 

 

Satanás reivindicou a posse por causa de seu relacionamento de sangue com Adão e Eva. A 

fim de reclamar Seus filhos, Deus sugeriu a condição de sacrifício. Esta é a explicação da 

história da providência de Deus para restaurar seu filho e sua filha. Deus continuou esta 

providência até hoje. 

 

Em outras palavras, por causa da queda do homem, a história de sacrifício começou. 

Embora eles pertencessem a Satanás por causa da queda, a partir do ponto de vista do 

princípio, Adão e Eva pertenciam originalmente a Deus, como Seu filho e Sua filha. Por 

isso Deus, como o Criador, assumiu a posição de pais e dono. Satanás sabia que Deus foi o 

Criador do homem, por isso ele não podia reivindicar posse exclusiva. Deus não teve outra 

escolha a não ser conduzir a providência de sacrifício e separação. Por isso Ele visualizava 

o primeiro filho no lado de Satanás e o segundo filho no lado de Deus, e teve que fazê-los 

ofertar para estabelecer a condição para determinar a posse. 

 

Esse é o motivo pelo qual Deus visualizava Caim no lado de Satanás e o segundo filho, 

Abel, no lado de Deus. De acordo com a ordem dos atos decaídos de Eva, Caim 

representava o fruto de seu relacionamento totalmente fora do princípio com Satanás, e 

Abel representava o fruto de seu relacionamento mais dentro do princípio com Adão. 

 

* * * 

 

3) POR QUE DEUS NÃO ACEITOU A OFERTA DE CAIM? 

 

Na Bíblia, Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. Por quê? Cristãos de 

hoje não podem responder isto claramente. É óbvio que os cristãos, sem conhecer esse 

ponto fundamental como a história de separação, não podem compreender a Vontade de 

Deus. A menos que vocês expliquem a teoria por trás da história providencial de separação, 

que é o ponto fundamental da providência, vocês não podem compreender a Vontade de 

Deus. Então por que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel? 
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Isto era para restaurar o domínio sobre o filho que foi roubado por Satanás. Para restaurar 

isto, Deus visualizava Abel no lado de Deus, por isso naturalmente Ele pôde aceitar a oferta 

de Abel. Então, por que não de Caim? Rejeitar a oferta de Caim não era a vontade de Deus. 

Ele queria recebê-la, mas exigia que Caim a ofertasse através de Abel. Esta era a vontade 

de Deus. Por quê? 

 

Originalmente, como o filho de Deus, Adão deveria ter domínio sobre o Arcanjo. Apenas 

por causa da queda, a posição de mestre de Adão e a posição de servo do Arcanjo foram 

invertidas. Isto ficou de cabeça para baixo. Deus não podia incondicionalmente restaurar a 

posição e autoridade originais de Adão. 

 

Na Igreja de Unificação temos a expressão “restauração através de indenização.” Antes que 

a posição original seja restaurada, determinadas condições devem ser estabelecidas. 

Restauração através de indenização indica erigir as condições necessárias para o retorno 

para a posição e situação originais antes da queda. 

 

Adão, o mestre, caiu para a posição do Arcanjo, o servo. Para a restauração de sua posição 

original, ele tinha que estabelecer a condição de indenização adequada. 

 

Naquele tempo Caim, que estava na posição do Arcanjo, deveria ter retornado para Deus 

atendendo Abel, que estava no lado de Deus. Caim deveria ter oferecido seu sacrifício 

através de Abel. Se ele tivesse feito isso com a atitude correta, a providência de Deus para 

restauração não teria sido prolongada, e a história miserável da humanidade não teria 

continuado até agora. Se Caim tivesse feito sua oferta centrada em Abel, estabelecendo 

assim as condições de indenização no nível familiar, a providência de Deus para 

restauração teria sido concluída em três gerações. 

 

* * * 

 

4) POSIÇÃO DE ABEL E A PRIMOGENITURA 

 

Uma vez que Adão e Eva tinham caído, eles não podiam restaurar a eles mesmos. Seus 

filhos deviam ter se unido para estabelecer o fundamento sobre o qual seus pais, Adão e 

Eva, pudessem ser salvos. Mas eles falharam em fazer isso.  

 

A unidade do primeiro e do segundo filho era a primeira condição na providência para 

restauração centrando na família de Adão. Por que eles tinham que se unir? Olhando para a 

ordem dos atos decaídos de Eva, Caim representava o fruto do amor fora do princípio e 

Abel representava o fruto do amor mais de acordo com o princípio. Desde o nascimento 

estava determinado que o primeiro filho, Caim, se colocaria no lado de Satanás e o segundo 

filho, Abel, se colocaria no lado de Deus. 

 

A partir do ponto de vista do Princípio, o primeiro filho deveria ter domínio sobre o 

segundo filho. Mas por causa da queda, o primeiro filho se colocou na posição do Arcanjo. 

A fim de retornar para Deus, Caim tinha que seguir através de Abel. Isso significava que 

Caim tinha que reconhecer o domínio de Abel. 
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A única forma para restaurar a posição do primeiro filho, que tinha sido reivindicada por 

Satanás, era através do segundo filho. Unidade entre Caim e Abel teria estabelecido o 

fundamento para a unidade entre seus pais Adão e Eva, e todos eles poderiam ter retornado 

para Deus. 

 

A ideia do Messias se originou nesta providência. Sendo que a providência de Deus para 

salvação tinha sido conduzida através desta história de separação, isto evocou uma grande 

quantia de ressentimento, e envolveu muitos episódios que foram complicados além da 

descrição. 

 

Ninguém na história tinha entendido a segredo oculto de Deus, que o segundo filho deve 

subjugar o primeiro filho naturalmente, pelo amor divino, a fim de restaurar a 

primogenitura original. Sem esta condição, a providência para restauração não poderia ser 

concluída. 

 

Deus queria que a primogenitura fosse restaurada por esta subjugação natural. Mas porque 

Caim assassinou Abel, a história de restauração foi prolongada. Por isso Deus conduziu a 

história de separação na direção da família de Noé, através de Sem e Cam, e mais tarde 

para a família de Isaque, através de Esaú e Jacó. 

 

* * * 

 

2. A PROVIDÊNCIA CENTRANDO EM ESAÚ E JACÓ 

 

1) SEGREDOS PROVIDENCIAIS DE DEUS ESCONDIDOS NAS ESCRITURAS 

 

Eva enganou e seduziu seu esposo, Adão. Então mais tarde ela rejeitou até mesmo Deus. 

Portanto, através da história da restauração através de indenização, os seres humanos 

tinham que pagar indenização para restaurar as consequências negativas que ocorreram no 

processo da queda. 

 

No processo da providência de Deus para restauração, com visto no Velho e Novo 

Testamentos, houve muitos episódios que não podemos entender em termos da simples 

ética humana. Ninguém pôde explicar os segredos providenciais que estão escondidos 

nestas escrituras. Às vezes vemos conteúdos conflitantes entre o Velho Testamento e o 

Novo Testamento. 

 

Às vezes é difícil dizer que isto é escritura sagrada. Não parece haver nenhum 

relacionamento entre as histórias no Velho Testamento e aquelas do Novo Testamento, e às 

vezes parece haver uma ausência de consistência histórica. A despeito de tudo isto, o Velho 

Testamento e o Novo Testamento estão realmente conectados como uma unidade. Este é o 

segredo da providência de Deus. Depois da conclusão da providência, todos estes segredos 

serão revelados. Até agora ninguém tinha revelado os segredos providenciais de Deus, os 

quais explicam como o Velho e Novo Testamentos estão conectados como uma unidade. 
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Se vocês olham em Mateus, Capítulo Um, há quatro mulheres licenciosas chamadas 

Batseba, Tamar, Rute e Raabe. Por que os nomes dessas mulheres imorais aparecem? 

Existem razões. O Livro de Mateus no Novo Testamento se assemelha ao Livro do Gênesis 

no Velho Testamento. Os tristes episódios históricos que estão relatados no Gênesis são 

contados novamente em Mateus. Em outras palavras, a Bíblia repete as histórias a fim de 

revelar que a nova história tem suas raízes nessas histórias tristes registradas no Gênesis. 

 

* * * 

 

2) JACÓ ROUBA A PRIMOGENITURA DE ESAU 

 

Após a falha da família de Adão, Deus continuou a providência para restauração centrada 

na família de Abraão. Dos dois filhos de Abraão, Ismael e Isaque, o segundo filho, Isaque, 

representava o lado de Deus. Centrada em Isaque, a história de separação começou. Tal 

como Eva enganou seu esposo e Deus, a esposa de Isaque, Rebeca, enganou seu esposo 

Isaque e seu primeiro filho Esaú, e tomou o lado de Jacó, o segundo filho. Este relato 

histórico de Rebeca enganando seu esposo e filho para ajudar Jacó é um enigma na história 

Cristã que nunca tinha sido explicada. 

 

Por que Rebeca fez isto? Foi para reivindicar a descendência de Deus a partir de Satanás. 

Rebeca foi escolhida e colocada na posição para estabelecer o fundamento para a 

descendência de Deus dissolver o ressentimento de Deus. Ela entendeu muito bem sua 

posição. Ela sabia que sua posição era para ajudar Jacó e permiti-lo subjugar Satanás 

naturalmente a fim de restaurar a primogenitura. 

 

Um dia Esaú voltou da caça e estava com muita fome. Jacó comprou a primogenitura de 

Esaú com uma tigela de sopa. De fato, a primogenitura deveria ser imutável. Esta é a 

posição na qual se recebe a tradição eterna de Deus, e é passada para os descendentes. 

Contudo, Esaú vendeu esta primogenitura para seu irmão mais jovem por uma tigela de 

sopa. Jacó, ao contrário de seu irmão mais velho, conhecia o precioso valor da 

primogenitura. Ele conhecia o valor da linhagem de Abraão, que tinha recebido a bênção e 

amor de Deus. Ele herdou a primogenitura de seu irmão mais velho ao risco de sua vida. 

Como ele fez isto? Como vocês sabem, ele comprou a primogenitura de seu irmão com 

uma tigela de sopa. Ao fazer isso, ele reivindicou, “Agora, eu sou seu irmão mais velho.” 

 

De acordo com a providência de Deus não havia outra forma para subjugar Satanás e 

restaurar o mundo decaído, exceto invertendo as posições do primeiro e do segundo filho. 

Sabendo disto, Jacó usou sua sabedoria para subjugar seu irmão naturalmente. Rebeca, 

sabendo que tinha que indenizar a posição de Eva, que enganou seu esposo e Deus, 

enganou seu esposo e filho. Deus tomou o lado de Jacó e Rebeca. Por quê? Até hoje os 

cristãos não entenderam por que Deus assumiu o lado de Jacó e o abençoou depois que ele 

enganou seu pai e irmão. Isto tem sido um enigma que ninguém pôde explicar. De fato, a 

providência de Deus para restauração é para buscar a realização de Seu ideal através desses 

métodos obscuros, que ninguém tinha entendido. 

 

* * * 



26 

 

3) JACÓ HERDA DE DEUS SEU CURSO DE 21 ANOS 

 

Deus não podia forçar Jacó a receber sua herança. Este fundamento tinha que ser 

estabelecido pelo próprio Jacó. 

 

Quando Esaú tentou matá-lo, Jacó deixou sua casa e fugiu para a terra de Harã, onde ele 

ficou com seu tio Labão por 21 anos e suportou a vida dura de um servo. Jacó seguiu 

através de um curso de sofrimento de 21 anos para estabelecer o fundamento para a bênção 

tribal. Através de todas as suas dificuldades, Jacó manteve uma determinação imutável de 

cumprir a vontade de Deus. Finalmente ele adquiriu Lia e Raquel, e determinada quantia de 

riqueza, e retornou para sua terra natal. 

 

Ele se esforçou para estabelecer o fundamento e se preparar para subjugar naturalmente seu 

irmão em seu retorno. 

 

Ao retornar para casa, Jacó ofereceu tudo para seu irmão. “Eu não preciso de esposas ou 

propriedades; eu somente preciso sua aceitação e o reconhecimento formal que você me 

deu sua primogenitura e bênção.” Essa era a oração e posição de Jacó. 

 

Desta forma Jacó ofereceu tudo que tinha, e Esaú o recebeu bem. Por isso, centrando em 

Jacó, Esaú pôde receber a bênção de Deus, e eles entraram na realidade do povo escolhido 

de Israel. 

 

Por causa desta vitória a história providencial de Deus pôde continuar através de gerações, 

e Deus pôde manter Sua esperança e olhar em frente para o dia de liberação, quando Seu 

ressentimento seria dissolvido. 

 

* * * 

 

3. A HISTÓRIA DA RESTAURAÇÃO DA PRIMOGENITURA NO VENTRE 

 

1) PEREZ E ZERÁ 

 

Judá, o filho de Jacó, teve três filhos, Er, Onã e Selá. O primeiro filho Er se casou com 

Tamar, mas ele morreu muito cedo. Então Tamar viveu com o segundo filho Onã, mas ele 

também morreu. A providência de Deus estava em crise, quando isto poderia ter sido o fim 

da linhagem de Judá, a qual devia herdar a bênção de Abraão, Isaque e Jacó. Por isso 

Tamar se disfarçou e foi para a rua, e seduziu Judá, e ficou grávida. Ela fez isto porque 

desejava continuar a herança da bênção de Deus a partir de Abraão, Isaque e Jacó. Tamar 

arriscou sua vida a fim de transmitir esta herança para a linhagem de Judá. 

 

Tamar ficou grávida de gêmeos. Quando estava para dar à luz, a mão de uma criança saiu 

primeiro. A parteira disse, “Este saiu primeiro, assim, ele deve ser o irmão mais velho,” e 

amarrou uma fita vermelha em seu pulso. Então ele voltou para o ventre, e a outra criança 

nasceu primeiro. Ele foi chamado Perez, que significa “romper.” Depois a criança com a 

fita vermelha no pulso nasceu, e foi chamado Zerá. 
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Por que Deus puxou de lado o primeiro filho, Zerá, e deixou Perez nascer primeiro? 

Quando Rebeca estava grávida, ela tinha perguntado para Deus por que as duas crianças 

estavam lutando em seu ventre. Deus disse a ela que duas nações estavam lutando em seu 

ventre, e que a mais velha serviria a mais jovem. Por quê? 

 

Da mesma forma, dois irmãos lutavam no ventre de Tamar. Quando Tamar perguntou para 

Deus por que, Ele disse a ela a mesma coisa que tinha dito para Rebeca, que duas nações 

estavam lutando em seu ventre, e que a mais velha serviria a mais jovem. 

 

Podemos ver que neste episódio providencial o segundo filho restaurou a primogenitura 

dentro do ventre. Por que isto aconteceu? Este é um segredo que cristãos nunca souberam. 

 

* * * 

 

2) PROVIDÊNCIA NO VENTRE 

 

O evento providencial no qual Jacó tomou a primogenitura de Esaú ocorreu quando Jacó 

estava em seus trinta anos. Quando vocês olham para a questão fundamental, a intenção de 

Deus era restaurar a primogenitura através da história de separação a partir do tempo no 

ventre. Do contrário, Satanás continuaria a reivindicar os seres humanos baseado em seu 

relacionamento de sangue com eles. Nesse caso, Deus não podia reivindicar os seres 

humanos como Sua posse. Por isso Ele conduziu a providência de separação no ventre. 

 

Por causa da queda humana a história começou com a separação dos seres humanos em 

lado de Deus e lado de Satanás, começando no ventre. Sendo que Deus queria restaurar Sua 

linhagem abençoada original, Ele tinha que estabelecer um fundamento para unir estes dois 

mundos, começando no ventre. Esta era a única forma que a indenização poderia ser paga 

para a providência para restauração avançar. 

 

Sob a lei Judaica daquele tempo, quando uma viúva ficasse grávida ou fosse acusada de 

adultério, ela poderia ser apedrejada até a morte. Contudo, a fim de resolver o 

ressentimento de Deus e restaurar a primogenitura, Tamar cumpriu de forma corajosa uma 

missão que ninguém mais poderia fazer. Que tipo de oração vocês acham que ela ofereceu a 

Deus? 

 

Tenho certeza que Tamar orou assim, “Oh Deus, eu preciso da sua bênção. Eu apenas quero 

continuar Sua linhagem abençoada, assim, por favor, me perdoe. Não importa quantas 

vezes eu enfrente a morte, se eu somente puder continuar a linhagem abençoada de Judá 

através deste comportamento adúltero, eu não tenho nenhum outro desejo.” 

 

Com este tipo de desespero, Tamar estava disposta a enfrentar até mesmo a morte a fim de 

cumprir e resolver o ressentimento de Deus. A piedade filial e obediência de Tamar com a 

vontade de Deus foi realmente incrível. Deus teve que operar Sua história providencial 

através deste tipo de situação complicada. 
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Por isso Deus abençoou Tamar, e a linhagem familiar de Judá pôde continuar. Em outras 

palavras, Deus pôde finalmente, através da linhagem de Tamar, indenizar no ventre o curso 

decaído de Caim e Abel e estabelecer na terra este fundamento vitorioso longamente 

esperado. Como Deus desejava e tinha pré-determinado, Ele pôde mudar a primogenitura e 

preparar a linhagem de Tamar para o nascimento do Rei dos Reis, Jesus Cristo. 

 

A partir deste momento um novo arranjo na história de Israel se tornou possível. Se isto não 

tivesse ocorrido, embora Jesus Cristo tivesse nascido a partir do ventre, Satanás ainda 

poderia acusá-lo. Em outras palavras, como explicado anteriormente, sem o fundamento 

vitorioso no ventre, Jesus Cristo não poderia nascer. Agora a nação de Israel pôde aparecer 

neste fundamento, com a primogenitura e sua autoridade restaurada no ventre. Por causa do 

fundamento vitorioso de Tamar, através de sua linhagem, Jesus Cristo pôde nascer. 

 

* * * 

 

3) QUANDO O MESSIAS PODERIA VIR? 

 

Vocês podem pensar que sobre este fundamento o Messias poderia vir imediatamente, mas 

essa não era a realidade. 

 

Por quê? Nações já tinham sido estabelecidas no mundo satânico, mas Israel tinha 

estabelecido somente um povo. O povo de Israel não poderia confrontar as nações do 

mundo satânico. Por isso Deus prolongou a história por 2.000 anos. 

 

Ele abençoou os Israelitas, dizendo, “Cresçam rapidamente!” Com esta bênção, os Israelitas 

buscaram estabelecer uma nação. Isto prolongou a história de Israel por 2.000 anos. Neste 

tempo, centrando no Judaísmo, os Israelitas edificaram uma nação. Ao mesmo tempo Deus 

fez uma promessa aos Israelitas dizendo, “Eu enviarei a vocês um Messias.” 

 

Quem é o Messias? Que tipo de pessoa é ele? O Messias é o primeiro filho de Deus. A 

expressão “o filho unigênito de Deus” se origina aqui. Vocês falam sobre Jesus Cristo 

como o “filho unigênito de Deus” sem conhecer este fundamento histórico. O “filho 

unigênito” significa aquele que recebe o primeiro amor de Deus. Ele tem o direito de ser 

chamado o “filho unigênito” porque o sangue contaminado da queda foi purificado; ele se 

coloca na posição de amar e receber amor diretamente de Deus; e ele vem na posição para 

pagar toda a indenização para limpar as manchas deixadas por Satanás. Esse é o motivo 

pelo qual o chamamos de filho unigênito de Deus. Ninguém nos 2.000 anos de história 

cristã tinha entendido isto. 

 

O caminho do Cristianismo deveria ter sido determinado baseado em um claro 

entendimento destas coisas fundamentais. Mas o Cristianismo atualmente não é assim. Sem 

conhecer a essência de um problema, vocês não podem encontrar uma solução. Da mesma 

forma, se o Cristianismo atual quer ser a religião de esperança que pode oferecer solução 

para os problemas humanos, ele deve primeiramente conhecer estas coisas fundamentais. 

Contudo, o que o Cristianismo mais precisa é da tradição de Deus. 
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O Messias é a pessoa que recebe amor de Deus e vem à terra como filho unigênito de Deus, 

que foi liberado de Satanás através de indenização para purificar a linhagem de sangue 

satânico manchado. Mas como eu disse anteriormente, o Messias ainda não podia vir. Ele 

somente poderia vir depois que a nação de Israel fosse estabelecida. Ele tinha que vir para a 

realidade Abel, com a primogenitura de Deus, como o representante de uma nação. 

 

* * * 

 

4. O NASCIMENTO DE JESUS E A MISSÃO MESSIÂNICA 

 

1) O NASCIMENTO DO UNIGÊNITO DE DEUS, JESUS CRISTO 

 

Quando Jesus nasceu, os Israelitas tinham estabelecido o Judaísmo e estavam trabalhando 

na direção da unidade da igreja e do estado. Eles se prepararam para confrontar o Império 

Romano. Neste tempo, finalmente nasceu o unigênito de Deus. 

 

A fim de dar nascimento a Jesus, Maria seguiu um curso com o qual seus pais e seu esposo 

não concordaram. Vocês já pensaram sobre o motivo pelo qual Maria fez isto? Eva negou 

Deus, seu pai, e Adão, seu esposo, e caiu. Assim, de acordo com o princípio de restauração, 

“olho por olho, dente por dente e orelha por orelha,” Deus tinha que tomar isto de volta de 

Satanás. 

 

Maria estava comprometida com José. Essa era a mesma posição que Eva estava, 

comprometida com Adão. A fim de restaurar a Queda através de indenização, Maria teve 

que tomar um curso perigoso, seguindo exatamente o caminho oposto de Eva. 

 

Sob a lei Judaica, uma mulher adúltera poderia ser apedrejada até a morte. A despeito disto, 

Maria, em favor da vontade de Deus, determinou a se oferecer como um sacrifício. 

Negando seu compromisso com José, ela ficou grávida de Jesus. Vocês devem saber isto. 

Desde o momento que Maria ficou grávida, não havia absolutamente nenhuma condição 

para Satanás acusar Jesus, ou reivindicar que permanecesse qualquer traço de seu 

relacionamento de amor nele. 

 

Porque Jesus nasceu sobre o fundamento de indenização estabelecido por Tamar e os 

Israelitas, Satanás não pôde reivindicar que permanecia qualquer traço de seu 

relacionamento de amor. Por isso, finalmente, o novo filho da esperança de Deus pôde 

aparecer. A partir daquele momento que Maria ficou grávida, Jesus era o filho de Deus. 

 

Porque Jesus nasceu no centro do amor de Deus, as palavras “filho unigênito” estão 

corretas. Vocês devem saber que nunca houve alguém como Jesus Cristo, que nasceu sobre 

esse fundamento de restauração através de indenização. Vocês devem saber que Jesus era o 

santo dos santos. Vocês não devem ter uma fé cega. Não há nenhuma perfeição na 

ignorância. É difícil concluir a Vontade de Deus, mesmo depois de vocês a entenderem. 

Embora o Deus todo poderoso e onisciente quisesse ver Sua vontade cumprida, Adão e Eva 

caíram. Vocês acham que podem cumprir a Vontade de Deus na ignorância? De jeito 

nenhum! 
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Quando Maria estava grávida de Jesus, ela estava na posição de Eva, Rebeca e Tamar. Ela 

enganou seu esposo, seu sogro, e seu próprio pai. O que ela fez? Ela ficou grávida. A 

posição dela era para indenizar no lado de Deus, o relacionamento de Eva com o Arcanjo 

ficando grávida. O Rev. Moon não está arbitrariamente dando a vocês a pista para a solução 

deste problema enigmático. Eu descobri estas coisas enquanto buscava o amor e coração de 

Deus, que esteve operando Sua providência para salvar a humanidade. 

 

A questão do nascimento sagrado de Jesus Cristo tem sido controversa na sociedade cristã. 

Vocês podem imaginar como eu descobri sobre isto. O que vocês acham, Jesus Cristo é 

filho de homem ou o filho de Deus? Neste ponto eu posso dizer claramente a vocês, Jesus 

Cristo pôde nascer de Deus porque ele nasceu a partir do ventre sobre o fundamento de 

indenização, estabelecido através da história de separação entre Caim e Abel, e o primeiro 

filho e o segundo filho. Em outras palavras, quando ele nasceu depois de dez meses no 

ventre, ele já estava santificado como o filho de Deus. Vocês devem saber isto claramente. 

 

* * * 

 

2) A LINHAGEM FAMILIAR DE JESUS CRISTO, O UNIGÊNITO DE DEUS 

 

O Livro de Mateus no Novo Testamento corresponde ao Gênesis no Velho Testamento. 

Assim, a queda do homem foi registrada no Gênesis, e o curso de restauração foi registrado 

em Mateus. Em Mateus você encontra a linhagem desde Abraão até Jesus Cristo, registrada 

como a “genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.” No terceiro versículo, 

o nascimento de Perez e Zerá de Judá e Tamar está registrado. Por que vocês acham que o 

registro de Tamar, uma adúltera, aparece no início do Novo Testamento? Também aparece 

o fato que Boaz nasceu de Rute, e que Davi foi pai de Salomão com a esposa de Urias. No 

versículo 16, o registro diz que “Maria deu nascimento a Jesus, chamado Messias.” Por que 

a Bíblia registra estes episódios imorais, profanos e imperdoáveis? 

 

Eu penso que o escritor de Mateus deve ter conhecido o fundamento do nascimento de 

Jesus. Do contrário, por que ele registraria este tipo de história desagradável? Vocês devem 

saber o motivo. Não somente estas histórias, mas há muitas outras histórias tristes na Bíblia 

que não entendemos completamente. Devemos esclarecer estas coisas escondidas e 

estabelecer uma sólida tradição cristã, do contrário, o Cristianismo estará ameaçado, se 

tornará presa de Satanás, e certamente desaparecerá. 

 

Jesus Cristo nasceu de Maria, a mulher central que poderia resolver o ressentimento 

histórico de Deus, com fé na Vontade de Deus além de vida ou morte. Por isso, através dos 

4.000 anos da história Judaica, Deus encontrou o Adão restaurado, purificado, sem nenhum 

traço da linhagem decaída. Em I Coríntios 5:45 Jesus é citado como o “segundo Adão.” 

Esta expressão “segundo Adão” representa o filho restaurado de Deus, que pode receber 

amor de Deus como resultado da história providencial de Deus de 4.000 anos para salvação, 

restauração e recriação. Isto nunca tinha sido entendido antes. Eu acho que esta é a primeira 

vez que vocês ouvem esta explicação, não é? 

 

* * * 
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3) A MISSÃO DO MESSIAS E A POSIÇÃO DE JESUS CRISTO 

 

O Messias era o verdadeiro homem que Deus, a humanidade e toda a criação estiveram 

esperando. Ele veio como a encarnação de amor, para falar a verdade em perfeita unidade 

com o amor de Deus. Cada uma de suas ações era motivada pelo amor. 

 

Ele seguiu sua vida de uma forma não convencional, mas de acordo com o padrão de amor 

verdadeiro de Deus. Ele buscou salvar este mundo, não por métodos e táticas mundanas, 

mas centrando no amor verdadeiro de Deus. Isto é o que era o Messias. 

 

Começando com essa pessoa, o movimento de amor verdadeiro poderia se espalhar por 

todo o mundo. Se este indivíduo verdadeiro tivesse se casado e formado uma família, 

centrado nesta família, um clã, tribo, nação e mundo poderiam ter sido concluídos. Esta era 

a esperança universal compartilhada por Deus, a humanidade e toda a criação. 

 

Dois mil anos atrás, Jesus veio com este ideal messiânico, mas infelizmente ele não pôde 

concluir esta missão. Embora fosse o primeiro filho verdadeiro de Deus, ele veio a este 

mundo e iniciou o movimento de amor verdadeiro centrado no amor de Deus, quando 

consideramos que a missão messiânica era formar uma família de amor verdadeiro sobre o 

fundamento de perfeição individual, e então expandindo-o para a tribo, a nação e o mundo, 

não podemos negar que isto permaneceu incompleto. Cristãos atualmente que acreditam em 

Jesus podem se opor a esta ideia, mas ninguém pode negar os fatos históricos. 

 

Sim, Jesus Cristo foi infeliz nisso, embora ele tenha alcançado perfeição individual, ele não 

teve chance de estabelecer a tradição de amor de Deus no nível familiar encontrando uma 

mulher para assumir a posição objetiva em relação a ele como o sujeito. Portanto, até hoje 

nenhuma família apareceu centrada no amor verdadeiro de Deus. As tradições de amor 

verdadeiro conjugal baseado na autoridade messiânica, o verdadeiro amor paternal 

reconhecido por Deus, e o amor verdadeiro de filhos nunca tinham sido estabelecidos. 

 

Se este tipo de família tivesse sido estabelecido, então de forma natural e automática, 

através do processo histórico centrando nesta família, de forma vertical e horizontal, a tribo, 

a nação e um único mundo do amor de Deus teriam emergido. Mas sendo que Jesus não 

pôde estabelecer a tradição familiar de amor verdadeiro de Deus, o fundamento central que 

poderia agradar a Deus, a humanidade e toda a criação, não pôde ser estabelecido. Sendo 

que a família centrada no amor de Deus não foi estabelecida, o verdadeiro clã, a verdadeira 

nação e o mundo verdadeiro não puderam ser estabelecidos. (1981.5.10) 

 

* * * 

 

4) QUE TIPO DE SER É O ESPÍRITO SANTO? 

 

O que era a Vontade de Deus? Primeiro, era estabelecer o padrão de homem e mulher 

perfeitos. Então, estabelecer a família de Deus centrada em Seu amor.  
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Entretanto, a família de Deus foi estabelecida? Não, ela não foi. Jesus conhecia a Vontade 

de Deus e acreditava nela. Mas porque o povo de Israel não acreditou em Jesus, o Judaísmo 

e o fundamento histórico de 4.000 anos para Jesus Cristo declinaram, e ele morreu de forma 

miserável na cruz. Quem entendeu a terrível situação de Jesus até hoje? Ninguém. 

 

Agora vocês sabem porque o Rev. Moon está dizendo isto para vocês. Se isto é verdade, 

quão feliz Jesus deve estar que agora sabemos. A conclusão da família de Deus era 

impossível a menos que Jesus Cristo, o noivo, tivesse sido capaz de encontrar uma noiva 

para se tornar a Verdadeira Mãe. Sem a família de Jesus, a Vontade de Deus não foi 

concluída.  

 

Depois que Jesus morreu, quando os 120 discípulos estavam reunidos em oração no dia do 

Pentecostes, o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo era o espírito Mãe. Jesus estava na 

posição do Pai, e o Espírito Santo era o espírito Mãe. A pessoa que conhece melhor um 

homem é sua esposa; ninguém está mais plenamente unida com seu esposo do que sua 

esposa. 

 

Exatamente que tipo ser era o Espírito Santo? Se Eva tivesse se aperfeiçoado, ela teria se 

tornado a mãe substancial. Mas por causa da queda, a essência de Eva foi tomada de volta 

por Deus. Esta essência devia retornar como uma imagem substancial quando Jesus Cristo 

tomasse uma noiva. Mas sendo que Jesus perdeu o fundamento para se tornar um noivo, o 

espírito não desceu e Jesus não pôde assumir a posição de pais substanciais. Assim, ele teve 

que assumir a posição de pais espirituais com o Espírito Santo. Do contrário, ele nem 

mesmo teria o fundamento para conduzir a providência de Deus.  

 

Portanto, fiéis cristãos falam sobre a necessidade de receber o Espírito Santo. Por que eles 

precisam do Espírito Santo? Porque Eva, a esposa, cometeu pecado, as mulheres têm 

experimentado a dor do parto. Portanto, o Espírito Santo opera para trazer renascimento 

para os cristãos. Para a redenção, precisamos do amor de Jesus e também o amor do 

Espírito Santo. Esse é o motivo pelo qual os cristãos falam sobre receber o Espírito Santo. 

 

* * * 

 

5) RESTAURAÇÃO ESPIRITUAL ATRAVÉS DOS VERDADEIROS PAIS 

 

Dois mil anos atrás Jesus Cristo veio como o segundo Adão. Ele veio como o Messias com 

a missão de Verdadeiro Pai, para salvar toda a humanidade. Mas porque ele seguiu o 

caminho da cruz, os Verdadeiros Pais não puderam aparecer na carne. Como resultado, a 

redenção espiritual se tornou possível, mas a redenção física nunca foi realizada. Em 

resumo, até hoje, não houve nenhum Verdadeiros Pais que pudessem trazer tanto a salvação 

física como a salvação espiritual. Por isso, devemos nascer novamente através da segunda 

vinda do Messias, que vem na carne e espírito como os Verdadeiros Pais. Agora os fiéis 

devem nascer novamente para uma nova vida a partir do ventre da mãe, de forma 

condicional e simbólica. Este é o caminho que estamos trilhando. Até hoje, o Espírito Santo 

tem desempenhado o papel de mãe. Por isso, devemos nascer novamente através do espírito 

da mãe e o espírito de Jesus. 
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Naturalmente, nascemos novamente a partir do ventre da mãe, mas quando olhamos além 

disso, a origem de nossa vida é a partir de nosso pai. Podemos mudar e restaurar nossa 

linhagem seguindo de volta para o ventre de nossa mãe, mas ainda não recebemos nosso pai. 

Até hoje, com o poder da mãe – o Espírito Santo – os cristãos têm esperado o pai, a origem 

da vida, e esperado pelo retorno de Jesus. Antes da queda, as vidas de seus filhos e filhas já 

existiam como semente no corpo de Adão. A semente que se tornará um filho ou filha 

existe no corpo do pai. 

 

A partir do ponto de vista fundamental, espírito e corpo devem nascer juntos. Assim, para 

começar de novo, nosso espírito e corpo devem retornar para a posição da semente. Para 

concluir esta providência, Cristo deve vir como pais. Por isso, devemos renascer como vida 

restaurada através do Senhor do Segundo Advento. Quando vocês refletem sobre o 

conteúdo dos ensinamentos do Rev. Moon, vocês saberão claramente se precisam ou não 

do Messias. 

 

Jesus disse para Nicodemos, “Você não verá o Reino do Céu se não nascer de novo.” 

Nicodemos perguntou, “Como eu posso nascer de novo? Eu posso retornar para o ventre da 

minha mãe?” Jesus disse a ele, “Você é um rabi muito conhecido, um mestre famoso em 

Israel. Como você pode não saber isto?” Jesus estava realmente falando sobre este princípio. 

 

No Cristianismo, a ressurreição e a nova vida se referem a isto. Linhagem de sangue é 

restaurada através da mãe. O pecado original deve ser limpo e o sangue manchado 

restaurado para a linhagem de Deus através da mãe. 

 

Contudo, ser recriado como uma nova vida pura e nascer de novo somente é possível 

através do corpo do Verdadeiro Pai. Somente através do Verdadeiro Pai pode ocorrer a 

salvação completa do espírito e do corpo. Desta forma filhos sem pecado poderiam nascer 

sem nenhuma necessidade de salvação, elegíveis para entrar no Reino do Céu. 

 

Agora vocês sabem quão difícil é o processo de restauração! O Rev. Moon não somente 

teve que descobrir esta verdade, mas também teve que cumpri-la. Agora estou ensinando 

isto a vocês de graça. Vocês são como estudantes que recebem um diploma sem estudar! 

Vocês devem saber em que posição preciosa vocês estão. 

 

* * * 

 

6) O OBJETIVO DEFINITIVO DA PROVIDÊNCIA 

É ESTABELECER OS VERDADEIROS PAIS 

 

A extensão do indivíduo é a sociedade, a nação e o mundo. Se vocês querem liberar a 

humanidade, vocês devem começar com o indivíduo. O indivíduo também é a chave para a 

liberação da família. Certamente, o movimento para liberar nações e o mundo também deve 

ser conduzido por um grupo de indivíduos. Para realizar este objetivo, Deus criou a 

instituição da religião para conduzir as pessoas para perto de Deus. 
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Qual é o objetivo definitivo da providência? Geralmente as pessoas entendem que a missão 

da religião é fazer algo bom pelo mundo. Pessoas religiosas pensam assim também. 

 

A partir do ponto de vista da vontade de Deus, filantropia é um propósito secundário da 

religião. O primeiro propósito é estabelecer os Verdadeiros Pais. A fim de indenizar a 

história da humanidade que nasceu a partir de maus pais, o maior problema de Deus é como 

estabelecer uma pessoa que nasce de bons pais.  

 

O mundo mal começou a partir do indivíduo e se espalhou para a família, clã, tribo, nação e 

mundo. A fim de edificar o mesmo fundamento Deus teve que expandir a realidade do 

Arcanjo e do clã. A partir dali, gradualmente, Ele pode edificar as realidades do filho 

adotado e do filho legítimo. Na realidade do filho legítimo há Caim e Abel. Caim e Abel, 

que nasceram a partir de pais decaídos, brigaram um com o outro, e se separaram. A menos 

que o fundamento de completa unidade entre Caim e Abel seja estabelecido, a realidade da 

Queda não pode ser superada. 

 

A realidade da Queda somente poderia ser superada pelo estabelecimento do fundamento 

de substância. Mesmo se a humanidade pudesse alcançar o estágio de aperfeiçoamento, a 

linhagem pecaminosa de Satanás ainda não seria limpa. 

 

Para limpar o pecado original precisamos do Messias. Portanto, para o homem decaído, o 

fundamento de fé, o fundamento de substância e o fundamento para o Messias são 

absolutamente necessários. O problema final é concluir a mudança da linhagem de sangue 

recebendo o Messias sobre o fundamento preparado. Assim, todas as pessoas poderiam se 

colocar na posição de verdadeiros filhos de Deus. Por causa da queda de Adão e Eva, não 

havia nenhuma maneira para Caim e Abel se unirem verticalmente. Adão e Eva estavam na 

posição de serem restaurados através de Caim e Abel, por isso, eles também não tinham 

nenhuma conexão vertical com Deus. 

 

Portanto, nós que buscamos a realidade de verdadeiros filhos de Deus devemos encontrar 

os Verdadeiros Pais, que possam nos conectar verticalmente com Deus. Sem restaurar a 

posição de filhos antes da queda, não podemos entrar no estágio de aperfeiçoamento com 

Deus. Não importa quão forte seja sua fé em Deus, não importa quão unidos estejam Caim 

e Abel, a menos que as pessoas tenham restaurado o fundamento de seus pais antes da 

queda, elas não poderiam encontrar o caminho para avançar verticalmente. 

 

Para resolver este problema, devemos restaurar a posição de Deus como Verdadeiros Pais. 

 

* * * 
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SEÇÃO 3. A PROVIDÊNCIA DE DEUS ATUALMENTE 
 

1. DE ISRAEL PARA ROMA 

 

1) OS ISRAELITAS DEVIAM TER SE UNIDO COM JESUS CRISTO 

 

Não era a vontade de Deus que Jesus fosse acusado de heresia e seguisse o caminho da cruz. 

Vocês acham que Deus escolheu os Israelitas e os preparou através de 4.000 anos de fé e 

sofrimento para a missão de matar Jesus Cristo? Se vocês realmente acreditam que esta era 

a missão do povo escolhido, posso dizer que vocês são loucos. Não, Deus não preparou 

Israel por 4.000 anos para matar Jesus. 

 

Deus não preparou os Israelitas para criar vilões para o assassinato de Jesus. 

 

Embora Jesus tenha nascido como o primeiro filho de homem, ele não tinha o poder e 

autoridade do primeiro filho. Ele tinha somente a posição de Abel. A autoridade e poder do 

primeiro filho foi negada a ele. Porque ele estava na posição de Abel, quando a realidade 

externa de Caim (a Israelita) negou a realidade Abel (Jesus), Jesus não tinha um caminho a 

seguir. Portanto, os tristes eventos da história ocorreram. 

 

Quando os Israelitas se opuseram a ele, Jesus Cristo foi alienado da posição Abel. Esse é o 

motivo pelo qual Jesus disse sobre sua mãe Maria, “O que tens a ver comigo?” Estas foram 

palavras dolorosas. Vocês sabem por que Jesus disse estas palavras? Ninguém sabe ou 

revelou a razão. Quando os Israelitas se tornaram o lado Caim, Jesus no lado Abel se tornou 

o inimigo do Judaísmo. Ele se tornou o objeto de ridículo e críticas. Ao mesmo tempo, os 

Romanos o visualizavam como um revolucionário contra Roma. Devido a tudo isso, a 

vontade de Deus não pôde ser cumprida, fundamentalmente porque a realidade Caim, os 

Israelitas, não se uniu com ele. 

 

Jesus clamou na cruz, “Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste?” Por que vocês 

acham que ele orou assim? Vocês acham que ele teria orado assim se tivesse concluído a 

vontade de Deus? Ele não pôde conduzir completamente a vontade de Deus. 

 

Como ele esperava se unir com os Israelitas! Jesus veio estabelecer uma nação e um mundo 

centrado no amor de Deus. Embora esperasse que os Israelitas se unissem com ele, o povo 

não acreditou nele. Por isso, o primeiro Israel desmoronou e o segundo Israel, o 

Cristianismo, herdou a linhagem. Em outras palavras, porque Israel não aceitou Jesus e sua 

vontade, Deus conduziu Sua providência por 2.000 anos através do Cristianismo. 

 

* * * 

 

2) E SE OS ISRAELITAS TIVESSEM RECEBIDO JESUS CRISTO? 

 

Se Jesus não tivesse morrido, o que teria acontecido? Sua esperança para a unificação 

mundial teria sido realizada. Ele teria completado a Vontade de Deus. 
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Primeiramente, Jesus teria unido o Judaísmo, as tribos Judaicas e a nação, e a região árabe 

na qual os descendentes das doze tribos estavam vivendo. O objetivo de Jesus era trazer 

unificação, centrada em uma religião, de todas as tribos, nações e o mundo. Embora esta 

fosse a missão de Jesus, ele foi assassinado apenas três anos depois que começou. Ele não 

deveria ter morrido na idade de 33 anos. 

 

Ao invés, ele deveria ter vivido até que tivesse concluído a Vontade de Deus salvando todas 

as pessoas e o mundo, e se tornando o Rei dos Reis. 

 

A Bíblia afirma claramente que Deus enviou Seu filho unigênito Jesus Cristo porque Ele 

amava este mundo. Se os Israelitas tivessem se unido com Jesus, Deus seguramente teria 

realizado Sua Vontade. 

 

Vamos olhar para a situação de Israel no tempo de Jesus. O Império Romano, o império 

mais forte do mundo, estava declinando e se tornando espiritualmente empobrecido. Uma 

revolta ou mudança revolucionária radical estava para acontecer. Esta era a situação no 

tempo do nascimento de Jesus. Naquele tempo no Oriente, a civilização Indiana tinha se 

desenvolvido no Budismo e a civilização Chinesa centrando no Confucionismo. 

 

Como um líder religioso, que direção Jesus teria seguido após a unificação do Judaísmo? 

Ele teria seguido para os países do Budismo e Confucionismo. Se os Israelitas tivessem 

recebido Jesus, a ideia messiânica teria se espalhado facilmente por todo o Oriente Médio, a 

Índia, e o Extremo Oriente, como também no Império Romano e toda a Europa. Jesus 

seguramente teria unido o mundo em seu próprio tempo. 

 

Em outras palavras, se as doze tribos de Israel tivessem se unido com Jesus e trilhado este 

caminho religioso, todo o mundo árabe facilmente teria se unido com ele. Sobre este 

fundamento, ele teria superado o Império Romano, a Europa e toda a Ásia. Jesus teria 

estabelecido uma nova realidade religiosa e teria se tornado o Rei dos Reis. Mesmo se o 

Império Romano tivesse se oposto a ele, com o apoio dos poderes Budistas e 

Confucionistas no Oriente, Jesus poderia ter unido o mundo em seu tempo. 

 

Infelizmente o povo Judeu rejeitou Jesus, e ele foi enviado para sua morte; a esperança do 

mundo unificado foi perdida. 

 

Vamos pensar sobre o que teria sido estabelecido se os Israelitas tivessem recebido e se 

unido com Jesus. Se isto tivesse acontecido, Jesus teria se tornado o Rei de Israel, unido 

seus discípulos, e trazido unidade entre todos os descendentes de Abraão, incluindo as doze 

tribos de Jacó e os Árabes. Todos eles teriam se tornado parte da família dos filhos de Deus. 

 

Jesus teria assegurado a soberania de Deus centrada na nação de Israel, e estabelecido a 

Constituição do Reino Celeste. Naquele tempo, uma vez que a soberania de Deus tivesse 

sido substancialmente estabelecida em uma nação, ninguém teria ousado desafiá-la. A 

nação que Deus desejava estabelecer através de Adão teria sido realizada através do 

segundo Adão, Jesus Cristo, o Rei.  
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O Império Romano teria se ajoelhado diante de Deus como profetizado em Isaías, Capítulo 

9:7-9: “Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no 

seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre; o 

zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.” 

 

Depois que Jesus foi para a cruz, seus discípulos tiveram que seguir através de todos os 

tipos de sangrentas perseguições e sofrimentos, e marchar na direção de Roma com as mãos 

nuas. Certamente, em 400 anos, o Império Romano se ajoelhou diante destas pessoas de 

mãos nuas. Se Jesus tivesse vivido para liderar estas pessoas, seguramente em seu próprio 

tempo de vida ele poderia ter trazido o Império Romano sob o controle de Deus. 

 

Naquele tempo o Império Romano era o centro do mundo. Deus tinha preparado o Império 

Romano para o benefício da restauração do mundo todo. Uma vez que o Império Romano 

tivesse sido transformado no Reino do Céu, teria sido fácil para o restante do mundo seguir. 

 

Se Jesus tivesse estabelecido o Reino do Céu na Terra em Roma, o poder romano teria sido 

utilizado para espalhar sua mensagem por todo o mundo. Jesus teria seguido para 

estabelecer o Reino do Céu na Terra por todo o mundo. Se isso tivesse acontecido, 

atualmente não haveria nenhuma igreja Católica Romana, Metodista, Igreja de Cristo, 

Presbiteriana, etc. Não haveria nenhuma dessas denominações. Quando chegam ao seu 

destino, vocês não precisam mais de seu transporte. Todos seríamos cidadãos do Reino 

Celeste. A história cristã não teria sido escrita com sangue; não teria havido mártires, e 

nenhuma cruz pendurada em igrejas. Se isto tivesse acontecido, a missão do Messias teria 

sido concluída, e não teria havido necessidade para Cristo voltar novamente. 

 

A traição de Jesus foi um evento miserável. Por causa da desobediência de Adão e Eva, 

Deus não pôde realizar Seu ideal no Jardim do Éden. Por causa da traição de Jesus Cristo 

pelo povo escolhido, Deus não pôde realizar o Reino de Deus na Terra. 

 

* * * 

 

3) OS ISRAELITAS NÃO CONHECIAM A VONTADE DE DEUS 

 

Embora os Israelitas tenham esperado pelo Messias, eles não o reconheceram quando ele 

chegou. Por que eles falharam em atendê-lo? A razão é simples. O Messias veio à terra para 

salvar o mundo e toda a humanidade. Deus tinha escolhido os Israelitas não para o próprio 

benefício deles. Vocês devem saber isto. Ele não escolheu a Igreja de Unificação para seu 

próprio benefício. Deus não escolheu o Rev. Moon para seu próprio benefício, mas para 

Deus e pelo mundo. 

 

Na Bíblia, João 3:16 diz, “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 

unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” Deus deu 

seu único filho, não pelo Cristianismo. Os cristãos devem estar cientes disto. Jesus veio não 

para o Cristianismo, ele veio para toda a humanidade. Jesus não era o Messias somente para 

os cristãos. Se eles não estão cientes disto, os cristãos seguramente perecerão. 
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Os Israelitas não entenderam isto. Eles pensavam que o Messias, o Rei dos Reis, viria para 

trazer a eles bênçãos e glória depois que ele conquistasse o mundo Romano. Mas essa não 

era a Vontade de Deus. A Vontade de Deus era que o Messias viria e sacrificaria os 

Israelitas para o benefício do mundo, ensinando-os o coração de Deus para servir toda a 

humanidade. Somente depois de vencer sobre toda a humanidade o dia de glória viria para 

eles. Vocês entendem? 

  

As expectativas dos Israelitas estavam em cruzamento com a Vontade de Deus. A Vontade 

de Deus e o Messias devia salvar o mundo e a humanidade, e endireitar a história. Os 

Israelitas pensavam que o Messias vinha para o povo e a nação de Israel e sua história. Por 

isso, eles tinham propósitos divergentes. Quando os Israelitas olharam para o Messias, eles 

não puderam acreditar em seus olhos, assim, ao invés de recebê-lo, eles se opuseram a ele. 

Eles esperavam o Messias para receberem apoio de Roma, e talvez governar sobre Roma. 

Mas eles não puderam acreditar que este Messias poderia fazer isto. 

 

Os Israelitas tinham recebido as bênçãos como nação escolhida de Deus para conduzir o 

mundo. Mas sendo que eles tinham propósitos cruzados com Deus, eles não puderam 

alcançar seu destino, e o povo escolhido que deveria ter atendido Deus e servido Seu 

propósito, falhou em servir Deus e foi punido. Por 2.000 anos eles vagaram ao redor do 

mundo sem uma nação. 

 

* * * 

 

4) BÊNÇÃO DE DEUS SE MOVE PARA A PENÍNSULA ITALIANA 

 

Por que vocês acham que Deus colocou tanto esforço em estabelecer o Judaísmo, como 

também o Budismo e o Confucionismo no Oriente? Tudo isto era para o Messias. Deus 

estabeleceu uma realidade de cultura religiosa em âmbito mundial para que quando o 

Messias viesse, isto pudesse fornecer apoio periférico para ele. O Cristianismo teve que 

suportar 400 anos de perseguição e sacrifício em Roma para indenizar a história e 

estabelecer a cultura cristã centrada no Império Romano. Assim, para onde foi a bênção de 

Deus quando ela foi tirada dos Israelitas? Ela foi para a península Italiana. 

 

Por causa de sua morte, o espírito e corpo de Jesus foram separados. Posteriormente duas 

esferas culturais principais se desenvolveram: a cultura física humanista do Helenismo e a 

cultura espiritual teísta do Hebraísmo. O Império Romano, representando o corpo de Jesus, 

aceitou primeiro o Helenismo, sob o domínio de Satanás. Por isso o Cristianismo foi 

perseguido em Roma por 400 anos. 

 

Deus estabeleceu o Cristianismo como a religião nacional em Roma somente depois que os 

cristãos suportaram 400 anos de perseguição sangrenta e indenização, e finalmente 

ganhando os corações do povo Romano. Depois que o Império Romano reconheceu o 

Cristianismo, o período dos Patriarcas começou. Como os Patriarcas lidaram com a 

situação? Eles eram dogmáticos, autoritários e divididos, e por isso, eles não puderam 

crescer além do nível nacional e assumir sua missão em âmbito mundial. 

* * * 
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5) HISTÓRIA DO JUDAÍSMO E A IGREJA CATÓLICA ROMANA 

 

Por que os Israelitas não puderam receber Jesus Cristo? Eles pensavam que quando o 

Messias viesse, ele conquistaria imediatamente o Império Romano e os Israelitas 

controlariam o mundo todo. Mas essa não era a Vontade de Deus. 

 

Sua Vontade não era ter a nação de Israel conquistando espiritualmente Roma e os países 

vizinhos e controlando o mundo. A Vontade de Deus era, ao contrário, utilizar Israel como 

um sacrifício para o benefício de Roma, os países vizinhos e o mundo. A Vontade de Deus 

não está confinada a uma única nação; Sua ideia é ir além da nação. Sua Vontade não está 

limitada a uma única denominação religiosa; ela vai além da denominação. Entretanto, os 

Israelitas, se preocuparam teimosamente com seu próprio interesse e autoridade nacional, 

não confiaram em Jesus, que defendia o internacionalismo. Isto resultou em horrorosa 

tragédia. 

 

Como em Israel, em Roma a Vontade de Deus não devia permanecer em uma única nação. 

Ela era para salvar a humanidade. Roma cumpriu sua missão? Não, ela não cumpriu. 

Devido à corrupção na Igreja Católica Romana, ela não pôde unir o mundo em uma única 

cultura cristã. Se naquele tempo o Império Romano tivesse se unido com a Igreja Católica 

Romana para perseguir a Vontade de Deus, seguindo de forma inabalável o caminho de 

sacrifício da cruz para concluir sua missão, eles poderiam ter salvo o mundo. Entretanto, o 

que a Igreja Católica Romana realmente fez? Ela se centrou no Papa e esqueceu a Vontade 

de Deus. Ela subjugou muitas nações e desfrutou de sua autoridade. 

 

Em João 3:16 a Bíblia diz: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 

unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” Vocês 

acham que esta mensagem tinha a intenção de salvar indivíduos? Não, ela pretendia salvar 

o mundo. O amor de Deus não era somente por indivíduos. Não era somente pelo 

Cristianismo. O amor de Deus era pelo mundo. Este mundo incluía o Império Romano e as 

nações do Oriente. O que Deus pretendia fazer depois que Israel recebesse o Messias? 

 

Ele queria salvar o mundo, então, com toda a humanidade proclamando “Aleluia!” Ele 

queria tornar Israel a nação central do mundo. Mas Israel queria glória imediatamente após 

a chegada do Messias. Os Católicos também queriam glória imediata e a expansão da 

autoridade papal. 

 

* * * 

 

2. DA ITÁLIA PARA A INGLATERRA 

 

1) BÊNÇÃO DE DEUS SE MOVE DA ITÁLIA PARA A INGLATERRA 

 

Quando a Igreja Católica Romana não cumpriu sua responsabilidade, a bênção de Deus 

inevitavelmente teve que se mudar para algum lugar. Quando Deus retirou Sua bênção de 

Roma e a Idade Média se tornou a Idade das Trevas, as orgulhosas autoridades Católicas 

Romanas foram derrubadas em meio à ideologia humanista.  
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Neste momento Deus iniciou o novo movimento Protestante e abriu o caminho para a 

salvação mundial novamente. Deus confiou Sua bênção no movimento Protestante Inglês, 

centrando em Henrique VIII, que conduziu o movimento para se opor aos Católicos e 

mudar a constituição da igreja. Por isso a Vontade de Deus deixou Roma e se mudou para a 

Inglaterra, e uma nova providência para a salvação mundial começou. 

 

Assim, a pequena ilha da nação da Inglaterra, desenvolvendo suas capacidades de ir através 

do oceano, rapidamente se tornou uma potência mundial. O mundo disse, “O sol nunca põe 

no império Britânico.” 

 

Deus abençoou a Inglaterra não pelos próprios britânicos, permitindo-os conquistar o 

mundo e desfrutar a nata da civilização apenas para eles mesmos, mas para o benefício da 

salvação mundial. Em outras palavras, Deus abençoou a Inglaterra porque, sobre seu 

fundamento mundial, Ele queria salvar o mundo. Naquele tempo a Inglaterra deveria estar 

ciente sobre a Vontade de Deus, e internamente estar unida com os Puritanos, que 

sonhavam sobre um país livre centrado na Vontade de Deus. Então a Inglaterra deveria ter 

espalhado a Palavra de Deus por todo o mundo no fundamento de suas colônias. Se ela 

tivesse feito isso, a Inglaterra seguramente teria sido capaz de unir e salvar o mundo. 

 

Na realidade, o que a Inglaterra fez? Ela não estava ciente de sua missão e colonizou outras 

nações para seus próprios interesses. Ela falhou em se tornar uma nação para o benefício da 

salvação mundial, e explorou o mundo para seu próprio benefício. A Igreja Anglicana 

fortaleceu sua autoridade, apoiou o governo e esqueceu a salvação mundial, e perseguiu os 

Puritanos que defendiam nova liberdade religiosa. A Vontade de Deus de salvar o mundo 

centrando na Inglaterra chegou a um beco sem saída. 

 

Os Puritanos, que defendiam liberdade religiosa, lutaram contra a monarquia autoritária. 

Finalmente eles cruzaram para o novo continente da América, ao risco de suas vidas. Além 

de denominação, além de nacionalidade, estes Puritanos desbravaram a América centrados 

no Protestantismo de Deus. Eles se esforçaram para edificar o país ideal de Deus. Eles 

deixaram para trás sua terra natal, a qual os tinha perseguido e oprimido por sua fé, para 

salvar o mundo e edificar um mundo ideal no qual poderiam servir Deus livremente. Assim, 

eles se uniram e desbravaram a América, e estabeleceram um fundamento religioso que se 

equipara ao da Inglaterra. Lá as pessoas eram capazes de estabelecer uma realidade cristã 

Abel em nível mundial, em oposição à realidade cristã Caim em nível mundial, unindo as 

forças Protestantes. Desta forma Deus começou a providência de restaurar os Católicos, na 

posição do primeiro filho, através dos Protestantes Abel. 

 

* * * 

 

2) A IGREJA ANGLICANA E O MOVIMENTO PURITANO 

 

Vocês sabem o que aconteceu entre Henrique VIII e Ana Bolena, não é? Henrique não 

tinha nenhum filho e queria se divorciar de Ana, mas ele enfrentou grande oposição. A 

Igreja Católica se opôs a ele, por isso ele queria mudar a lei a fim de justificar seu divórcio. 

Ele deixou a Igreja Católica e estabeleceu sua própria Igreja Anglicana. Isto é história. 
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Henrique não deveria ter feito isso. Ele deveria ter se arrependido sobre isso. Contudo, ele 

abriu um novo estágio providencial ao se unir com o novo movimento Protestante no nível 

nacional. A Rainha Elizabeth era Protestante. Ela aceitou o Calvinismo. Através do 

Estatuto de Westminster, Artigo 33, a Rainha Elizabeth estabeleceu o fundamento para a 

Inglaterra aceitar o Calvinismo. Era a Vontade de Deus que a Inglaterra derrotasse a 

Espanha e fortalecesse seu poder além oceano. 

  

A Inglaterra herdou todo o fundamento histórico da bênção de Deus para o Cristianismo. 

Naquele tempo, se a Inglaterra, começando com Henrique VIII, tivesse abraçado todos os 

Protestantes Europeus por três gerações, ela teria se tornado o reino de liberdade, o irmão 

mais velho e a nação mãe. Ela deveria ter abraçado todos os Europeus que buscavam 

liberdade religiosa. 

 

O nome da Inglaterra é Reino Unido. Literalmente este nome transcende a nação. A 

Inglaterra, que era somente uma pequena ilha e a base de bandos de piratas, se tornou o 

poderoso Império Britânico. O sol nunca se põe no Império Britânico. Isto não foi porque 

eles eram tão capazes. Isto foi possível porque, depois da falha do Império Romano, Deus 

precisava de uma nova nação central onde estabelecer uma nova tradição e um caminho. 

 

Esse é o motivo pelo qual Deus abençoou a Inglaterra e a capacitou a conquistar por todo o 

mundo. Se a Inglaterra tivesse se unido com a Vontade de Deus, não teria havido nenhuma 

nação da América. O mundo teria sido unido naquele tempo. Mas a forma que os Britânicos 

colonizaram e exploraram a Índia por 300 anos não era a Vontade de Deus. 

 

Deus criou um bom fundamento sobre o qual a Inglaterra poderia ter unido suas colônias na 

Ásia. Isso não é assim? Se a Inglaterra tivesse conhecido a Vontade de Deus e marchado 

em frente com os Protestantes para unir as novas nações para o propósito da salvação 

mundial, então a Inglaterra teria sido capaz de estabelecer uma cultura mundial. A América 

de hoje não teria existido. Isso não é assim? Os Puritanos tentaram reformar a Igreja 

Anglicana e estabelecer o ideal de Deus na Inglaterra. Eles buscavam edificar a igreja e a 

nação ideal de Deus. Mas sendo que a monarquia britânica os perseguiu, eles tiveram que ir 

para a distante terra da América para buscar liberdade de fé. 

 

* * * 

 

3. BÊNÇÃO DE DEUS PARA A AMÉRICA 

 

1) O MOVIMENTO PROTESTANTE E OS PIONEIROS DA AMÉRICA 

 

Podemos ver que o papado Romano medieval tinha esquecido a Vontade de Deus de salvar 

o mundo, porque ele se tornou corrupto e consumido por sua própria autoridade e dogma 

eclesiástico. Ele tinha esquecido o mundo, vendo somente seu próprio poder e fundamento, 

e negando todas as forças que se opunham a ele. Originalmente ele deveria ter pensado que 

estava pronto para se sacrificar para salvar o mundo. Ao invés, ele pensava somente sobre 

proteger seu próprio poder e glória.  
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Sendo que a Vontade de Deus era salvar o mundo, Ele não podia permitir que esta situação 

continuasse. Ele tinha que destrui-la ou renová-la, por isso Ele iniciou o movimento 

Protestante. Martinho Lutero veio e enfrentou diretamente o papado. Seu pensamento era 

amar a Deus e ensinar o mundo as ideias de igualdade e liberdade. Ele acreditava que este 

era o desejo de Deus, e que Deus o ajudaria. 

 

Na Inglaterra, o movimento Puritano tentou influenciar o Parlamento e formar um novo 

governo centrado em Deus. Mas o governo não aceitou este movimento e continuou a 

oprimi-lo. Os Protestantes que buscavam liberdade para adorar a Deus foram perseguidos 

por toda a Europa. 

 

Estes movimentos surgiram naturalmente. Os líderes do movimento Protestante sonhavam 

com uma igreja na qual pudessem servir livremente a Deus e se moveram além do papado 

Romano medieval. No curso deste movimento eles se tornaram cientes de um novo 

continente. Em busca da liberdade a partir da igreja dogmática e totalitária Europeia, os 

Peregrinos, sonhando sobre um mundo onde pudesse praticar livremente sua fé, cruzaram o 

Oceano Atlântico e viveram no continente americano. Eles vieram em busca de liberdade 

para adorar Deus e edificar o Reino do Céu na Terra neste novo e livre continente. 

 

Cruzar o Oceano Atlântico era uma tarefa perigosa naquele tempo. Para obter liberdade 

religiosa, os Peregrinos deixaram seus amados pais e lares, abandonando suas famílias e 

terra natal. Acreditando somente em Deus e confiando em Seu amor, eles partiram para sua 

viagem. Eles nunca se ressentiram de Deus, não importa que dificuldades e desafios 

enfrentassem. Estas pessoas mantiveram sua fé e determinação de edificar uma nação onde 

seriam livres para praticar sua fé. Eles confiaram absolutamente em Deus. A bordo do 

navio eles oravam para Deus quando ficavam doentes, e permaneceram unidos centrados 

em Deus. Deus deve ter sido movido pela fé deles, observando-os superando grandes 

dificuldades e sofrendo em Seu benefício. 

 

“Vocês são as primeiras pessoas, desde que a história humana começou, que assumiram 

esses riscos para o Meu benefício. Vocês abandonaram suas famílias e nação, por isso eu 

darei a vocês a melhor nação, melhores tribos e clãs do que aquelas que vocês 

abandonaram.” Esta deve ter sido a determinação de Deus. 

 

Vocês sabem que o Mayflower chegou na Nova Inglaterra no inverno. Era novembro, o 

clima era frio e os Peregrinos não tinham comida suficiente. Alguns deles morreram de 

fome. Contudo, embora estas pessoas surpreendentes estavam morrendo, eles guardaram 

alguma semente para plantar no ano seguinte. Elas certamente tiveram a fé que Deus abriria 

seu caminho no futuro, e edificaria através deles uma nação de liberdade e bênção. Esse é o 

motivo pelo qual eles trilharam até o caminho da morte felizes, deixando as sementes para 

seus filhos plantarem. Eles puderam abençoar seus descendentes enquanto seguiam através 

de um caminho sacrificial de dificuldade. Eles fizeram isto somente por causa de sua fé em 

Deus. Vocês podem saber que os 41 sobreviventes fizeram um acordo em nome de Deus. O 

fato que os antepassados da América mantiveram sua fé até o último momento antes de 

morrerem foi um evento histórico. 
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Sem fé, eles poderiam ter orado a Deus em gratidão com seu último suspiro? Vocês devem 

saber que seus antepassados se esforçaram sempre para atender Deus, dia e noite, onde quer 

que eles fossem. Deus, conhecendo a corrupção do papado Romano, confiou prontamente 

Sua bênção sobre estes antepassados americanos. 

 

Os Peregrinos tinham um motivo diferente dos outros imigrantes ao deixarem sua terra 

natal. Eles partiram em busca de uma nação que pudesse salvar o mundo e ser a pátria da fé. 

Isto era uma grande coisa. Esta ideia estava de acordo com a esperança de Deus, que queria 

salvar o mundo além da Igreja Católica Romana. Por isso Deus não pôde evitar abençoá-los. 

 

Cidadãos americanos, Deus abençoou a América não apenas para que vocês pudessem ter 

boas refeições e bons momentos. Deus abençoou a América para salvar o mundo. A 

América não deve trair a Vontade de Deus. Deus quer operar centrado na América. Se seus 

antepassados tivessem vindo para a América para seu próprio benefício, Deus nunca teria 

abençoado eles dessa forma. Estes antigos imigrantes para a América do Norte vieram 

somente em busca da liberdade para adorar a Deus, e nada mais. Mas eles encontraram 

Deus e liberdade, e dinheiro também. Os imigrantes para a América do Sul eram o oposto. 

 

Eles foram em busca de dinheiro. Eles se alinhavam no lado de Deus, mas foram somente 

em busca de dinheiro. Eles foram no mesmo tempo e na mesma posição como os 

imigrantes do norte, mas eles perderam Deus e a liberdade, e também o dinheiro. Agora 

aqueles países são subdesenvolvidos. É um milagre que a América se tornou uma nação de 

primeira classe em 200 anos. Isto somente foi possível com a proteção e a bênção de Deus. 

 

* * * 

 

2) INDEPENDÊNCIA DA AMÉRICA E BÊNÇÃO DE DEUS 

 

Senhoras e senhores, o bicentenário da independência americana está se aproximando. 

Vamos pensar por um momento sobre a posição das pessoas que conduziram a campanha 

pela independência em 1776. Os líderes deste movimento eram traidores a partir do ponto 

de vista da Inglaterra. Como traidores puderam trazer a independência deste grande país, 

que se tornou um país de primeira classe? Vocês acham que Deus abençoou estes traidores? 

O General George Washington foi derrotado em todas as batalhas, no início. Finalmente, no 

momento decisivo no Valley Forge, Washington deve ter orado assim, “Deus, não deveria 

acontecer que estas pessoas, que vieram para esta terra em busca de liberdade de fé, 

deveriam ser levadas de volta por um governo totalitário que não é diferente dos Católicos. 

Por favor, nos abençoe para edificarmos uma nação de liberdade religiosa, e o mundo de 

Seu ideal.” 

 

A Inglaterra estava orgulhosa de sua autoridade e poder militar. George Washington não 

tinha nada. Ele estava na posição de Davi enfrentando Golias, acreditando que Deus era 

mais poderoso do que qualquer exército. Ninguém imaginava que Golias poderia ser morto 

com uma pedra de uma funda. Washington foi para a batalha com seus pensamentos 

focados em Deus. Ele orava enquanto marchava, ele orava enquanto lutava. Os soldados na 

linha de frente oravam a Deus, e as pessoas atrás das linhas oravam também. 
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Líderes religiosos nunca servem a vontade de Deus em suas pátrias. Deus sempre pede para 

eles deixarem o lar; esta é Sua tradição para abençoar essas pessoas. Da mesma forma, ele 

abençoou e protegeu aquelas pessoas que deixaram sua terra natal da Inglaterra. Deus 

conduziu os revolucionários americanos para a vitória para que eles pudessem edificar os 

Estados Unidos da América, porque seu sonho de uma terra de liberdade religiosa estava 

alinhado com Seu ideal. Vocês acham que a América venceria sem a ajuda de Deus? 

 

Na Inglaterra, o povo britânico se uniu com a monarquia e lutou. Na América, filhos e 

filhas amorosos de Deus se uniram com Ele e lutaram. Por isso a América venceu, para 

edificar uma nova nação cristã de liberdade religiosa. O povo americano, desde o 

congressista até o povo comum, sempre se orgulhou e foi grato a Deus porque Ele os 

conduziu para a vitória. 

 

O Congresso Americano sempre começa com oração. Seguramente a América é uma nação 

abençoada por Deus. Até mesmo no dinheiro está escrito, “Em Deus, nós confiamos!” Esta 

nação foi formada como um microcosmo do mundo, com o propósito de proteger a 

liberdade religiosa centrando no Protestantismo. 

 

* * * 

 

3) BÊNÇÃO DE DEUS PARA A AMÉRICA ATRAVÉS DAS GUERRAS MUNDIAIS 

 

Quando Deus abençoou a América, isto foi feito sobre os Protestantes que tinham vindo da 

Inglaterra. A partir daquele tempo, o povo americano tinha que se unir centrado em Deus a 

fim de salvar o mundo e estabelecer a soberania de Deus. Para o propósito de sua missão e 

a salvação mundial, eles deviam se sacrificar e servir o mundo. 

 

Deus edificou a América como a principal nação do mundo através das vitórias na Primeira 

Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial.  

 

Porque Israel tinha rejeitado Jesus Cristo, e falhou em sua responsabilidade, as nações 

asiáticas da Índia e China estavam na realidade de Satanás. Mas depois da Segunda Guerra 

Mundial, nações sob o domínio de Satanás retornaram para o lado de Deus.  

 

Por causa da vitória americana nas duas guerras mundiais, foi estabelecido um fundamento 

em âmbito mundial centrado na cultura cristã, como o segundo Israel. 

 

Então onde a América deveria ir? Ela tinha que voltar para a Ásia e, centrada no 

Cristianismo, criar uma poderosa esfera cultural pela união das nações que estavam à deriva 

sem uma base nacional forte. Os tempos mudaram. A época da nação está passando, e a 

época do mundo está se aproximando. Quem vocês acham que deu esta bênção para a 

América? Deus a concedeu. Deus abençoou a América a fim de conquistar o mundo, 

centrado no Cristianismo. A América cumpriu sua missão? 
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Originalmente, os Estados Unidos deviam ter feito o que o General Douglas MacArthur 

havia recomendado. Eles deveriam ter destruído completamente os comunistas naquele 

tempo.  

 

Uma vez que a América tivesse trazido a autoridade do totalitarismo da Alemanha e do 

Japão de volta para o lado de Deus, ela deveria ter sido capaz de manter isto a todo custo. 

Quem vocês acham que foi responsável pela divisão da península coreana? A América! 

Neste ponto a América seguiu contra a Vontade de Deus, e como resultado de seu erro, 

Satanás a arrastou de volta. 

 

Através da Segunda Guerra Mundial, o mundo cristão recebeu a bênção de Deus. Todos os 

fiéis cristãos, em gratidão por esta bênção, deveriam ter se unido em forte determinação 

para cumprir a Vontade de Deus, oferecendo suas lágrimas, sangue, e até mesmo suas vidas. 

Mas elas falharam em fazer isto. Sob a bandeira de sua vitória na Segunda Guerra Mundial, 

a América, unida e centrada em Deus, deveria ter criado uma nova cultura espiritual e 

lançado uma cruzada para a salvação mundial. Mas a América não estava pensando na 

Vontade de Deus. Ao invés, o surgimento do individualismo, a adoração ao dinheiro e o 

materialismo conduziram as pessoas para a corrupção. 

 

A América perdeu seu valor e missão de conduzir o mundo, esqueceu a Vontade de Deus, e 

se tornou eticamente corrupta, e o Cristianismo antes abençoado começou a declinar. O 

comunismo, o qual negava Deus e defendia a religião como “ópio,” se espalhou ao redor do 

mundo, visando finalmente os Estados Unidos. Atualmente os campus americanos, 

especialmente entre jovens intelectuais, os comunistas são muito ativos em operações 

clandestinas. 

 

* * * 

 

4. PARA A COREIA ATRAVÉS DO JAPÃO 

 

1) O PRINCÍPIO CÍCLICO NO DESENVOLVIMENTO DA CIVILIZAÇÃO HUMANA 

 

Onde o fruto da cultura americana poderia se estabelecer? Ela não permaneceu na América, 

mas se espalhou para a Ásia, Oriente Médio e África, e então o círculo fechou. Embora 

Deus abençoou a América, quando a América falhou, Deus esperava que a Ásia herdasse 

Sua Vontade. Para onde podemos ir a partir daqui? Devemos primeiramente derreter a 

América, então cruzar o Oceano Pacífico na Ásia. Devemos ir para a Ásia. A partir deste 

ponto de vista, a política americana de hoje está voltada na direção errada. Sua política 

orientada para a Europa não está correta. 

 

A civilização tem se movido em círculos do continente para a península, e da península 

para o continente, e então para as ilhas. Por que o Japão cresceu tão rápido? Na Ásia, o 

Japão substitui a Inglaterra, que falhou em sua missão. O Japão se opunha à cultura 

ocidental e tomou sua bênção. Na Ásia, o Japão está na posição que estava a Inglaterra. Ele 

estava destinado a surgir e nutrir o restante da Ásia. Quando o Japão tentou dominar outras 

nações para seu próprio benefício, ele se tornou uma nação satânica, e declinou. 
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O Japão e a Inglaterra estão na mesma posição. Os Estados Unidos herdaram a civilização 

da Inglaterra, e ao mesmo tempo o Japão copiou e herdou a civilização da Inglaterra. 

 

O Japão omitiu o nome de Deus, substituindo-o por sua própria divindade feminina, 

Amaterasu Omikami. Essa nação centrada no feminino estava no lado de Deus? Ela estava 

no lado de Satanás. Sabendo que Deus estava de olho na Ásia como o centro de Sua 

providência, Satanás tentou utilizar o Japão para reivindicar a Ásia. 

 

Mas o país mais importante na Ásia é a Coreia. Vocês devem saber isto. Deus queria trazer 

uma nova civilização do Pacífico para o continente Asiático através do Japão. Para alcançar 

o continente ela tinha que seguir através de uma península. Este é o princípio do 

desenvolvimento da civilização. Ela viajou em um caminho inverso a partir da Europa. O 

Japão estava na posição da Inglaterra, e a Coreia estava na posição da península Itálica. 

 

A América tinha que seguir através do Japão, Coreia, China, o Oriente Médio e África a 

fim de circundar o mundo. Circundar é unir. Então, a civilização Europeia e a civilização 

Asiática teriam se tornado unidas. O Oriente Médio e a África teriam se unido, e a obra 

providencial teria sido feita. 

 

* * * 

 

2) DEUS ABENÇOARÁ O JAPÃO COMO UMA SUPERPOTÊNCIA ECONÔMICA 

 

A Vontade de Deus, que tinha estado centrada na América, agora se moveu para o Japão. 

Quando vocês leem o Princípio Divino, podem encontrar a ideia de “períodos providenciais 

paralelos.” A história humana tem se movido de acordo com fórmulas providenciais 

consistentes estabelecidas pelo Deus vivo. Assim, a providência divina orientou a história 

através destes períodos paralelos. Em outras palavras, às vezes a história se repete e às 

vezes ela assume um curso inverso. A providência de Deus, centrada no continente 

americano, teve que seguir através de uma nação que era uma ilha, como a Inglaterra; e 

então foi para a nação insular do Japão. Graças à bênção de Deus, o Japão se tornou uma 

superpotência econômica em âmbito mundial. Deus abençoou o Japão para indenizar a 

falha da Inglaterra. Deus desenvolveu o Japão como uma potência econômica para 

indenizar a posição da Inglaterra, para o benefício da salvação mundial. Mas ao menos o 

Japão tem este tipo de pensamento? 

 

Eles se centraram em sua divindade, Amaterasu Omikami, e perseguiram os cristãos. Após 

a Segunda Guerra Mundial o Japão se tornou um foco do movimento comunista. 

 

Se o Japão tivesse caído nas mãos dos Comunistas, paz no Extremo Oriente teria sido 

impossível, e até mesmo a América estaria em perigo. A comunização do Japão era a 

estratégia secreta da Rússia e da Coreia do Norte de Kim II Sung no Extremo Oriente. O 

Rev. Moon viu essa estratégia e iniciou um poderoso movimento anticomunista no Japão. 

No meu entendimento, a menos que os líderes e o povo se armassem com a ideologia de 

Vitória sobre o Comunismo, o Japão declinaria. Quem podia conduzir este movimento? 
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Os cristãos japoneses deveriam ter feito isso. Eles fizeram isso? Não. Eles foram 

rechaçados pelos comunistas. Nesta situação, eu lutei contra o comunismo, que tinha um 

poderoso fundamento no Japão, ao risco da minha vida. Agora eu estabeleci um 

fundamento vitorioso no Japão. 

 

* * * 

 

3) A PROVIDÊNCIA DE DEUS SE MOVE PARA A PENÍNSULA COREANA 

 

O Japão completou sua missão de salvar o mundo? Não, ele não completou. Por isso a 

providência de Deus se moveu para a Coreia, para operar centrada nesta civilização 

peninsular. Se Jesus não tivesse perdido seu corpo, ele teria estabelecido uma civilização 

centrada em Deus na península Itálica. Agora o Segundo Advento de Cristo se tornou 

possível na península Coreana. 

 

A Coreia é muito semelhante à Itália. Ela é uma península, e seu clima e ambiente são 

muito semelhantes aos da Itália. Não somente isso, mas a Coreia também se equipara com o 

papado Romano. Roma tinha somente um papado espiritual, mas a Coreia teve que 

estabelecer um papado tanto espiritual quanto físico. 

 

Novas culturas começam nos continentes. Agora, representando a soberania de Satanás, o 

poder comunista varreu a Índia e a China. A Coreia, na posição de Roma, foi dividida em 

Sul e Norte. Senhoras e senhores, vocês sabem com que idade Kim Il Sung e tornou 

primeiro ministro? Ele tinha 33 anos. Nesta idade Jesus Cristo deveria ter se tornado o Rei 

de Israel. Vocês sabem por que os norte-coreanos chamam seu líder, Kim Il Sung, “Aboji,” 

que significa “pai?” Na Igreja de Unificação os membros dizem que estão atendendo os 

“Verdadeiros Pais.” Esta semelhança não é acidental. Embora vocês possam não entender 

estas palavras, esta expressão está correta. Mesmo se vocês se opõem a mim, isto não irá 

parar a providência de Deus. 

 

* * * 

 

4) DEUS CONCEDE PARA A COREIA UMA MISSÃO HISTÓRICA 

 

A Coreia é um país abençoado por Deus. Porque Deus tem um desejo desesperado para se 

livrar de Seu ressentimento histórico, a Coreia deve concluir a missão concedida por Deus. 

Todos os emaranhados da história devem ser desemaranhados na península Coreana. 

 

A história representativa de separação para o benefício da providência de Deus está 

ocorrendo na península Coreana. Tal como Caim e Abel lutaram na família de Adão, o 

povo coreano, que são irmãos de uma única linhagem, estão lutando, apontando armas uns 

para os outros. A zona desmilitarizada coreana não é somente a linha de confrontação entre 

a democrática Coreia do Sul e a Comunista Coreia do Norte. Ela é a linha de frente da 

confrontação histórica entre Deus e Satanás. A Coreia do Norte representa a realidade Caim 

e a Coreia do Sul representa a realidade Abel. 
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Portanto, se a Igreja de Unificação tipo Abel e as igrejas estabelecidas tipo Caim se unem e 

edificam seu poder e fundamento substanciais, então a Coreia do Sul Abel será capaz de 

subjugar a Coreia do Norte Caim, não pela força, mas pelo amor. Não será nenhum 

problema demolir a zona desmilitarizada. Todos os problemas se dissolverão de uma vez. 

 

A área norte da zona desmilitarizada foi simbolicamente capturada por um dragão vermelho. 

O sul foi capturado por um dragão branco. Vocês sabem o que significa Panmunjom, 

simbolicamente? Ele representa “os doze portões perolados” da Bíblia. Panmunjom é a 

linha de frente de Deus e a linha de frente de Satanás. Este é o lugar onde Deus pode fazer 

Suas acusações, e Satanás também pode fazer suas acusações. Ele é o único lugar no 

mundo onde Deus e Satanás acusam um ao outro simultaneamente.  

 

Então, senhoras e senhores, vocês sabem por que a zona desmilitarizada foi estabelecida 

assim? Porque a península Coreana é o lugar do confronto final, onde a história de tristeza 

de Deus será resolvida. Aqui Satanás confrontará Deus com todo seu poder, até seu último 

suspiro. 

 

Se a Coreia do Sul tem o poder ideológico substancial com o qual digerir completamente 

Kim Il Sung na Coreia do Norte, então a Coreia obterá o título como aquela que salvou o 

mundo do poder do comunismo. Obter este título é a tarefa histórica dada por Deus para 

esta nação. Por isso eu declaro claramente, nós cristãos devemos nos unir completamente 

com a missão histórica dada por Deus para esta nação. 

 

Se a igreja e o povo coreano falharem em preparar o fundamento para herdar a fortuna de 

Deus, Deus pode deixar a Coreia e a igreja Coreana. O Japão e a América também são 

países de Deus. A época da nação está passando. 

 

Se a Coreia falhar em concluir sua missão, Deus procurará por outra nação. A história não 

permanece em um único lugar, ela continua fluindo. 

 

* * * 

 

5) A COREIA DEVE INICAR UMA NOVA CULTURA ADÂMICA 

 

A Coreia é o terceiro Israel, que herdou a missão providencial do primeiro e segundo Israel. 

A Coreia, por todos os meios, deve ver o cumprimento da providência de Deus. O fruto de 

todas as civilizações do mundo deve culminar na península Coreana. Devemos ser o 

fundamento para o estabelecimento de um único mundo centrado em Deus. Devemos 

iniciar a nova era da cultura de Adão aqui na Coreia. 

 

Como um mundo centrado em Deus pode ser estabelecido? Um único mundo significa o 

mundo no qual a Vontade de Deus é aperfeiçoada. Neste mundo a cultura de Adão será 

realizada, a qual transcende a tribo e a nação, e cria um mundo perfeito centrado em Deus. 

Se vocês e eu nos unimos, amamos nossos inimigos, amamos Deus sem reservas, amamos e 

servimos nossa nação mais do que a nós mesmos e nossas famílias, e se isto é feito em cada 

família e igreja, então o comunismo perecerá automaticamente.  



49 

 

Na turnê “Salve o Mundo” em Yoido, eu solicitei aos membros da Igreja de Unificação de 

60 nações para orarem pela Coreia. Se oramos todos juntos para o benefício da Vontade de 

Deus e pelo futuro desta nação, então a Coreia será capaz de realizar a cultura de Adão 

centrada na Vontade de Deus. 

 

Ao longo de sua triste história de sofrimento, Deus ensinou esta nação a sentir Seu coração, 

e a superar sua tristeza nacional através do trabalho para cumprir Sua Vontade através da 

Igreja de Unificação. 

 

* * * 

 

5. A MISSÃO DO CRISTIANISMO A PARTIR DO PONTO 

DE VISTA DA VONTADE DE DEUS 

 

1) QUEM ASSUMIRÁ RESPONSABILIDADE POR ESTE MUNDO? 

 

O que é a Vontade de Deus? Naturalmente, a Vontade de Deus é salvar indivíduos. Mas 

Sua Vontade também é salvar o mundo. Indivíduos precisam de salvação, mas Deus precisa 

de um indivíduo que acredita Nele e quer ser salvo para o benefício do mundo. 

 

Deus quer uma família representativa, mas Ele quer esta família para o benefício do mundo. 

Deus quer uma tribo representativa, também para o benefício do mundo. Deus quer uma 

nação representativa que declara que assumirá responsabilidade por salvar todas as nações 

do mundo. Vocês não acham que Deus quer isto? 

 

O povo judeu e a nação de Israel pensavam que o Messias viria somente para eles; esse é o 

motivo pelo qual eles falharam em receber o Messias. Eles não tinham ideia que o Messias 

viria para uni-los para salvar o mundo. A ideia de Deus e a ideia da nação de Israel estavam 

em caminhos opostos. 

 

A partir deste ponto de vista, Jacó era o representante da família, Moisés era o 

representante da tribo, e Jesus veio como o representante da nação e do mundo, com a 

missão central de salvar o mundo. Isso não é verdade? · 

 

A Vontade de Deus não é somente para uma denominação. Ele quer sacrificar uma 

denominação para o benefício da salvação mundial. Atualmente muitos cristãos pensam, 

“Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, por isso eu posso ir para o Reino do Céu.” Se 

vocês acreditam em Jesus somente para sua própria salvação, isto não está alinhado com o 

ponto de vista providencial de Deus. Nunca pensamos sobre o mundo todo. Muito poucas 

pessoas pensam além da salvação de sua própria família e sua própria nação. 

 

Atualmente, a partir do ponto de vista da Vontade de Deus, uma pessoa deveria desejar 

salvação individual para o benefício do mundo, e salvação familiar para o benefício do 

mundo. Salvação tribal e nacional também deveriam ser para o benefício do mundo. 

 



50 

 

Olhando para a situação mundial, a China comunista está voltando para o sistema 

democrático. Este é um sintoma do colapso do comunismo. Eu digo claramente a vocês que 

se as igrejas cristãs e a Igreja de Unificação se unirem, seguramente Kim Il Sung na Coreia 

do Norte morrerá em três anos. Se o Cristianismo não pode superar o comunismo, ele 

seguramente perecerá. 

 

Não importa quão forte seja o mundo democrático, se ele não pode alcançar vitória sobre o 

comunismo, o sistema da democracia perecerá. A Vontade de Deus é eliminar 

completamente o comunismo desta terra e edificar uma nação centrada em Deus. A partir 

do ponto de vista da Vontade de Deus, qual é a missão do Cristianismo? Vocês devem estar 

unidos. Todos os cristãos devem se unir e desarraigar o comunismo desta terra! Vocês não 

devem falhar em reconhecer que este movimento foi iniciado aqui na península Coreana. 

 

Para finalizar a história de ressentimento de Deus, a Vontade providencial de Deus está 

agora se desenvolvendo centrada na península Coreana. A fim de estabelecer a nação da 

cultura de Adão aqui na península Coreana como Deus tem desejado, vocês cristãos e a 

Igreja de Unificação devem se unir! Por favor, entendam que esta é a missão de Jesus 

Cristo e do Cristianismo a partir do ponto de vista da Vontade de Deus. Eu espero que 

quando voltarem para suas igrejas e suas famílias, vocês contarão para todos sobre isto, 

para que nossa nação possa cumprir sua missão como o terceiro Israel escolhido. Se vocês 

fazem isso, tenho certeza que a realidade da verdadeira felicidade de Deus se ampliará para 

abranger nosso povo e toda a humanidade. 

 

* * * 
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SEÇÃO 4. ESTE MUNDO ENFRENTANDO OS ÚLTIMOS DIAS 
 

1. O QUE SÃO OS ÚLTIMOS DIAS? 

 

1) A RAZÃO QUE OS ÚLTIMOS DIAS DEVEM VIR 

 

Na história do Cristianismo, a questão de quando os Últimos Dias chegarão tem gerado 

muita controvérsia. Isto é ainda mais agora do que antes. Sabemos que nos Últimos Dias o 

Messias virá e nos julgará. Nos disseram que ocorrerão eventos catastróficos, que o sol e a 

lua cairão dos céus, e que a terra rachará. 

 

A expressão “os Últimos Dias” vêm a partir da religião. No Budismo os Últimos Dias são 

chamados de Era Sem Lei. No Cristianismo dizemos os Últimos Dias. O que seria os 

Últimos Dias? Devemos considerar esta questão fundamental. O mundo planejado pelo 

Deus absoluto deve ser um mundo absoluto. Uma vez que ele comece, deverá durar para 

sempre. Podemos pensar que a vinda dos Últimos Dias para este mundo conduzido pelo 

Deus absoluto não é plano de Deus, mas é o resultado da Queda. Os Últimos Dias virão 

porque o bem não continuou e o mal assumiu controle. Adão e Eva, criados pelo Deus de 

bondade, viviam no Jardim do Éden de bondade. Se eles não tivessem caído, a bondade 

original teria durado para sempre. Mas por causa da Queda, a bondade não pôde passar pela 

linha de largada. 

 

Vocês devem saber que, embora os antepassados humanos estivessem na posição normal de 

acreditar nas palavras de Deus, eles não fizeram, e a morte veio a existir na terra. Um ser 

apareceu e tentou Adão e Eva a desobedecer a Deus e violar Suas palavras. Porque Adão e 

Eva responderam a esta tentação e desobedeceram às palavras de Deus, Satanás se tornou o 

dono deste mundo. Adão e Eva decaídos se tornaram os objetos de Satanás. Como resultado 

de sua desobediência, o mundo de morte, o qual não tem nenhum relacionamento com Deus, 

teve início. 

 

Deus não podia abandonar o mundo decaído, no qual o bem nunca teve uma base. Ele deve 

restaurar o mundo e iniciar o bem. 

 

Em Isaías 46:11 Deus disse, “porque assim o disse, e assim o farei vir; eu o formei, e 

também o farei.” Por causa da desobediência o mal começou. Centrados em Satanás, seres 

humanos maus e mortos vieram a existir. Para inverter isto, as pessoas devem praticar fé 

absoluta em Deus. Desta forma, o mundo de vida virá a existir. 

 

* * * 

 

2) OS ÚLTIMOS DIAS SÃO OS DIAS DE NOVA ESPERANÇA 

 

Quando são os Últimos Dias? Desde que o mundo mal começou, sempre que um homem 

no lado de Deus aparecia e tentava destrui-lo e retorná-lo para o mundo do bem, seja no 

nível do indivíduo, família, clã, tribo, nação ou mundo, esses eram os Últimos Dias. 
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Em outras palavras, uma figura central vem para aniquilar o mundo mal, liberar as pessoas 

do mundo decaído e de todas as acusações de Satanás, e estabelecer o mundo do bem. Se 

ele segue dentro do nível da família, aqueles serão os Últimos Dias em nível familiar; se ele 

segue no nível de clã, esses serão os Últimos Dias no nível de clã; e o mesmo para os níveis 

tribal e nacional, até os Últimos Dias em nível mundial. 

 

Portanto, os Últimos Dias significam que uma era passa e uma nova era chega. Se nos 

Últimos Dias, por causa de Satanás, Deus destruísse o sol e a terra que Ele mesmo criou, 

Ele seria um Deus de fracasso. O sol e a lua já estão ressentidos o suficiente porque 

estiveram brilhando sobre a humanidade má até agora. Se Deus os destruísse nos Últimos 

Dias, quão miserável seria isso! Por causa da desobediência às palavras de Deus no Jardim 

do Éden, a morte ocorreu. Para restaurar isto, Deus deve encontrar uma pessoa que acredita 

Nele de forma absoluta, para mudar para a realidade de vida. Se vocês perguntam o que são 

os Últimos Dias, eu responderia que eles são o momento para decidir o novo fruto da 

história, o novo centro do presente, e a orgulhosa nova era do futuro. 

 

O que são os Últimos Dias? Eles não são o tempo no qual o chamado de Deus é limitado a 

uma única nação ou a uma única família. Eles são o tempo quando um indivíduo é chamado 

em relação ao mundo. Eles são o tempo quando uma família é chamada em relação ao 

mundo. Este tempo não permanece estático, mas é movido para encontrar a Vontade de 

Deus. Esse é o tempo dos Últimos Dias. 

 

Quando é o fim? Este é o tempo para se elevar, depois de limpar e renovar todo o curso da 

história e estabelecer um único ponto vitorioso como a consumação da história humana. 

 

As palavras que prometem a vinda dos Últimos Dias são palavras de bênção. A palavra 

“julgamento” não é uma palavra ruim, mas ela traz boas novas. Os Últimos Dias são o 

tempo quando milhares de anos de ressentimento e tristeza, enterrados profundamente nos 

corações dos filhos, são dissolvidos. Por isso o Dia de Julgamento deve vir. Como o Juiz 

Supremo, Deus deve proclamar o Dia de Julgamento. Está e a boa nova. 

 

A Igreja de Unificação tem esperado pelos Últimos Dias. A história através de indenização 

deve chegar a um fim. Neste tempo final, os caminhos de bem e mal devem se cruzar. A 

partir deste ponto o bem ascenderá e o mal declinará. Portanto, somente o caminho 

centrado em Deus é a rota para a verdadeira glória. 

 

* * * 

 

3) OS ÚLTIMOS DIAS SÃO UM TEMPO DE CONFUSÃO 

 

Os Últimos Dias são um tempo de confusão, quando será difícil distinguir entre noite e dia, 

e certo e errado. Nada estará claro. Quando Adão e Eva caíram no Jardim do Éden, eles 

ficaram confusos. Eles não tinham nenhum senso de certo ou errado, nem senso de 

propósito, nem senso de julgamento. Quando eles deveriam seguir para a direita, eles se 

moveram para a esquerda. Isso foi a Queda. Adão e Eva caíram em confusão, não 

entendendo nada de forma clara. 
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Se vocês perguntarem quando virão os Últimos Dias, podemos dizer que eles já vieram. Na 

Bíblia os Últimos Dias são descritos como os dias quando as ovelhas e a cabras serão 

divididas. As ovelhas têm dono, mas as cabras não têm dono. Senhoras e senhores, o 

comunismo é representado pela esquerda, e pelas cabras. Na Bíblia, aqueles na esquerda 

são as cabras. Embora elas tenham um dono, elas não reconhecem esse dono. 

 

O comunismo reconhece Deus? O mundo democrático é representado pelas ovelhas. A 

ovelha reconhece seu dono. O povo do mundo democrático reconhece Deus. Todos os 

fenômenos atuais são descritos na Bíblia como fenômenos dos Últimos Dias. 

 

Os Últimos Dias são o tempo quando toda a história será indenizada. Este é um tempo de 

grande confusão. Religião, economia, cultura, tudo será varrido em um turbilhão de 

confusão. Muitas pessoas proclamarão, “Estes são os Últimos Dias!” “O Senhor está 

chegando!” “Vocês devem seguir conosco!” “Sem nós não há nenhuma salvação!” 

  

Externamente estes fenômenos parecem planos e unidimensionais, mas por trás deles existe 

uma história muito complicada. Toda realidade está em profunda confusão. Neste tempo o 

propósito da religião se torna incerto, o propósito da filosofia se torna incerto, os propósitos 

da família, da tribo e da nação são todos incertos. Todas as buscas e propósitos diminuem. 

 

Esta é a situação complicada que ocorre nos Últimos Dias. Nos círculos religiosos e 

ideológicos é a mesma coisa. Na família também. A ética Confucionista de piedade filial e 

fidelidade, e todos os outros princípios éticos estão rompidos. “Onde está minha mãe? 

Onde está meu cônjuge? Onde está meu irmão? Oh, não me preocupo.” Isto é o que está 

acontecendo. 

 

É impossível estabelecer quaisquer padrões para conter esta confusão. O início foi 

desanimador, assim, o final será ruim também. Nos Últimos Dias, tudo será atacado por 

Satanás. Satanás fará da forma como lhe agrada, e todo o mundo estará em grande confusão. 

Quando o Senhor do Segundo Advento vem, haverá grande tumulto, e então uma grande 

transformação. Esta transformação ocorrerá nos níveis do indivíduo, família, clã, tribo, 

nação e mundo. 

 

Nos Últimos Dias toda ordem social será destruída por Satanás. Os pais não reconhecerão 

seus filhos, os filhos não reconhecerão seus pais. Esposos não reconhecerão suas esposas, e 

esposas não reconhecerão seus esposos. Regentes não reconhecerão seu povo, e o povo não 

reconhecerá seu regente. Tudo estará separado. 

 

Este tempo está vindo. Isto é teórico, mas ao mesmo tempo podemos imaginar este tipo de 

mundo. Quando este tempo virá? Quando ele chegar, não somente uma nação, mas todas as 

nações estarão confusas. De fato este tempo já chegou. Olhem para este mundo 

democrático. Na década de 1960 os americanos estavam orgulhosos, mas agora a América 

tem uma dor de estômago. Vocês podem ouvir trovões no estômago da América. Vocês não 

sabem quando vai explodir. Se isto acontecer, vocês ficarão desgastados e espalhados pelo 

chão. Agora Deus pode estar pensando que tipo de remédio Ele terá que fornecer. 
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Tudo estará em propósitos conflitantes. O que é verdade, o que é mentira, o que é bem e o 

que é mal? Não haverá maneira para descobrir isto, certo? Então a Igreja de Unificação 

aparece centrada no Pensamento de Unificação. Ela se tornará proeminente em nível 

mundial e desempenhará um papel importante neste tempo de tumultos. O mundo deverá 

virar e retornar. A partir de onde? A partir do fundo do inferno. Então virá o tempo para ele 

dar um salto para o Reino do Céu. 

 

* * * 

 

2. O FENÔMENO DOS ÚLTIMOS DIAS 

 

1) O MUNDO ATUAL É O RESULTADO DA QUEDA 

 

Há um ditado coreano dizendo que, “Se você planta um feijão amarelo, um feijão amarelo 

brotará. Se você planta um feijão vermelho, um feijão vermelho brotará.” Isso significa que 

você colherá conforme semeou. O mundo de hoje está dividido em duas áreas: teísmo e 

materialismo. Há estas duas ideologias conflitantes. Neste estágio mundial de conflito, o 

problema da juventude tem se elevado para uma questão internacional.  

 

Como pôde surgir este tipo de mundo? Estamos colhendo o que semeamos, por assim dizer. 

Estamos testemunhando isto agora. 

 

Através do processo de restauração, devemos limpar todos os resultados da queda de Adão 

e Eva. O que aconteceu com nossos antepassados humanos? Por causa da queda, suas 

mentes e corpos foram divididos. Em outras palavras, uma pessoa foi dividida em duas. Isto 

aconteceu no início, por isso no final, o indivíduo, família, clã, tribo, nação e mundo estão 

todos divididos. Este tempo de divisão é os Últimos Dias. 

 

Nossos antepassados humanos semearam as sementes do indivíduo dividido e 

multiplicaram tais pessoas, por isso as pessoas devem ser reunidas. Da mesma forma, 

teísmo e materialismo devem ser reunidos. 

 

Os seres humanos seguiram através da história de conflito centrados em suas próprias 

mentes e corpos. Eles não conheceram um único dia de paz e unidade; eles nunca seguiram 

em direção a um propósito claro alinhado com o Princípio Divino. Em resumo, a história 

humana tem avançado enquanto mente e corpo lutavam; como resultado o mundo foi 

dividido em dois. 

 

Este é o resultado da queda. A situação do mundo atual é o resultado da queda. Em resumo, 

o mundo atual não é nada mais do que a expressão em nível mundial da luta individual. 

 

Agora chegou o tempo para retornar, para colher o que temos semeado. Agora é o tempo da 

colheita no nível individual, para colher o fruto da luta entre mente e corpo. O mundo 

comunista representa o corpo e o mundo democrático representa a mente. A divisão foi 

plantada no início, por isso agora é o tempo da colheita. Esta estação da colheita da história 

humana é os Últimos Dias. 
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Deus iniciou um movimento centrado na mente para trazer unidade de mente e corpo em 

âmbito mundial. O tempo da colheita deve chegar à terra. Deus plantou, mas ao mesmo 

tempo Satanás também plantou. Os Últimos Dias é o tempo da colheita. 

 

Nos Últimos Dias o conflito real entre mente e corpo ocorrerá. 

 

Esse é o motivo pelo qual os mundos comunista e democrático estão engajados em uma 

luta feroz. Isto é inevitável por causa do plantio errado, que se espalhou para o campo 

mundial. Em outras palavras, estes são os Últimos Dias nos quais os 6.000 anos de história 

decaída são colhidos. Vocês colhem o que semearam. 

 

* * * 

 

2) OS SINAIS DOS ÚLTIMOS DIAS CENTRADOS NO AMOR 

 

A palavra restauração veio a existir por causa da queda humana. Este é o ponto de vista do 

princípio. O homem decaído deve ser restaurado. Em resumo, devemos voltar para o ponto 

original antes da Queda. Este é o propósito principal da providência de Deus. Por que os 

seres humanos caíram? Por causa do amor de Satanás. O que era o amor de Satanás? Amor 

decaído. Este era o amor de separação. 

 

O que são os Últimos Dias? Eles são o tempo no qual a humanidade trata o amor individual 

como absoluto. Não há nenhum amor da nação, nenhum amor da tribo, nenhum amor da 

família. Todos estes amores são negados e somente o amor autocentrado é afirmado. Não 

há nenhuma ética ou moral no amor; amor animal dominou o mundo. Atualmente a ideia de 

sexo tem sido pervertida até mesmo entre jovens adolescentes. Vendo isto, sabemos que 

estes são os Últimos Dias. Os pais não podem evitar a prática indiscriminada de sexo entre 

jovens; nem pode a nação ou o mundo. 

 

Por que Satanás conduziu as pessoas para esta situação destrutiva? Porque Deus esteve 

operando Sua providência de restauração centrada no amor. Para bloquear a providência de 

Deus, Satanás tem conduzido as pessoas para o amor que é oposto ao amor de Deus, no 

nível do indivíduo, família, clã, tribo, nação e mundo. O objetivo definitivo de Satanás, que 

causou a queda humana, é destruir completamente o amor humano. Por outro lado, Deus 

quer conduzir as pessoas para o mundo original de amor. 

 

* * * 

 

3) O PROBLEMA DA JUVENTUDE É O RESULTADO DA QUEDA 

 

Atualmente enfrentamos um problema com nossa juventude. Ninguém pode negar isto. 

Jovens estudantes dos campus, em sua adolescência, têm tido sérios problemas. Eles não se 

preocupam com sua nação; eles estão prontos para vender sua própria nação a qualquer 

momento. Isso não é assim? Quando os jovens se rebelam, o destino de uma nação está em 

perigo. Mesmo a orgulhosa América, com seu nariz empinado e sua elevada cultura, não é 

exceção.  
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Os comunistas podem tirar vantagem disto; os jovens nas universidades estão em perigo. 

Este é o tipo de tempo que vivemos. As manifestações e sabotagens que ocorrem agora na 

França são todas conduzidas por jovens. 

 

O próximo problema é aquele entre jovens homens e mulheres. Sem permissão dos pais, 

eles fazem o que lhes agrada. Eles têm relacionamentos aleatórios e casuais. Originalmente 

a lei do amor é baseada no Princípio Divino. Mas os jovens negam isto e desafiam este 

princípio, a origem da vida, dançando e brincando com amor na rua. Seguramente os 

Últimos Dias chegaram! 

 

Adão e Eva caíram quando eram adolescentes. Eles caíram centrados no amor quando ainda 

não estavam maduros. Eles caíram centrados no amor e semearam a semente da divisão. 

Esta divisão foi causada pela invasão do mal. Após a invasão do mal, eles caíram em amor 

ilícito e semearam sua semente no mundo. Isto se expandiu gradualmente para o mundo e a 

luta entre direita e esquerda começou. 

 

Devemos saber que os Últimos Dias são um tempo quando todas as nações, desde a mais 

desenvolvida até a menos desenvolvida, enfrentarão um tufão de amor corrupto. 

 

Os jovens atualmente fazer amor decaído sob as árvores, sem a permissão de seus pais, 

porque isto é o que Adão e Eva fizeram. Esta é a semente que foi semeada, por isso esta é a 

colheita. Quando este fenômeno ocorre em todo o mundo, transcendendo barreiras 

nacionais, tempo e ideologia, esses são os Últimos Dias. Esse tempo já chegou? Sim ou 

não? Sim! Não somente jovens, mas pessoas mais velhas estão se comportando assim. 

 

Quando forem para o Central Park em Nova York, vocês podem ver muitas pessoas 

sentadas nos bancos. Que tipo de pessoas são? A maioria delas vive sozinha; elas 

intencionalmente não têm família, elas querem apenas desfrutar dos prazeres sexuais como 

desejam. Elas perguntam, “Por que devemos ter famílias e vivem em compromisso? É 

melhor ser solteiro, viver em um apartamento e desfrutar de jogos sensuais.” Tudo isto é o 

resultado da semente errada plantada no início. Agora o vento em âmbito mundial está 

soprando todos nesta direção. Isto está acontecendo não somente na América, mas também 

na Europa; não somente em nações cristãs, mas também em nações budistas. Todas as 

nações estão sendo varridas por este vento. 

 

* * * 

 

4) IDENTIDADE DE SATANÁS E SEDUÇÃO NOS ÚLTIMOS DIAS 

 

Quem é Satanás? Ele é o deus da fornicação. Nos Últimos Dias Satanás negará Deus, 

negará a igreja, e negará a tradição de Deus da família. Quando estes tipos de fenômenos 

ocorrem, esses são os Últimos Dias. 

 

O comunismo nega Deus e se refere à religião como um “ópio.” O comunismo nega a 

família centrada na religião. Isto é porque Satanás sabe que Deus o subjugará centrado na 

religião, e através da família centrada em Deus.  
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Por isso Satanás nega a religião e a família através do comunismo. Satanás sabe que quando 

ele nega Deus, ele mesmo certamente será negado pela humanidade. Ele sabe que a 

humanidade certamente retornará para Deus. Ele também sabe que a humanidade não o 

atenderá. O que ele quer é evitar que a humanidade venha atender a Deus. Vocês devem 

saber quão mal é Satanás! 

 

Satanás seduziu Eva quando ela era ingênua. Agora na era do Completo Testamento, os 

jovens não devem ser capturados pelas atrações de seu ambiente. Eles devem permanecer 

indiferentes, do contrário, Satanás pisoteará sobre os corações de toda a humanidade. 

 

Os comunistas dizem, “Vamos brincar! Cantem e dancem! Façam amor!” Esta é a 

estratégia destrutiva dos comunistas. Satanás quer nos destruir através deste tipo de 

ambiente. 

 

A organização que os comunistas mais odeiam é a Igreja de Unificação. Eles seduzem os 

jovens com sua propaganda, encorajando-os a dançar, brincar e fazer amor. Mas não 

importa quão ruidosamente eles falem, os membros da Igreja de Unificação os ignoram. 

Primeiro de tudo vocês devem experimentar o amor vertical de Deus. 

 

* * * 

 

3. MUNDO ATUAL NOS ÚLTIMOS DIAS 

 

1) INDIVIDUALISMO NO MUNDO ATUAL 

 

No Jardim do Éden, por causa da queda, Eva se tornou uma inimiga centrada no Arcanjo. 

Adão se tornou um inimigo centrado em Eva. Eles se tornaram inimigos um do outro. Eles 

eram todos inimigos. Portanto, seus filhos são inimigos também. Vocês não podem confiar 

neles. Nos Últimos Dias, até mesmo mães e pais são inimigos. Irmãos são inimigos. Nações 

são inimigas. Todos os relacionamentos serão rompidos e apartados. Nesta situação, onde 

estão a ética e a moral humana? Esta é a tendência mundial. Ninguém sabe o que é certo, o 

que é errado, o que é verdade e o que é mentira. Este é o tipo de momento, os Últimos Dias. 

Filhos matam pais e pais matam filhos. Na Igreja onde Deus ensina, ministros e fiéis 

brigam com facas uns com os outros. 

 

Tudo está dividido. Estes são os Últimos Dias! Por que é assim? Adão e Eva foram 

inimigos. Adão e o Arcanjo foram inimigos. Todos eles foram inimigos de Deus. Esta foi a 

semente plantada na história; o resultado é este tipo de campo de batalha. 

 

Neste mundo decaído algumas pessoas matam seus pais. Algumas pessoas matam seus 

irmãos, irmãs, familiares e próximos. Nestes Últimos Dias, milhares de anos de luta 

histórica ocorrem de uma vez, de forma horizontal. Por causa destes fenômenos, as pessoas 

são dominadas pelo individualismo. Para essas pessoas não há nenhum Deus, não há pais, 

nem irmãos, e nem pessoas próximas. 
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Todas elas são individualistas descuidadas. Esta é a situação do mundo. Todos vocês são 

individualistas. Quanto mais desenvolvido o país, mais forte o individualismo. 

Individualistas são os corredores da frente, a locomotiva do mundo de Satanás. 

 

Aos olhos dessas pessoas não há nenhuma nação, nem família, nem irmãos. Somente 

existem elas mesmas.  Individualistas são pessoas que pensam como o Arcanjo que causou 

a queda de Adão e Eva. 

 

No mundo angélico decaído não há nenhum relacionamento recíproco. Quando vocês se 

assemelham ao Arcanjo decaído, vocês serão individualistas, esquecendo sua nação e sua 

família. Vocês somente reconhecem a si mesmos. No final vocês perderão tudo o que têm. 

Quando o individualismo se aprofunda, esta separação cresce ainda mais. 

 

O que são os Últimos Dias? Tudo é virado de cabeça para baixo. Nos Últimos Dias, 

enquanto Deus está preparando para a vinda da nova era de Deus, as pessoas 

desconsideram seus pais, e a ética humana é abandonada. Vocês entendem? Sim. 

 

Este é o fim do conhecimento. Qual é a utilidade do conhecimento? Este é o fim do 

dinheiro. Qual é a utilidade do dinheiro? Qual é a utilidade do poder? Tudo isto irá cair 

como as folhas de outono caindo em três dias. Todas as coisas que as pessoas consideram 

como preciosas serão destruídas. Os pais esquecem seus filhos, os filhos esquecem seus 

pais, esposos esquecem suas esposas, esposas esquecem seus esposos, o povo esquece seu 

líder, e os líderes esquecem o povo. Ao mesmo tempo eles esquecem Deus. 

 

Pessoas religiosas esquecem tudo. As ideologias alcançarão o ponto de ruptura. 

Democracia declinará, o comunismo declinará, tudo declinará. 

 

* * * 

 

2) O MUNDO DE HOJE NÃO TEM CENTRO 

 

Como chamamos o mundo atualmente, um mundo confuso ou um mundo pacífico? 

(Confuso.) Ele tem um centro ou não? (Sem centro.) Este mundo está cheio de esperança 

ou de desespero? (Desespero.) Tudo está de cabeça para baixo. Este é o tempo que vivemos. 

 

Quando olhamos para este mundo, ele não tem nenhum centro. Não sabemos aonde ir. Não 

sabemos o que é bem e o que é mal. Não sabemos o lugar que seja bom para o indivíduo, 

para a família, para a nação e para o mundo.  

 

Este mundo não tem nenhum centro. Isso não é assim? Quando vocês perguntam onde está 

o centro do indivíduo, não há nenhum. A América alcançou a posição de liderança mundial. 

Mas porque não há nenhum centro, ela está declinando. Tudo isto é por causa do 

individualismo. Americanos dizem, “Eu não gosto desta cultura.” 

 

Por que este mundo decaído está em desespero? Não há nenhum dono. Não há nenhum 

dono central, esse é o motivo. 
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Quando olham para si mesmos, vocês não sabem onde está seu centro. A América não 

conhece seu centro. O mundo não conhece seu centro. O centro é onde horizontal e vertical 

se encontram para formar um ângulo de 90 graus. Mas este mundo está uma bagunça. Às 

vezes o ângulo é 45 graus, ou 85 graus. Às vezes 270 graus. Está tudo diferente. 

 

Como vocês sabem, ninguém neste tempo pode sugerir qual forma ideal este mundo 

deveria assumir. Neste tempo somente podemos esperar por um salto adiante. A fim de 

saltar ou subir, precisamos de um propósito. Não podemos saltar de forma cega. A próxima 

questão é para onde ir depois de saltar.  Direção é o próximo problema. 

 

Que tipo de mundo é o mundo atual? Ele não tem centro. Vocês devem saber isto. Não há 

nenhum centro ideológico, nenhum centro da sociedade. Não há nenhum centro do ser 

individual, nenhum dono. Vocês acham que sua mente é a dona de seu ser? Às vezes seu 

corpo desempenha o papel de dono. Este é um mundo confuso. Vemos que o mundo 

chegou a um impasse. Como podemos resolver este problema? A solução poderia vir a 

partir de um filósofo ou um cientista? Não, isto é impossível. Nem a partir de um filósofo 

ou um cientista. Nem a partir de um economista. Ela somente pode vir a partir do 

fundamento representando o coração paternal da humanidade. 

 

Nos Últimos Dias, somente Deus pode abrir a porta. Nem uma ideologia, nem uma pessoa, 

somente Deus. Por isso, vocês devem saber que o Senhor do Segundo Advento está vindo 

para abrir esta porta. Pessoas decaídas, não importando quão sinceras elas sejam ou quanta 

piedade filial elas tenham, não podem abrir essa porta. Por isso, o Messias, que vem abrir a 

porta com a ajuda do Princípio Divino, deve vir. 

 

Por toda a história humana, muitos antepassados vieram e foram. Mas nenhum deles 

concluiu a Vontade de Deus. Por isso Deus prometeu um representante mundial que 

pudesse obter vitória sobre Satanás e estabelecer o fundamento de vitória nos níveis do 

indivíduo, família, tribo, nação e mundo. Ele é o Messias. Quando ele chega, este mundo 

decaído, pela primeira vez na história humana, será limpo completamente e se moverá 

adiante na direção do mundo do bem.  

 

* * * 

 

3) O MOVIMENTO NOS ÚLTIMOS DIAS 

 

O que acontecerá nos Últimos Dias? Tudo se tornará unido. No final haverá unidade. 

Enquanto chegávamos mais perto do final, havia uma luta à frente. Depois disso, três lados 

lutaram, e agora dois lados estão lutando. Por isso, estes são os Últimos Dias. Estamos nos 

aproximando da unidade. Nem comunismo e nem democracia tem o direito de seguir 

sozinho. Quando vocês negam um e se centram no outro, vocês não podem alcançar o 

objetivo mais elevado. A menos que vocês neguem a si mesmos para o benefício de uma 

dimensão mais elevada, vocês não podem alcançar o verdadeiro objetivo. Pessoas religiosas 

até agora estiveram desistindo de suas vidas e assumindo um caminho para alcançar esse 

objetivo. 
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Uma tribo e uma nação precisam de uma pessoa que possa negar e transcender os níveis 

tribal e nacional, e estabelecer um nível mais elevado de patriotismo. No campo da 

ideologia também precisamos de um movimento para negar tanto o comunismo como a 

democracia, centrando em uma ideologia mais elevada. Do contrário, não podemos 

perseguir o objetivo principal do ser humano. Isto é verdadeiro. Portanto, nos Últimos Dias 

as coisas que vocês consideram melhor não poderão salvar vocês. Vocês devem saber isto. 

 

Agora sabemos o que são comunismo e democracia. Não importa quão boa possa ser sua 

propaganda, o mundo sabe o que é o comunismo. Da mesma forma, conhecemos a 

democracia. Não importa quão boa seja sua propaganda, o mundo sabe o que é democracia. 

 

Agora está começando um novo movimento mundial. Este será um movimento muito 

diferente. Ele não é comunismo; ele não é democracia. Então o que é ele? Será a ideologia 

de Deus, portanto, a maioria das pessoas não a conhece.  

 

Religiões são ideologias que pessoas medianas não entendem. Nos Últimos Dias haverá um 

novo movimento histórico e uma nova cultura mundial. 

 

A Vontade de Deus não é salvar uma nação, mas salvar o mundo. Sua Vontade é sacrificar 

uma nação e seus cidadãos para salvar o mundo. Se uma nação se une centrada em uma boa 

direção conduzida por Deus, e seu povo se sacrifica pelo mundo, transcendendo soberania 

nacional para o benefício da Vontade de Deus, então haverá uma forma para trazer a 

unidade mundial. Mas até agora não há nenhuma ideologia que ensine isto. Através da 

experiência podemos concluir que isto não é possível através da democracia ou do 

comunismo. Isto tem sido provado pela experiência. 

 

Então de onde virá o novo movimento? Desnecessário dizer, ele emergirá a partir da busca 

por uma nova direção centrada em Deus. Enquanto Deus existir e manter Sua promessa de 

enviar um Messias, as pessoas não precisam se desesperar, e ainda podem ter esperança, 

não importa quão desesperadas, confusas ou desapontadas possam estar. 

 

O comunismo não funcionará; a democracia não funcionará. Quando a figura central que 

vem com a ideologia de Deus começar o movimento central, todas as mentes e 

pensamentos humanos serão redirecionados, e um único mundo ideal se materializará. 

 

* * * 

 

4) AGORA É A ESTAÇÃO DA COLHEITA 

 

A perfeição do todo é possível através da indenização do todo. Portanto, o Rev. Moon 

começou na posição de ter que amar seu inimigo. 

 

O Reino do Céu deveria começar a partir do ponto central da soberania de Satanás, a partir 

do lugar que Satanás mais ama. O Reino do Céu somente pode surgir quando subjugamos 

Satanás a partir da posição de maior perseguição, com um coração de amor.  
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Você deve pagar indenização se atacar alguém que não cometeu nenhum erro. Este é um 

princípio cósmico. Deus tem conduzido a restauração através de indenização sobre este 

princípio. Se Deus briga de volta quando Satanás ataca, então Satanás não terá que pagar 

indenização. Por isso, quando você é golpeado, apenas aceite. Através disto, a restauração 

pode ocorrer. Se você continua fazendo isto pela restauração, então você restaurará o lugar 

mais profundo dentro de Satanás. 

 

Então você colherá o que semeou. Se você planta as sementes, seguramente você terá a 

colheita. Colocar coisas ruins em um armazém ruim e coisas boas em um armazém bom é a 

missão do dono. Na terra há dois tipos de sementes plantadas. Uma é boa, e uma é ruim. 

Portanto, as boas sementes e a boa colheita irão para o armazém celeste, enquanto as más 

sementes e a má colheita devem ser lançadas na fornalha. 

 

Agora é a estação da colheita. Os frutos de Satanás estão espalhados. Ele alcançou seus 

limites. Devemos criar unidade. A Igreja de Unificação está conduzindo este movimento. 

Este mundo é o mundo do individualismo. A família, os pais, os filhos, os irmãos, os clãs e 

as nações foram todos despedaçados e dispersos.  Entretanto, a Igreja de Unificação, além 

da nação, clã e família, proclama um único mundo com uma única voz. A Igreja de 

Unificação está fazendo o trabalho oposto a Satanás. 

 

Falando sobre matrimônio, no passado as pessoas se casavam dentro de sua própria nação. 

Mas na Igreja de Unificação pessoas de seis continentes e cinco raças se reúnem. Japoneses 

se casam com coreanos, o que antes seria inimaginável. Negros e brancos se casam. Na 

Igreja de Unificação, centrado no amor de Deus, este tipo de coisa anteriormente 

inimaginável acontece de forma muito comum. Desta forma todos se tornam unidos. 

Enquanto o mundo satânico dividido está sendo destruído e perecendo, o movimento de 

Unificação está conduzindo o mundo para a realidade de Deus. 

 

Adão e Eva semearam com lágrimas, por isso devemos colher com lágrimas. Portanto, nos 

Últimos Dias a humanidade decaída deve implorar com um coração em lágrimas, “Oh Deus, 

por favor, salve-me!” Com forte determinação, devemos derramar lágrimas e assumir 

responsabilidade para resolver a tristeza histórica de Deus. Pessoas do mundo externo estão 

lamentando e chorando por elas mesmas, mas nós na Igreja de Unificação derramamos 

lágrimas pelo mundo. Deus quer ver essas pessoas que derramam lágrimas pelo propósito 

público ao invés de por seus desejos individuais. Quando Adão e Eva foram expulsos do 

Jardim do Éden depois da queda, eles derramaram lágrimas de tristeza. Deus, com o 

coração de perdão, se esforçou para que um dia Ele pudesse ver a ressurreição de seus 

descendentes decaídos. 

 

A humanidade, que foi expulsa por Deus, se tornou absolutamente má. Mas Deus, por 

causa de Seu relacionamento de coração com a humanidade, conduziu Sua providência de 

salvação através de Adão, Noé, Abraão, Moisés e Jesus, suportando até hoje. Portanto, ao 

invés de pensarmos sobre nossos atuais sentimentos pessoais, devemos apelar para Deus 

com um coração de amor e gratidão históricos. 

 

* * * 
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SEÇÃO 5. O CAMINHO QUE A HUMANIDADE DEVE SEGUIR 
 

1. DE QUEM É A RESPONSABILIDADE DESTE MUNDO? 

 

1) QUE TIPO DE MUNDO DEUS BUSCA? 

 

Este é o fim do mundo. Que tipo de final? Um final para um processo de criar um indivíduo 

completo, uma família completa, uma tribo completa, uma nação completa, e um mundo 

completo, e finalmente um reino de Deus completo. Mas a humanidade de hoje não 

conhece isto. Ela não conhece a missão de Deus nesta época. 

 

O infortúnio é que os 6.000 anos de luta de Deus para guiar a humanidade nessa direção 

tem se deparado com a incapacidade do homem de saber sobre esta direção. O mundo atual 

tem toda a estrutura correta, mas Deus tem sido bloqueado de intervir com ela. 

 

Então, o que pode ser feito? Eu quero gritar para o mundo: Onde está o homem do 

momento, onde estão aqueles que Deus libertou do Egito? Onde estão as pessoas que Jesus, 

o Rei dos Reis, veio para amar? Qual pode ser um infortúnio mais grave do que não 

encontrar os fundamentos através dos quais Deus queria segurar nossas mãos para 

cantarmos juntos com um único coração? 

 

Mas Deus encontrará o que Ele procura. Ele é nosso verdadeiro Deus. Mas o que é que 

nosso verdadeiro Deus está procurando? Ele está procurando uma pessoa verdadeira, uma 

família verdadeira, uma sociedade verdadeira, uma nação verdadeira, um mundo verdadeiro 

e um reino de justiça no qual céu e terra se tornarão um único coração. E Ele encontrará. 

Vocês devem cortar todas as cordas que os prendem como indivíduos, como famílias, como 

tribos e como tradições, como um gesto de contrição. Vocês devem estabelecer esse tipo de 

fundamento. 

 

Que tipo de mundo Deus está procurando? É um mundo verdadeiro com os verdadeiros 

pais. Por causa da Queda, herdamos nossa linhagem de sangue, mas não o amor eterno de 

Deus e dos verdadeiros pais. Seus méritos individuais significam muito pouco. Não há nada 

em nossa substância quando nos colocamos como herdeiros da queda do homem a partir de 

nossos antepassados. 

 

Onde estão nossos verdadeiros pais a quem podemos louvar e para quem todas as criaturas 

podem cantar? Eles foram perdidos por nós, não a partir de um processo histórico, mas no 

início da história. Quem pode nos livrar desta pedra de tropeço? Vocês devem saber sobre 

isto. 

 

Quem são nossos verdadeiros pais? Verdadeiros Pais são aqueles que atendem Deus como 

seus Pais, para que possamos viver como filhos e filhas. Devemos encontrar nossos 

verdadeiros pais, sendo que eles foram perdidos por nós. 
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A terra na qual nos colocamos hoje não é nossa. Ela não é a terra de nossos ideais. Ela não 

tem nada que possa nos conectar aos nossos verdadeiros pais. Por causa disto, os 

Unificacionistas devem ser aqueles que entendem isto claramente. Isto não é aparência, mas 

a substância, isso é importante. Vocês devem conhecer a verdade. Quando não podemos 

ouvir a voz de nossa própria consciência, devemos identificar sinais em todo lugar que nos 

digam sobre a verdade. Será o fim do mundo decaído quando todos os verdadeiros pais, 

todos os verdadeiros esposos e esposas, todos os verdadeiros filhos e filhas, todos os 

verdadeiros cidadãos, todas as verdadeiras criaturas, todos os verdadeiros direitos, e todo o 

verdadeiro universo possam se tornar unidos com Deus em todos os pensamentos e ações. 

 

Mas sobre que tipo de segunda vinda estamos falando? Uma mudança cataclísmica em 

nosso mundo para que todos possam levitar? Vocês nem deveriam sonhar sobre este tipo de 

fenômeno espiritual. O Reverendo Moon uma vez já pensou dessa forma também. Esse é o 

motivo pelo qual ele pode entender as coisas através de sua luta espiritual contra este tipo 

de expectativa. 

 

Que tipo de mundo realmente é este? É quando pagarmos nossa indenização por todas as 

tragédias complicadas e pontos de amargura no indivíduo, na família, na sociedade, na 

nação e no mundo inteiro. É quando todas as ligações verticais se tornam horizontais para 

conectar todos os indivíduos históricos, famílias históricas, sociedades históricas, nações 

históricas e um mundo histórico. Alcançar esse dia é o propósito de nossa luta e missão. 

 

* * * 

 

2) QUEM SERÁ RESPONSÁVEL POR ESTE MUNDO? 

 

Quem assumirá a responsabilidade por este mundo? Isto não é problema da Coreia. Vocês 

não gostariam de perguntar diretamente para Deus: “Senhor, para quem o Senhor daria a 

responsabilidade? Para qual nação o Senhor dará este mundo?” Como vocês sabem, 

estamos passando através de uma época de falsas ideologias. Há tantas visões e valores do 

mundo bem diante de nossos olhos. 

 

Qual é nosso caminho? Esta é uma grande questão. Onde deveríamos ir? É a América? É o 

comunismo? Comunismo é um problema também. Onde os 4 bilhões de pessoas iriam? 

Pescadores não podem capturar peixes suficientes durante a estação. Não podemos criar um 

clima de paz quando temos que lutar com a falta de recursos naturais, problemas 

populacionais, poluição, e condições de moradia. Por isso, o desespero é um resultado 

natural. 

 

Então quem deve ser responsável por este mundo? Este é um assunto sério. A Coreia está 

na mesma situação. Olhem. O Comunismo quer comunizar o mundo, os americanos 

querem americanizar o mundo. Vocês não podem ser verdadeiros líderes mundiais se, sob o 

disfarce da democracia, vocês querem proteger seu próprio interesse ao custo do mundo. 

Devemos ter uma tribo ou organização religiosa que se sacrifica muitas vezes para salvar o 

mundo e o conduz para um nível mais elevado de perfeição. Eu procurei em todo lugar por 

essa instituição religiosa... mas não encontrei nenhuma entre as existentes. 
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Tenho pena da América. Ela caiu em pedaços. Eles nem mesmo podem mencionar Deus 

sem sentir vergonha. Os ministros perderam sua dignidade. Quem pode resolver tudo isto? 

Nenhum homem, mas somente Deus pode fazer isto. Ele escolheu o Reverendo Moon para 

vir e organizar os jovens para um contra-ataque… de acordo com suas instruções. Esta não 

é minha própria realização. 

 

Quem é o Reverendo Moon da Igreja de Unificação? Nada especial. Vocês podem amar seu 

inimigo mais que sua própria espécie? Eu sou assim tão simples. É a Vontade de Deus que 

eu estou aqui. Ele sacrificou seu filho unigênito para salvar os filhos de seu inimigo, 

Satanás, que devia inclinar para Deus que sacrificou seus próprios servos mais leais para 

salvar os filhos do diabo. Até mesmo Satanás não pode exercer seus poderes sobre Deus, 

lamentando frequentemente, “Oh, Senhor!” em obediência. Este é o conhecimento pelo 

qual vocês devem viver. 

 

* * * 

 

3) SOMENTE EU POSSO SALVAR ESTE MUNDO CAÓTICO DE HOJE 

 

É realmente trágico que Deus tenha que ver Seus cristãos sendo mártires, oprimidos e 

maltratados em todos os lugares que foram na missão, somente porque eles acreditavam em 

Jesus. 

 

Onde Deus pode descansar quando Ele olha para o mundo, o qual tem sido cristão pelos 

últimos 2.000 anos, criando um mundo democrático, que caiu em um abismo moral? 

Quanto mais vocês pensam sobre isso… Este Cristianismo que Deus criou e espalhou para 

o mundo caiu em tempos difíceis. A própria igreja, e as nações que adotaram o 

Cristianismo como sua ideologia, perderam sua direção, negam Deus, negam Jesus, e 

distorcem os princípios de Deus, até mesmo dizendo que não há nenhum Deus. 

 

Por que Deus sacrificou tudo para tolerar este mundo, por quem? Certamente não pela 

América. Certamente não pelo Cristianismo. Deus sacrificou para me salvar. O Messias foi 

enviado e foi crucificado, não pelo próprio Messias, mas por mim. É para cada ser humano 

que Deus criou a Igreja Cristã e a estabeleceu por todo o mundo centrada na ideia da 

Segunda Vinda, e Ele luta por isto até este dia. 

 

De quem é a responsabilidade que a sociedade democrática de hoje caiu no abismo moral? 

É a responsabilidade de toda humanidade. Quem é o representante dessa humanidade? Sou 

eu mesmo, e não há nenhuma outra conclusão. Alguém que se colocará por toda a 

humanidade deve vir adiante e assumir a responsabilidade. Todos devemos assumir a 

responsabilidade. Todos devemos declarar, “Eu assumirei a responsabilidade. Eu pagarei a 

indenização que é demandada por Deus, e reunirei minhas forças para fazer todo o trabalho 

de Deus.” Sem esta autoconsciência em todos nós, quem salvará as pessoas decaídas neste 

mundo caótico? (77-46) 

 

* * * 
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Quão frequentemente vocês têm orado por sua nação e seu povo? Vocês já pensaram sobre 

sacrificar seus filhos pelos 3 bilhões de pessoas enquanto oram? Eu pergunto a vocês: 

Vocês já quiseram sofrer mais do que o pior sofredor, vocês já quiseram aliviar Deus de 

Seu fardo para salvar esta humanidade? 

 

Vocês estão todos perdidos em ideias. Mas vocês não podem pagar indenização para a 

restauração se estão perdidos. Vocês devem estabelecer direções. Vocês devem sacrificar a 

família pelo clã, sacrificar o clã pela tribo, sacrificar a tribo pela nação, e sacrificar a nação 

pelo mundo. Este é o princípio de indenização. Quanto esforço vocês têm feito para se 

sacrificarem para salvar sua família, sua tribo, seu povo, sua nação e seu mundo? Vocês 

não podem estar confiantes com sua resposta para isto. Esse é o motivo pelo qual vocês 

precisam de alguém que se coloque como seu representante. Este é o Senhor da Segunda 

Vinda, que é nosso representante e o padrão para toda a humanidade. (16-110) 

 

* * * 

 

2. O CAMINHO DA HUMANIDADE 

 

1) MESSIANISMO É ABSOLUTAMENTE NECESSÁRIO PARA O MUNDO 

 

Por causa da queda humana, Deus dispersou as pessoas, e então, desenvolvendo uma 

providência especial, tem reunidos pessoas fiéis e estabelecido novas famílias, clãs e nações. 

Entre estas nações, Israel foi uma que, representando outras, assumiu responsabilidade pela 

Vontade de Deus. Esse é o motivo pelo qual Israel se tornou a primeira nação no mundo. 

 

O que é a “medula óssea” da nação principal? A história da humanidade devia ser 

desenvolvida no fundamento do padrão ideal de Adão e Eva, os primeiros antepassados da 

humanidade. Mas na realidade, isto não aconteceu. Esse é o motivo pelo qual determinado 

padrão deve aparecer para substituir seu padrão decaído. Este padrão deve ser o padrão que 

os cristãos queriam estabelecer. Isso é Messianismo. A partir do ponto de vista da noiva, 

esta é a ideologia da noiva. 

 

Então qual é o objetivo do Cristianismo? Não é uma nação ou o mundo cristão, mas é um 

mundo de fé. Uma árvore deve ter um tronco. Se uma árvore tem muitos galhos com folhas, 

a árvore pode ser muito ampla. Se os galhos são muito longos, a árvore não pode ficar bem. 

De forma semelhante, se simbolizamos toda a humanidade como uma árvore, muitas 

nações são folhas e a nação principal é um tronco. Se o tronco é perfeito, a árvore está bem. 

Esse é o motivo, centrando na nação principal, que Deus estará formando nações boas, e 

então um mundo bom. Preparando uma coluna inteira, Deus queria conectar o mundo mal 

com Seu amor. Deus queria começar uma nova história desta forma. 

 

Deus tem desenvolvido Sua providência por 6.000 anos com um único propósito, e agora 

estamos vivendo na fase final da providência. Se o dia dos Verdadeiros Pais pudesse ter 

sido estabelecido 6.000 anos atrás, e se um povo, sociedade e mundo tivessem sido 

formados como planejado originalmente, então atualmente a terra estaria sob o domínio de 

Deus. O problema é que isto não aconteceu. 
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Se uma nação central aparece, o povo desta nação deve oferecer a Deus todo seu coração, 

embora não possa evitar o confronto com muitas outras nações. A ideologia da nação 

principal deveria ser concluída. Além disso, a ideologia para o mundo deveria ser concluída. 

No fundamento desta ideologia, devemos estar ansiosos para ver uma nova nação principal. 

Não importa que tipo de dificuldade enfrentaremos, mesmo se devemos entrar no campo de 

nosso inimigo histórico, devemos ter um coração imutável. Israel não herdou esta tradição 

embora tivessem uma missão muito preciosa. Por isso, o segundo Israel, os cristãos, 

continuaram esta missão. 

 

Então, o que é Messianismo? Messianismo é uma ideologia para o mundo. O centro que é 

capaz de unir o mundo, unir a família, são os Verdadeiros Pais. Então como aparecerá o 

fruto do Cristianismo? O Cristianismo tem suportado milhares de circunstâncias adversas 

para estabelecer o padrão de noivo e noiva. 

 

Embora este mundo esteja em escuridão e caos, e seja governado por uma cultura 

decadente ao invés de uma cultura brilhante, se tivéssemos conexão com os Verdadeiros 

Pais, poderíamos viver em um reino pacífico. Esse é o motivo pelo qual, desde o início da 

história, muitas pessoas focaram seus pensamentos, espíritos e vidas na busca dos 

Verdadeiros Pais. Deus esteve operando para trazer o mundo externamente à unidade, e 

através das religiões trazer internamente a conexão do mundo com um único mestre. 

 

Embora Jesus perdeu Israel e seu povo, ele viveu pelo mundo de Deus, o Reino do Céu, por 

toda a sua vida. Por isso, embora Israel pereceu, pessoas de piedade filial e fidelidade 

encontraram Jesus, e nos Últimos Dias, o mundo mudará centrando em Deus e Seu Cristo. 

 

Vocês devem amar seus irmãos, amar a criação e viver de acordo com a vontade dos 

Verdadeiros Pais em seus corações. Então, qual é a vontade dos Verdadeiros Pais? Eles 

querem que façamos o bem não somente pela Coreia, não somente pelo mundo, mas por 

todo o universo. Em nome dos Verdadeiros Pais, vocês devem representar todos os homens 

e mulheres, alto e baixo. Vocês devem começar a partir do nível individual e seguir através 

dos níveis da família, sociedade e nação, e se expandir para o nível mundial para 

demonstrar um valor comum para a humanidade. Então vocês podem ser chamados filhos e 

filhas de Deus. 

 

* * * 

 

2) A VIDA DE JESUS E O CAMINHO DE VIDA DA HUMANIDADE 

 

Quanto mais você vive arriscando sua vida para um propósito, mais você deve ter 

esperança e confiança na vitória e investir tudo que tem. A pessoa sábia é aquela que morre 

juntamente com o Céu, mas não com seu inimigo.  

 

Jesus viveu assim. Ele seguiu o caminho do destino, tomando sobre seus ombros toda a 

responsabilidade pelo futuro de Israel, dando todo seu poder. Seus discípulos se espalharam 

em todas as direções; preocupados somente em proteger suas próprias vidas, e 

abandonaram Jesus.  
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Por outro lado, Jesus não pensou sobre sua própria vida e, tendo extrema sinceridade e 

responsabilidade, mais do que qualquer outra pessoa que viveu por Deus na história, e 

sendo mais ansioso em cumprir o propósito de Deus, seguiu o caminho da cruz. Ele viveu 

juntamente com Deus. Por causa do destino final de Jesus no caminho da cruz, a nova 

tradição de morte e inimizade tinha sido enraizada neste mundo, e isto permitiu a 

continuação da história decaída. Conhecemos este fato. “Meu Pai, se é possível, passe de 

mim este cálice; todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres.” (Mt. 26:39). Nesta 

oração de Jesus, tudo está incluído. Ele foi para Deus, não de forma obsequiosa. Ele foi 

para Deus com um padrão de filho de Deus que segue Sua Vontade, cumprindo Seu desejo 

de ver este filho. Até agora houve muitas pessoas que queriam viver como Jesus, mas 

nunca houve ninguém que pudesse fazer isto de forma prática. 

 

* * * 

 

Mesmo no clímax de seu caminho espinhoso, Jesus pediu ardentemente a salvação das 

pessoas que o matavam. Embora Jesus teve que voltar para Deus naquele tempo, ele tinha 

certeza que seu tempo viria, e ele regeria sobre o mundo juntamente com Deus de forma 

vitoriosa, e que o mundo de ódio se tornaria o mundo de perdão. No mesmo momento da 

morte, com confiança da vitória no futuro, Jesus abençoou os perseguidores e romanos, que 

seriam derrotados diante da vitória de Jesus no futuro. 

 

Quando vemos estes fatos, podemos entender que Jesus é realmente uma pessoa que podia 

ocupar tudo interna e externamente. O padrão de sua fidelidade e piedade filial com Deus, a 

tradição histórica baseada neste padrão, sua atitude de tolerância e perdão com os inimigos, 

tudo nos faz inclinar nossas cabeças diante de Jesus; não podemos parar de admirá-lo. De 

fato, Jesus é uma pessoa que viveu sua vida sem qualquer mancha em qualquer aspecto. 

Sua vida terminou na terra quando ele tinha 33 anos, mas ela continuou juntamente com a 

história. A história esteve fluindo para cumprir seu propósito. Era impossível que a história 

pudesse seguir em qualquer outra direção que não fosse a direção na qual Jesus quisesse 

conduzir a história. Esse é o motivo pelo qual o Cristianismo se tornou uma religião 

mundial. Não importa quão violentas fossem as perseguições, o Cristianismo não seguiu o 

caminho da ruína, mas o caminho da prosperidade. Quanto mais os cristãos suportaram 

dificuldade e perseguição, mais sólido o fundamento de vitória e tradição que eles puderam 

criar, e finalmente eles puderam tornar o Cristianismo uma religião mundial. 

 

Atualmente, a Igreja de Unificação deve seguir o mesmo caminho. Todos vocês devem 

viver por Deus e saber que nasceram para salvar o mundo. Devemos ajustar nossas mentes 

para lidar com a questão de vida e morte no mundo. Vocês devem saber isto claramente. Se 

há membros da Igreja de Unificação que estão vivendo centrados neles mesmos, então eles 

são realmente inimigos da Vontade de Deus. No caminho da restauração, vocês devem se 

preocupar com a nação quando deixam sua casa toda manhã, vocês devem se preocupar 

com os problemas do mundo além das nações, vocês devem se preocupar com a Vontade de 

Deus. Devemos seguir em frente pensando como podemos cumprir a providência tão breve 

quanto possível. Então o mundo unificado virá em breve. 

 

* * * 
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3) A PARTIR DE AGORA AS PESSOAS RELIGIOSAS REGERÃO O MUNDO 

 

Devemos saber que a partir de agora, os Estados Unidos, um país desenvolvido, não será 

capaz de reger o mundo. Quando o tempo muda, as pessoas em posições elevadas cairão. 

De acordo com a ideologia comunista, trabalhadores e agricultores devem subir para a 

posição de condução. Anteriormente, intelectuais tinham autoridade e estavam na posição 

de condução. Agora pessoas poderosas com grandes corpos podem crescer no mundo. Isto 

não está certo?  

 

Poder físico é necessário nesta época militarista. Confrontados com poder, todos desistem. 

Mas não está certo não existir mais nada além da subjugação por poder. A seguir virá o 

tempo de “mãos e pés.” Isto significa que virá o tempo quando trabalhadores e agricultores 

regerão o mundo. Isso não é verdade? Primeiramente, pessoas inteligentes regeram o 

mundo. Segundo, pessoas com poder regeram o mundo. A seguir, pessoas de boas mãos e 

bons pés regerão o mundo. Agora todos os trabalhadores estão ansiosos para se elevarem. 

 

Antes, pessoas inteligentes dominavam o mundo. Agora pessoas poderosas dominam o 

mundo. Até os trabalhadores querem dominar o mundo. Mas há outro tipo de pessoas: 

pessoas que são completamente estúpidas e não têm nenhuma vantagem. Estas são pessoas 

religiosas. 

 

Pessoas religiosas nunca foram elevadas no mundo, e nunca regeram o mundo. Mas não as 

ignorem. Embora, como os desistentes do mundo, elas tenham sido tratadas com desprezo, 

instrumentos de quem elas podem se tornar? 

 

Assim, se elas assumem sua posição e aparecem com grande dignidade e calma, e dão 

comandos para as pessoas, todos os tipos de pessoas – pessoas intelectuais, pessoas 

poderosas, trabalhadores e agricultores – serão mobilizadas por elas a lutarem contra o 

comunismo. Então o comunismo não pode reger e perecerá. 

 

Então quem se elevará para a posição de condução? Deus fará isso. Com quem? Com 

pessoas religiosas que parecem como desistentes do mundo. Vocês entendem? Esse tipo de 

coisa acontecerá. A partir de agora quem se elevará no mundo? A era dos trabalhadores está 

terminando. Agora a União Soviética e a China começaram a brigar uma com a outra. 

Nesse tempo nossa Igreja de Unificação saiu com uma bandeira advogando, “Todas as 

religiões do mundo, vamos nos unir.” Essa é uma boa obra. 

 

No caso se a Igreja de Unificação não pode unir as religiões, o fato que elas insistem na 

unificação entre religiões, e que estão tentando realizar isto já é algo muito bom. A Coreia 

deveria ter orgulho disto. Esta é a única coisa que a Coreia pode se orgulhar. Eles deveriam 

elogiar o Reverendo Moon porque ele começou este movimento. 

 

* * * 
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4) TODA A HUMANIDADE DEVE SEGUIR ATRAVÉS 

DO PORTAL DOS VERDADEIROS PAIS 

 

Em tempos antigos, demandava vários anos para que algo que acontecesse na Coreia fosse 

conhecido pelo mundo. Mas atualmente sentimos que alguns assuntos na Coreia são 

assuntos mundiais, e que assuntos mundiais são nossos próprios assuntos. 

 

Estamos conectados com o mundo maior através de nossos sentimentos e circunstâncias 

diárias. Porque toda a humanidade deve compartilhar as mesmas circunstâncias, 

determinadas questões em um país podem se tornar questões mundiais, e desta forma o 

mundo está se tornando um lugar onde as pessoas podem compartilhar determinada ideia 

ou coração como sendo seu próprio. Então, no final, o que elas devem compartilhar como 

sendo suas próprias? Todas as pessoas têm em seu coração um ponto de encontro com o 

Coração de Deus. Por isto, todos devem ter um relacionamento com os Verdadeiros Pais. 

 

Logo chegará o tempo quando o mundo estará cheio de esperança. Agora a história pode 

ser finalizada por um único Coração. Como podemos nos ligar com este Coração? 

 

Não podemos compartilhar este Coração como nosso próprio através de quaisquer 

circunstâncias externas. Não podemos compartilhá-lo tendo qualquer esperança ou 

ideologia. Para compartilhar este Coração, devemos seguir através de um portal que é 

chamado Verdadeiros Pais. Devemos ter determinado padrão. Isto é chamado Verdadeiros 

Pais. 

 

O dia que Deus prometeu estabelecer nos Últimos Dias é o Dia dos Pais. Neste dia 

podemos receber os Verdadeiros Pais e atendê-los. Em outras palavras, este é o dia quando 

toda a humanidade pode encontrar com os pais originais que são capazes de cumprir a 

bênção de Deus nesta terra, onde todos os pais tinham sido perdidos por causa da queda 

humana. 

 

Qual é a exigência inevitável para a humanidade voltar para Deus para o propósito de 

restauração? A exigência é seguir através do portal dos Verdadeiros Pais. Até que passemos 

através dele, não podemos conectar nosso coração com o Coração. Se vocês querem estar 

unidos com alguém, suas vontades devem ser uma, as circunstâncias devem ser as mesmas, 

e seus corações devem estar unidos. Deus tem trabalhado para a unificação de toda a 

humanidade. Ele trará esse mundo unificado. 

 

Sem os Verdadeiros Pais da humanidade, o mundo nunca poderá se tornar unido. Ninguém 

é capaz de realizar o mundo unificado, exceto os Verdadeiros Pais. Esse é o motivo pelo 

qual os Verdadeiros Pais são a encarnação de todas as esperanças e desejos na história da 

humanidade. Todas as vitórias são substancializadas neles, porque através deles toda a 

indenização é cumprida. Por isso, nada pode ser trocado pelos Verdadeiros Pais; o valor 

deles é o mais elevado no mundo. 

 

* * * 
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3. GLOBALISMO CENTRADO EM DEUS 

 

1) GLOBALISMO 

 

O tempo quando todas as pessoas na terra se sentem felizes (e, portanto, Deus pode sentir 

que Seu tempo chegou) nem é a era da civilização cristã e nem a era da civilização 

comunista. As duas não podem ir além do nível nacional. Os comunistas querem conquistar 

o mundo centrando em nações eslavas e os cristãos querem reger o mundo centrando em 

sua religião. O Judaísmo também é limitado. Esse é o motivo pelo qual um movimento 

além de nações e centrado no globalismo é necessário. Essa tendência deve aparecer em 

algum lugar no mundo. A partir deste ponto de vista, devemos saber quão importante é o 

movimento de Unificação. 

 

Este movimento deve ser inter-racial. Não deve existir discriminação entre as raças branca, 

negra e amarela. Devemos unir o mundo, e também unir céu e terra. A partir desta 

perspectiva, não há nenhuma ideologia maior do que aquela na qual insistimos. 

Comunismo é uma ideologia baseada no mundo material. Pessoas religiosas estão ansiosas 

para resolver seus próprios problemas espirituais. Estas duas atitudes desaparecerão. 

 

Nossa tarefa real é realizar o Reino do Céu. Somente depois podemos ser felizes diante de 

Deus. Acima de tudo, queremos ajudar Deus e aliviá-lo. Queremos fazer Deus feliz. Não 

havia essa doutrina até agora. Por isso, nossa ideologia tem realmente um conteúdo 

excelente e nobre. A ideia principal na Igreja de Unificação é “estamos prontos para ir para 

todo lugar.” Estamos prontos para ir para qualquer lugar: um país comunista, o mundo 

espiritual, até o inferno. Vamos para Deus. Por isso Deus seguramente gosta desta ideologia. 

As pessoas e todas as coisas gostam dela. Esta ideologia é boa também para palavras. 

 

Na Igreja de Unificação, há grandes cerimônias de matrimônio, onde pessoas de diferentes 

nações, até mesmo diferentes cores de pele, são casadas. Mesmo nos Estados Unidos, onde 

o racismo é sério, há pessoas brancas que anseiam muito por pessoas negras. Este tipo de 

fenômeno é possível somente em um globalismo que transcende nações e povos: Deusísmo 

– uma ideologia centrada no único Deus. Uma vez eu perguntei na América: A que tipo de 

raça ou escola pertencemos? Os membros da Igreja de Unificação pertencem à raça amor. 

Que tipo de amor? Estamos unidos pelo amor de Deus em uma única raça. Quando a raça é 

expandida, como a chamaremos? A nação amor. 

 

Eu acho que a população da Coreia agora é cerca de 40 milhões. Se houvesse mais de 40 

milhões de membros da Igreja de Unificação, seríamos superiores à Coreia em poder. Se 

reuníssemos nossas doações, isto seria mais do que todos os impostos na Coreia. A Igreja 

de Unificação é a verdadeira pátria da fé, a pátria espiritual. Assim, para os membros ela é 

mais preciosa do que suas famílias, povos, sociedade ou nações. Eles estão formando uma 

raça de amor e formarão uma nação de amor em unidade inexpugnável centrada em Deus, a 

quem eles amam mais do que as próprias vidas. Eles não têm nenhuma outra ideologia além 

do Deusísmo – uma ideologia centrando em Deus, os Pais, um globalismo e irmandade 

centrados em Deus.  
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Geralmente globalismo significa considerar toda a humanidade como irmãos e o mundo 

como um único país sem nações diferentes. Mas globalismo na Igreja de Unificação 

significa transcender todas as barreiras entre famílias. Juntamente com Deus, o Único Pai 

da humanidade, estamos criando um mundo no qual todos os seres humanos serão nossos 

irmãos e irmãs, sem nenhuma diferença de nossos irmãos e irmãs físicos. Como a Igreja de 

Unificação tem essa ideologia, nosso movimento se tornou finalmente um movimento em 

âmbito mundial. 

 

* * * 

 

2) DEVEMOS LIBERAR DEUS E O MUNDO 

 

Acreditamos que Deus não tem somente personalidade, mas também Coração. Até agora, 

nenhuma religião soube sobre isso. Descobrimos que Deus vive em sofrimento. 

Descobrimos que Deus está sob constrangimento. 

 

Somente quando podemos liberar Deus, podemos começar a viver de forma feliz. Este é o 

ponto de vista histórico Unificacionista. Até agora, pessoas religiosas têm acreditado 

somente que Deus nos libera. 

 

O que vocês pensam? As nações que acreditavam nessas religiões foram liberadas? Não, 

elas não foram. Religiões nas quais os fiéis querem somente ser liberados por Deus estão 

fundamentalmente erradas. Mas devemos descobrir a ordem correta. Por isso, não importa 

o que as pessoas dizem contra nós, devemos insistir em nossa ideologia e seguir em frente 

com dignidade. 

 

Devemos ter certeza de nossa determinação para salvar o mundo e liberar Deus, arriscando 

nossas próprias vidas. Se seguimos em frente para qualquer lugar com essa convicção, 

Deus sempre estará conosco. 

 

Deus não ajuda se vocês fazem esforços para se liberarem. Qual é o objetivo da fé na Igreja 

de Unificação? Estamos vivendo uma vida de fé para receber salvação? Não. Temos a fé 

para salvar a nação ao invés de salvar a nós mesmos, para salvar o mundo ao invés da 

nação. Quando a salvação do mundo é realizada, nossa nação estará salva automaticamente. 

Se o Cristianismo tivesse essa ideia, teria sido impossível para o Cristianismo se tornar 

separado em centenas de várias denominações. Eu ofereço toda a minha vida e tenho 

trabalhado bastante para um único propósito: liberar Deus. Até agora, principalmente 

através da democracia, as pessoas têm insistido na liberdade do homem ou a “liberação do 

homem.” Ao contrário, nós insistimos na liberdade de Deus e na “liberação de Deus.” 

Devemos restaurar Deus para Sua posição original como regente de céu e terra. 

 

Se isto é resolvido, a liberação humana e a restauração da liberdade humana podem 

espontaneamente ser realizadas. Cada um de vocês deve estar ciente que nasceu para liberar 

Deus e o mundo. 
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Os cristãos estão enfrentando os Últimos Dias agora. Então quem dará paz para Deus? Esta 

tarefa está sobre nossos ombros, e nossas mentes e corpos. Estamos encarregados desta 

surpreendente missão por céu e terra, colocando a condição central na história da 

humanidade diante de nós. Devemos lutar com problemas na terra, embora não tenhamos 

nenhum lugar para nos colocarmos. Estamos ainda neste processo, e não podemos nos 

estabelecer com uma vida confortável. 

 

Podemos descansar somente depois de vermos a vitória. Devemos apresentar a lei celeste 

para a terra. Estamos nessa posição. Onde isto está acontecendo? Há países desenvolvidos 

que são orgulhosos de sua superioridade como nações. Mas se uma nação está perto de 

Deus, isto é mais digno do que ter orgulho da nação. Eu pertenço à nação de Deus. Eu sou 

do país celeste. Eu sou filho de Deus. Se vocês têm essa autoconsciência, vocês não podem 

evitar seguir através de um curso de luta. Porque este mundo é um mundo mal, e esta 

sociedade tem uma história má, vocês não serão recebidos completamente neste mundo. 

 

* * * 
 

3) VAMOS SEGUIR EM FRENTE COM ESPÍRITO INDOMÁVEL 

PARA LIBERAR DEUS 

 

Há muitos obstáculos no caminho da Igreja de Unificação, mas não podemos voltar. 

Devemos seguir em frente superando todos estes obstáculos. Se os Estados Unidos podem 

ser liberados centrando na Vontade de Deus, o mundo pode ser liberado. A América é um 

país que foi preparado por Deus e tem recebido bênçãos de muitos tipos. Deus não quer que 

a América seja desgraçada. O que vocês acham? Quem pode salvar a América, que está 

internamente corrompida pela imoralidade, a infiltração do comunismo, racismo e assim 

por diante. É impossível para eles não ficarem desapontados quando os americanos 

observam seu próprio país. 

 

Nessa situação, como a América pode liberar Deus? E quanto às igrejas, que estão 

declinando? Elas podem liberar Deus? Então, Deus não pode ter expectativas em relação à 

América. Deus tem esperado impacientemente pelo aparecimento do povo que possa herdar 

o ideal que Ele queria realizar através da América. Somos os objetos de Sua esperança. O 

Reverendo Moon, de reputação minada, e que é ignorado e confrontado pela América, é o 

objeto da esperança de Deus. 

 

Eu vim para a América, não para destruí-la. Vocês devem testificar sobre isto mais do que 

qualquer outra pessoa. Vocês devem amar a América mais do que eu amo. Eu vim para 

liberar Deus e dar liberdade a Ele.” “Estou lutando para o benefício da América e o mundo 

como uma pessoa justa, e protegerei e apoiarei Deus.” Vocês devem ter essa convicção. Se 

vocês vão para um campo de batalha, vocês querem ir para um campo muito disputado ou 

para a retaguarda, onde a batalha é menos violenta? Qual lugar vocês escolherão? 

 

Quando vemos soldados que voltam do Vietnã e Camboja, não podemos esconder nosso 

excitamento. Para manter a bênção de Deus na América, vocês devem se determinar 

firmemente para correr bravamente para qualquer campo de luta e conquistar com justiça. 
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Vocês devem entrar no campo de batalha, repleto de ardilosos comunistas, com uma nova 

arma, que é chamada Pensamento de Unificação. Vocês estão confiantes? Como vocês 

sentem na Igreja de Unificação? Vocês ao menos gostam dela? Ou vocês ficam com medo 

quando descobrem o que ela é? Vocês acham que ela é um lugar excelente? 

 

A Igreja de Unificação é um lugar temeroso para o mundo satânico. Mas este é um lugar 

excelente para o lado de Deus. Não importa quão violentas sejam as oposições que tenho 

que enfrentar, com espírito indomável eu as recebo e as assimilo. Eu peço para vocês 

marcharem em frente com espírito indomável juntamente comigo na direção da liberação e 

liberdade de Deus, sabendo que vocês estão no campo de batalha final. Se vocês fazem seu 

melhor, não hesitando, mas desejando assumir a condução de qualquer batalha ou em 

qualquer caminho espinhoso, o dia quando a América voltará para Deus virá em um futuro 

não tão distante. Uma vez que sejamos vitoriosos na América, todas as outras nações 

seguirão. Mas esta não é uma tarefa fácil. 

 

Não esqueçam que o Céu deu a vocês um destino de levantar a bandeira da vitória 

juntamente comigo. Vocês acreditam nisto? Vocês sabem disso? Vocês acham que podem 

cumprir sua missão dada? Vocês são aqueles que podem encontrar o caminho mais justo na 

terra. Vocês estão prontos para lutar em nome de Deus? Vocês juram isto para Deus e para 

si mesmos? 

 

Devemos trabalhar duro em todo lugar em nossa missão para o mundo. Devemos saber 

claramente que estamos vivendo nesse tempo urgente. Quando vocês estão confiantes em 

sua própria missão, vocês nunca ficarão desapontados, vocês nunca hesitarão, e vocês 

nunca serão derrotados. Vocês somente continuarão a seguir em frente.  

 

Devemos obter vitória e oferecer glória a Deus. Devemos obter orgulho e dignidade a partir 

do fato que estamos em fileiras nobres. Devemos nos apressar para cumprir este grande 

propósito. Então vocês receberão bênção de Deus como os vitoriosos. Vocês receberão 

amor abundante de Deus. Vocês estarão qualificados suficientemente para se tornarem 

belos filhos e filhas de Deus. (1975.7.13) 

 

* * * 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso  

www.unificacionista.com - 2018 

 



 



 


