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Proclamação do Messias 
Rev. Sun Myung Moon  
 
Prefácio  
 
O segundo advento do Messias ocorreu no final da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, ele teve 
que indenizar a história Cristã durante os últimos 40 anos, e no final a proclamação da vinda do 
Messias teve que acontecer.  
 
Reverendo Sun Myung Moon  
 
Dois mil anos atrás, o Messias apareceu na terra em um ambiente obscuro, e enfrentou 
incontáveis dificuldades em sua breve vida, sofrendo acusação, rejeição e crucificação. Somente 
pelo poder da ressurreição, baseada no amor sacrifical de Jesus, a humanidade despertou para a 
identidade do Messias. Mas para sua obra na terra, esta realização viria mais tarde. Através do 
ministério do Espírito Santo, os Cristãos estão esperando o retorno do Messias.  
 
O mundo cristão deve enfrentar o fato que o segundo advento do Messias ocorreu no final da 
Segunda Guerra Mundial, em um ambiente obscuro. Como Jesus, ele enfrentou incontáveis 
dificuldades, incluindo acusação e rejeição. Carregando cada cruz, ele – o Reverendo Sun 
Myung Moon – assumiu a responsabilidade pela falha desta geração de Cristãos, e se levanta 
hoje como o vencedor histórico com uma sequência em âmbito mundial. 
 
Em 1992, o Reverendo e Sra. Moon abençoaram 30.000 casais em um matrimônio internacional 
para a paz mundial. Na mesma ocasião, ele reuniu líderes das religiões, nações e povos do 
mundo, ultrapassando todas as barreiras culturais e históricas, para discutir as formas que criam a 
verdadeira paz mundial. Além disso, a Sra. Moon falou para grandes reuniões da Federação das 
Mulheres para a Paz Mundial em doze nações do oriente e ocidente, do mundo livre e do mundo 
comunista, proclamando os Verdadeiros Pais e ensinando a forma de vida baseada no amor 
verdadeiro.  
 
Em suas mãos está o texto de dois sermões que o Reverendo Moon selecionou pessoalmente para 
tradução e publicação. O primeiro: "No Ponto de Cruzamento de Bem e Mal," foi proferido na 
transição de seu ministério em nível nacional na Coreia para seu ministério em nível mundial 
centrando nos Estados Unidos. O segundo: "O Reaparecimento da Segunda Vinda e a Era do 
Completo Testamento," foi proferido no início de 1993, em um ponto culminante em seu 
ministério global.  
 
 
Aniversário dos Verdadeiros Pais, 28 de janeiro de 1993  
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Na Encruzilhada de Bem e Mal  
 
16 de julho de 1972 
Chong-ro, Seul, Coreia  
 
A igreja a qual vocês pertencem é a Igreja Chong-ro. Quando você diz: Chong-ro, o que isto traz 
a mente? É a rua (em coreano, ro) onde há um sino (em coreano, chong). Há um grande sino na 
frente do Armazém Hwa Shin. Este não é o Sino Emille Bell;1 que sino é este? De qualquer 
forma, há uma grande torre e lembramos deste campanário.  
 
Sinos soam para transmitir boas novas ou notícias especiais para todas as pessoas, perto ou 
longe. Quando um sino soa, imediatamente pensamos que algo especial aconteceu ou acontecerá 
no país.  
 
A partir desta perspectiva, nós membros da Igreja Chong-ro somos lembrados que recebemos 
uma missão especial para conduzir, consistindo da apresentação de um evento especial para o 
mundo. O recentemente indicado líder da igreja, Sr. Chung Goo Park, é um homem cheio do 
espírito de pioneiro. Ele faria um trabalho pioneiro e seguiria sua própria maneira ao invés de 
simplesmente seguir alguém, e vocês devem saber disto pelos últimos meses. Como vocês já 
sabem, quando estava em Choong ju, ele criou a Escola Sung Hwa e exerceu bastante influência 
sobre muitas das pessoas da cidade. Assim, o fato de que vocês virão encontrar este tipo de líder 
na Igreja Chong-ro tem um significado especial, como vocês podem prontamente imaginar. 
Assim, esperamos que a Igreja Chong-ro possa desempenhar um papel crucial ao trazer uma 
nova realização dentro da Igreja de Unificação, sugerindo que haverá um novo bom desafio para 
toda a cidade de Seul.  
 
Ao soar um novo sino, o que define um bom som? Queremos nos tornar um sino que espalha 
boas novas para o país, ao invés de notícias tristes. Deveria haver dois tipos de sons, de acordo 
com os eventos ocorrendo em um país: um significa a ocorrência do bem e o outro significa a 
ocorrência do mal.  
 
Eu planejava visitar o país inteiro e então vir rapidamente para Seul, mas demorou mais para 
chegar a Seul do que o esperado, e sinto muito por isso. Então algumas semanas atrás, o Sr. Park 
veio até mim e disse: "O Senhor deve vir para a Igreja Chong-ro no dia 16 sem falta." Por isso 
estou aqui hoje. Esta manhã eu falei, e havia 141 membros japoneses esperando em Soo Taek Ri. 
Assim, o que eu irei dizer a vocês, membros da Igreja Chong-ro, é que vocês devem trazer novos 
eventos. O tópico sobre o qual irei falar a vocês é: "Nas Encruzilhadas de Bem e Mal," ou "No 
Ponto de Cruzamento de Bem e Mal."  
 

                                                           
1 Nota do tradutor – O Sino do Rei Seongdeok é um sino de bronze maciço, o maior sino existente na Coreia. O 
nome completo em coreano significa "Sagrado (ou Divino) Sino do Rei Seongdeok, o Grande." Ele também é 
conhecido como o Sino Emille, tanto em coreano como em inglês. Emille, pronunciado "em-i-le," é um termo antigo 
Silla para "mamãe". (fonte: Wikipédia) 
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Quando você pensa sobre isto, não há nenhuma pessoa no mundo que não pense que seu país é 
bom. Isto é verdade para o povo de qualquer país, de todos os países. Da mesma forma, ninguém 
pensa que sua família não seja boa. E sobre o indivíduo? Quando chegamos ao indivíduo, isto é a 
mesma coisa. No nível individual, não há nenhum indivíduo que não pense que ele ou ela é bom. 
Assim, todos gostam de pensar sobre si mesmos como bons, sobre sua família como boa, e sobre 
seu país como bom, e gostam de se orgulhar de si mesmos. Por isso, todos gostam de si mesmos, 
mas e quanto ao mundo? Descobrimos que nem todas as pessoas gostam do mundo além de seus 
próprios países. Esta é a diferença. O homem deseja o melhor para si mesmo, para ver sua 
própria família ficar melhor e ver seu país tornar-se melhor. A humanidade tem se esforçado 
desta maneira por toda a história.  
 
Um cidadão da Coreia torna-se imediatamente ciente de si mesmo como coreano quando ele vai 
para o exterior. Ele fica muito feliz quando encontra companheiros coreanos em um país 
estrangeiro. Se seu compatriota é maltratado em outro país, embora ele seja um total estranho, 
ele sente raiva em benefício dessa pessoa. Ele prefere encontrar a tristeza para si mesmo, do que 
tolerar seu compatriota sendo entristecido. Isto é verdade para todos os países sem exceção. As 
pessoas de todas as nações, independente de raça ou cor, possuem desejo neste nível, mas vocês 
devem estar cientes que não existe muitas pessoas que querem ver o mundo ficar melhor.  
 
Em relação a algo ruim acontecendo, tal como um desastre, uma pessoa automaticamente deseja 
que essa coisa ruim não aconteça para mim, e que o desastre deveria passar longe de mim, 
embora isto possa cair sobre qualquer outra pessoa. Além disso, coisas ruins podem acontecer 
fora da minha família, mas nada de ruim deveria acontecer para minha família. E também coisas 
ruins podem acontecer em outros países, mas não no meu próprio país. Esta forma de pensar se 
torna um desejo das pessoas com respeito ao seu próprio país na terra, sua própria família na 
terra e até para elas mesmas, pois cada um considera a si mesmo como mais importante. 
Percebemos que quando vem uma coisa boa, um homem quer que isto aconteça centrando em si 
mesmo, e quando vem uma coisa ruim, um homem quer que isto aconteça centrando em 
qualquer outra pessoa que não seja ele mesmo, seu grupo ou seu país. Isto é assim de forma 
inequívoca. Vocês não concordam? Vocês também não são exceção.  
 
A despeito desta realidade, é questionável se as coisas realmente acontecem ou não da maneira 
como todos querem. Todos sabemos muito bem que eu não obtenho as melhores coisas o tempo 
todo, nem estou no melhor lugar o tempo todo. Uma pessoa pode fazer seu melhor para ficar à 
frente do mundo e ter sucesso no mundo, mas ele não é o único tentando fazer isso. Todos estão 
fazendo a mesma coisa. Assim, todos querem se tornar melhores, mas o resultado obedece a seu 
desejo? A resposta é não. Embora todos esperam por bons resultados, muitos aceitam que o que 
vem não seja tão bom, e frequentemente os resultados são mais ruins do que bons. Se houvesse 
mais coisas boas do que coisas ruins na vida humana, tais frases comuns como "mar da 
amargura" ou "destino trágico" não seriam proferidas para descrever a vida. Embora desejemos 
coisas boas, ficamos conectados com coisas ruins mais do que com aquelas boas. "A vida é triste, 
e é como um mar de amargura." A despeito do fato que todos esperamos por coisas boas, nunca é 
fácil obter coisas boas.  
 
A partir deste ponto de vista, precisamos de um padrão pelo qual podemos dizer o que é bom (ou 
mal), no nível de um indivíduo como também de um país.  
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Quando o padrão de bondade no nível nacional difere de pessoa para pessoa, o mesmo desejo do 
bem para a nação é ridículo. Além disso, mesmo se todos em um país concordam sobre algo 
como sendo bom, a menos que eles possam descrever claramente o motivo pelo qual isto é bom, 
seu desejo da bondade é ridículo. Concluímos que quando dizemos que algo é bom, deveríamos 
ser capazes de dizer o que é bom para um indivíduo, para uma família, e para uma nação, 
baseado em uma clara fórmula modelo ou um claro objetivo. Sem isso, não funcionará. Esse 
modelo é o Princípio Divino. 
 
A história não se desenvolve centrando no mal; quando o mal prospera, a história recua. Somente 
quando o mal é superado, a bondade prospera e esse segmento da história, ou a circunstância 
histórica, se desenvolve, seja para um indivíduo, família ou nação. Esse é o princípio. Então qual 
é o padrão que pode definir bem e mal em um indivíduo? Isto é extremamente importante. Esses 
indivíduos que não conhecem a existência de Deus vivem dizendo: "Eu preciso apenas viver 
conscientemente. Se eu vivo conscientemente, não sou importunado por minha consciência, (ou, 
“se minha consciência não está sendo importunada, então não preciso me preocupar.")  
 
Mas a consciência de todas as pessoas concorda? Temos que dizer não. Tal como todos os rostos 
diferem, assim são as consciências de todos os indivíduos colocadas de forma diferente. A 
consciência de uma pessoa pode estar posicionada de forma superior ou inferior. Se traçamos 
uma linha vertical, centrando nesta linha vertical a consciência de uma pessoa pode funcionar a 
90, 10, 20, 30 graus, e assim por diante. Os ângulos e posições nos quais suas consciências estão 
situadas são todos diferentes. Assim, mesmo a consciência não é totalmente confiável, mas é 
questionável. Assim, embora todos queiram se tornar bons, nem todos sabem o que é ser bom, ou 
porque queremos ser bons, ou como deveríamos nos conduzir a fim de nos tornarmos bons.  
 
A matemática é sempre constante: um mais um é igual a dois, então acrescente três e teremos 
cinco. Esta fórmula sempre funciona, mesmo além das limitações de tempo ou história. Então, 
quando você diz: "Ele é consciencioso," relativo a qual posição ele é consciencioso? Essa é a 
questão. Sua consciência funciona de acordo com a posição mais elevada ou a mais inferior? Ela 
está em uma posição além da linha de limitação? Ou está dentro da linha de limitação? 
 
Vocês todos estão agora me ouvindo falar. Este não é um acontecimento acidental; nosso 
encontro veio através de uma causa e um efeito predestinados. Há moças, rapazes, estudantes, e 
há o Sr. Jung Kyung Ro. Quando eu chamo Jung Kyung Ro, ele responde: "Sim, senhor." 
Quando você pergunta para ele: "O que você fez hoje?", ele responderá: "Eu fiz isso e isso hoje." 
 
Este incidente é um evento único. Se carregar um balde de água é o que ele fez, esse é um ato 
simples. Mas existe um enorme fundamento histórico para esse balde de água ser colocado aqui 
pelo Sr. Jung Kyung Ro, um fundamento que se estende milhões de anos no passado. A mão que 
carregou a água foi a mão de Jung Kyung Ro. Quem fez suas mãos da forma como são? Suas 
mãos seguem as de seu pai e sua mãe, mas isso não é tudo, elas também seguem as mãos de seus 
avôs e as mãos de seus bisavôs.  
 
Elas são as mãos que herdaram milhares de gerações. Olhando para ele centrando em suas mãos, 
suas mãos poderiam ser o presidente de uma corporação de mãos.  
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Olhem para os olhos dele. Seus olhos estão piscando, e eles parecem ser seus olhos, mas de fato 
não são somente seus. Eles são o fruto de muitos relacionamentos de causa e efeito. Então olhem 
mais de perto para as diferentes partes dos olhos. A parte que se assemelha aos seus bons 
antepassados parecerá bem e as outras partes que herdaram de seus maus antepassados parecerão 
ruins. Os olhos que se assemelham aos bons antepassados verão mais coisas boas do que coisas 
ruins. Agora se desenvolveu uma técnica para analisar o cabelo de um indivíduo, e ao analisá-lo, 
você pode dizer a personalidade da pessoa e até mesmo a profissão, como também a base e as 
circunstâncias atuais. Como a ciência revela mais e mais atualmente, podemos facilmente 
compreender que nenhuma parte de alguém pertence somente a essa pessoa. Todas as coisas 
estão interconectadas, de todas as formas.  
 
A Fronteira de Bem e Mal  
 
A partir desta perspectiva, se a pessoa está em uma posição para exclamar: "Oh, bom," essa é 
uma posição na qual a bondade pertence somente a ela mesma? Essa posição é uma posição que 
representa o ápice da história. Este é o motivo pelo qual nos mensuramos em relação à história. 
Devemos nos equilibrar horizontalmente de forma perfeita, mas quando pendemos para um lado, 
isto demonstra determinado fenômeno, e quando pendemos para o outro lado demonstra outro 
determinado fenômeno. Esta fronteira é dificilmente reconhecível, mas faz um mundo de 
diferença. Este é um assunto muito importante: uma mudança leve penderá para a bondade e um 
leve desvio penderá para o mal.  
 
Portanto deve haver uma forma certa. Deve haver um padrão absoluto com o qual ninguém pode 
interferir, para o qual nem a mais leve quantidade pode ser acrescentada ou diminuída. Em outras 
palavras, deve haver uma forma certa pela qual o indivíduo, a família, nação e mundo devem 
avançar. Vocês não pensam assim?  
 
Quando a fórmula através da qual o indivíduo deveria viver é apresentada, e se a pergunta sobre 
quem se conforma a este padrão é feita, quem pode dizer: "Eu me conformo?" Vocês já 
pensaram: "Embora eu seja uma garota de pouca estatura, eu sou a única que está colocada 
exatamente no meio da maneira certa para todas as mulheres do mundo?" Se bem e mal estão 
confrontando um ao outro, deve haver uma fronteira entre eles. Isso não seria assim? Tomem o 
paralelo 38 como exemplo. O paralelo 38 é a linha de demarcação estabelecida para indicar a 
zona desmilitarizada. É uma linha grossa, mas se essa linha existe ou não é questionável. Quando 
perguntam para vocês se o paralelo 38 existe ou não, vocês dizem: "Sim, sim, existe essa linha." 
Se persistimos na questão: "Vocês realmente sabem se ela existe?", então não terão certeza onde 
corre essa linha. Essa linha corre onde a fronteira deveria estar e ao mesmo tempo corre onde não 
é uma fronteira. Essa linha está onde está este lado como também aquele lado, mas ela não é nem 
este lado e nem aquele lado. Uma fronteira é esse tipo de posição.  
 
Quando a manhã passa para a tarde e um relógio bate meio-dia, você pode dizer quando é 
exatamente meio-dia? É meio-dia porque um relógio está batendo? Há somente um único meio-
dia no mundo, não é assim? Vocês dizem que não sabem exatamente se é meio-dia ou não; esta é 
uma questão difícil. Quando a primavera muda para o verão, alguma pessoa pode dizer que ele 
sabe exatamente onde é a fronteira entre primavera e verão? Ou vocês admitem que a primavera 
vai sem seu conhecimento e o verão também chega sem seu real conhecimento?  
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Vocês acham que podem encontrar alguém que sabe quando o verão está chegando? É difícil 
encontrar uma pessoa que realmente sabe quando o verão chega. Há alguém que pode identificar 
quando o verão está chegando e cumprimentar o verão nesse instante? Vocês já encontraram essa 
pessoa? Não, vocês não a encontraram.  
 
Pensando desta maneira, o bem e o mal realmente existem? Se eles existem, então o que é bem e 
o que é mal? Deve haver uma fronteira entre bem e mal – essa linha que bem e mal formam. 
Quando bem e mal se cruzam, deve haver um ponto de cruzamento. Deve haver um ponto de 
cruzamento, e onde é isto? Esta é a questão. Vocês compreendem?  
 
Hoje dizemos: "A Igreja de Unificação," mas quando perguntamos a partir de onde a unificação 
deveria começar, vocês responderiam que a unificação deveria começar exatamente na origem. 
Sendo perguntado onde é essa origem, vocês responderiam: "Exatamente a partir da minha 
família." Mas isso está errado. Antes de sua família entrar no cenário, seu pai e seu pai vieram, e 
antes de seu pai e sua mãe entrarem no cenário, um homem e uma mulher devem ter estado ali. 
Portanto, a unificação deve começar entre um homem e uma mulher. Então, homem e mulher são 
tudo o que precisa para a unificação? Através de um homem cuja mente e corpo estão unidos, e 
através de uma mulher cuja mente e corpo estão unidos, uma família unificada pode existir. Esta 
é a forma como é, vocês entendem?  
 
Se uma mente e um corpo encaram direções completamente opostas, e o corpo insiste em uma 
direção diferente de onde a mente quer ir, a unificação pode ser possível? Sua mente e corpo 
lutam um com o outro todos os dias, ou eles seguem bem juntos? (Eles lutam) Então de que lado 
vocês estão? Vocês estão em ambos os lados. Há duas partes em você mesmo: uma parte apóia 
sua mente e a outra apóia seu corpo. Então onde fica “minha” posição, a partir da qual posso 
dizer: "Eu não posso viver sem você, e você não pode viver sem mim? Então vamos nos unir 
dessa e dessa forma." Vocês já observaram isso ou não? Deve haver um ponto de cruzamento 
entre bem e mal em um indivíduo. Portanto, devemos separar e analisar a nós mesmos para que 
possamos dizer exatamente o que está errado.  
 
Quando uma pessoa fica doente, devemos traçar a raiz dessa doença. Esta e a razão que devemos 
tratar a consciência mais profundamente, enquanto escavamos até a raiz dos problemas. Para 
fazer isto, devemos ter um determinado modelo disponível e determinar um padrão. Assim, sem 
estabelecer um padrão (ou modelo) em algum ponto específico da história sobre o que é uma 
pessoa verdadeiramente conscienciosa, o que é uma pessoa boa, não podemos buscar com 
seriedade o mundo onde a maneira celeste e a maneira humana, a ética celeste e a ética humana e 
o coração celeste e o coração humano estejam todos harmonizados. Tentar fazer isso sem 
primeiramente determinar o modelo verdadeiro será ridículo. Vocês não concordam?  
 
Quando você vai para a França, no Louvre eles penduram a Mona Lisa. Há multidões de pessoas 
nesse espaço, então uma pessoa coloca uma cadeira alta e sobe nela, vendo a pintura de cima 
como foi feita essa pintura. Ao copiar a pintura, suponham que um artista utilizou uma nova 
marca de tela, novas tintas e técnicas recentemente desenvolvidas, e criou uma pintura quase tão 
boa como a original, de forma que amadores não poderiam apontar a diferença. Isso realmente 
acontece.  
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Ainda haverá aquilo que é uma medida original, e haverá somente uma única medida autêntica 
no mundo inteiro. Portanto, se algo está errado com ela, então estamos em problemas. Ela é 
imutável; não importa como o clima possa diferir por todo o mundo, ela não será afetada por 
essas mudanças.  
 
Santos são Servos de Deus  
 
Da mesma forma, onde está o ponto de início da pessoa de bondade, de uma pessoa 
verdadeiramente boa? Se vocês não sabem isso, em outras palavras, se vocês não conhecem o 
padrão pelo qual uma pessoa verdadeiramente boa é medida, então o que acontece? Então vocês 
nunca saberão se algo é oposto ao bem, ou seja, o que se torna mal. Isto não é assim? Então 
vocês devem primeiramente definir claramente o bem antes que possam identificar o mal.  
 
Há muitas pessoas famosas no mundo, e todos insistem que grandes pessoas sejam famosas. 
Qualquer nação pode ter grandes pessoas. Na Coreia, o Almirante Soon Shin Lee é considerado 
como um grande homem, e merecidamente. Mas não há muitos santos. Não é assim? Quando 
pensamos sobre santos, nos referimos aos quatro grandes santos, somente quatro. Porque estas 
são quatro pessoas santas? Se você analisar isto, verá que eles foram pessoas ímpares. 
Atualmente, no desenvolvimento da história humana, se fossemos estabelecer uma direção para a 
ética e moralidade humana, isto não seria feito pela reunião de pessoas e pelo trabalho de acordo 
com uma constituição. Isso é com certeza. Sendo que toda nação tenta melhorar, eles utilizam os 
pensamentos nobres de boas pessoas na história nacional como a base para sua estrutura. Não há 
maneira de negar isto.  
 
Mas se você prestar mais atenção naqueles que são chamados de santos, verá que eles foram 
pessoas ímpares. Porque dizemos isso? Aqueles que são chamados santos foram pessoas que não 
tiveram suas próprias afirmações. Vocês dizem que não entendem? Santos são homens que não 
insistem em sua própria visão. Ao invés, eles trabalharam para divulgar mensagens, e morreram. 
Que tipo de mensagens? Mensagens de Deus, mensagens para aquele Único que é chamado o ser 
absoluto. Jesus, da mesma forma, quando orava, dizia: "Pai, não faça como eu quero, mas..." 
Mas o quê? O que ele disse? "Faça como o Senhor quer." Esta é uma pessoa de caráter 
independente? De um caráter ativo ou passivo? (Ativo.) Não, ele foi uma pessoa passiva, mas 
como um homem de caráter passivo poderia se tornar um santo? Isso é estranho. Atualmente não 
queremos perder nada que seja nosso, e não queremos ser invadidos pelos outros. Ouçam o que 
Jesus disse: "Se alguém quer que você vá meia milha, você deveria ir uma milha por ele; se 
alguém quer você dê seu casaco, você deveria também dar suas roupas para ele."  
 
Jesus não parece estar na categoria de ser humano. Ele era um tipo diferente de homem a partir 
do que vemos hoje. Pode não ser correto utilizar essa expressão, mas estou tentando esclarecer 
um ponto para vocês. Vocês gostam das coisas materiais mais do que do ser humano; isto é 
estranho. Considerem: para aqueles que cravaram pregos em suas mãos e pés, seus inimigos 
sobre quem ele deveria buscar vingança ao custo de sua vida, para esse inimigo (a humanidade), 
Jesus orou: "Meu Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que estão fazendo." Que 
comportamento estranho! Observando de perto, vemos que aquilo que estes santos têm comum, é 
que nenhum deles insistiu neles mesmos, mas estavam transmitindo uma mensagem para 
alguém. Assim, que tipo de pessoas são os santos?  
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Eles são um grupo de pessoas que se centram em Deus e obedecem a Ele. Eles obedecem a Deus, 
não importa o que Deus os ordene, uma vez, centenas de vezes, milhares de vezes, mesmo até a 
morte.  
 
Quem se tornou o santo? Líderes religiosos se tornaram santos. Não é estranho que Jesus seja o 
líder do Cristianismo, que Buda seja o líder do Budismo, que Confúcio seja o líder do 
Confucionismo e Maomé seja o líder do Islamismo? E quanto a Sócrates? Ele não se tornou um 
santo. Ele é simplesmente um filósofo. Ele pôde ser um filósofo, mas não um santo. Por quê? Ele 
pode ter sido um rei do conhecimento, mas ele não pôde se tornar um rei de vida. O que líderes 
religiosos fazem? Eles foram capazes de mover vidas. Portanto, líderes das religiões puderam 
ostentar a bandeira da revolução no desenvolvimento da história. Filósofos podem ter ostentado a 
bandeira do conhecimento, mas eles fracassaram em iniciar uma revolução de vida e dar o 
impulso para o desenvolvimento da história de vida. Este é o motivo pelo qual os filósofos não 
alcançam o posto de santo. 
 
Na perspectiva mundial, qual é a característica principal daqueles que acreditam na religião? Eles 
possuem um pensamento próprio, como um grupo ímpar de pessoas. Todos vocês acreditam na 
Igreja de Unificação, não acreditam? Talvez alguns de vocês vieram para ver como é o 
Reverendo Moon. Tais pessoas não são membros da Igreja de Unificação. Então o que é o 
Reverendo Moon da Igreja de Unificação? Ele é o líder da Igreja de Unificação, não é? Jesus é o 
líder das igrejas Cristãs, Buda é o líder do Budismo, Confúcio é o líder do Confucionismo, e 
Maomé é o líder do Islamismo. Todos eles são líderes de religiões, mas com conteúdos 
diferentes.  
 
Então todos os líderes de religiões, excluindo o Reverendo Moon, se moveram para a posição de 
santos, mas entre eles, quem é o centro? (Jesus.) Aqueles que acreditam no Cristianismo dirão 
isso, mas os Budistas dirão que Buda é o centro. (Risadas.) Mas se definirmos a razão pela qual 
um é o centro de todos eles, é razoável escolher aquele que tem o maior e melhor conteúdo de 
todos. Ao avaliar o maior e melhor conteúdo, vamos fazer a pergunta: "Quão grande é o desejo 
de um homem?"  

 
Quão grande é seu desejo? É maior do que a mochila escolar que você carrega, ou menor? É 
maior, não é? (Sim.) É maior do que seu edifício de três andares? (Maior) Mesmo depois de 
colocar na mochila toda a Coreia, ainda há espaço de sobra. Isto é assim ou não? Ninguém estará 
satisfeito e dirá que agora é suficiente. Somente depois de colocar vários, não, mais de uma 
centena de mundos nela, não deixando mais nada para ser colocado, uma pessoa agora dirá que é 
suficiente. Um ser humano tem essa extensão de desejo. Esta é uma mochila bem grande de 
desejo, não é? (Risadas) Mesmo depois de colocar o mundo inteiro em sua mochila de desejo e 
fazer o que você quer fazer com ela, se você descobre que há Deus, que criou o mundo e é até 
mesmo uma pessoa maior, você gostaria ou não de colocá-Lo em sua mochila? (Gostaríamos.) É 
o mesmo, tanto para homem como para mulher, seja velho ou jovem.  
 
Então, entre céu e terra, qual vem primeiro, céu ou terra? É céu e terra, ou é terra é céu? É pai e 
mãe, ou é mãe e pai? É esposo e esposa, ou é esposa e esposo? Ninguém quer terra e céu, todos 
querem céu e terra. Portanto, qual deveria vir primeiro? É o céu que deveria vir primeiro. Então 
depois disso, qual deve vir a seguir? A terra. 
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Temos pais. Porque a mãe não deveria vir primeiro? Eu não estou ignorando a mulher – vocês 
devem continuar a ouvir, eu também atenderei a mulher. Entre pais, o pai deve vir primeiro. 
 
Se vocês observarem cuidadosamente a letra para mãe, ela é muito interessante (escrevendo no 
quadro negro). A letra para mãe são duas das letras para mulher. Essa é a letra para mãe. A letra 
para mãe é feita de duas letras para mulher, conectadas e invertidas. Duas mulheres juntas 
compõem uma mãe. Sendo que está é a letra para mãe, uma mãe deve ter a mente do céu e a 
mente da terra. Em outras palavras, uma mãe deve se tornar uma mulher com a mente do céu e 
deve se tornar uma mulher com a mente da terra, representando a mulher da terra. Uma mãe deve 
conter estas duas mentes. Isto não é interessante?  
 
E para pai, a letra para pai são duas das letras para homem. São dois homens ao invés de um. Isto 
significa que um homem do céu e um homem da terra juntos podem se tornar um pai. Isto não é 
interessante? Então a letra de céu são dois homens. Portanto, dois homens deveriam se juntar 
para compor o céu. Isto é muito interessante. Isto simboliza que, se dois homens cooperam um 
com o outro, isto atravessará o teto e planará para o alto. Isso é o que é um esposo. 
 
Você pode dizer: "Eu sou muito bonito e tão grande que não preciso de um pai ou uma mãe? 
Sendo que sou um homem, não preciso de um pai, que é um homem. Quando meu pai morrer, eu 
assumirei seu lugar como meu próprio pai, assim, o pai pode morrer, mas eu quero que a mãe 
viva." Pode haver tal homem? (Não) Então de quem precisamos? Tanto do pai como da mãe. 
Uma filha é tudo o que precisamos? Não, precisamos tanto de um filho como de uma filha. 
Ninguém abençoará alguém que tem apenas filhos, ou que tem apenas filhas. Isso significa que 
você não quer estar sozinho. Você pode ser um estudante, mas se está sozinho, você é solitário 
de manhã, você é solitário de tarde, você é solitário quando entra no edifício da escola, você é 
solitário quando vem da escola para casa. Mesmo se você se torna um estudante nota A, isto é 
algo bom? É quando todos dão as boas vindas para você, quando todos sentem sua falta e querem 
seguir você... vocês gostariam de ser dessa maneira, ao invés de solitários, não gostariam?  
 
Qual é o ensinamento dos líderes da religião, que são santos? O conteúdo de seus ensinamentos é 
que uma pessoa deveria seguir céu e terra de acordo com o princípio básico. Em outras palavras, 
"Vamos conhecer céu e terra." Nos seres humanos não há somente a ética humana, mas também 
a ética celeste. Não há somente o coração humano, mas também o coração celeste. A ética 
humana não começa a partir dos seres humanos, mas ao invés se aperfeiçoa seguindo e copiando 
a ética celeste. Isto exige "acima" e "abaixo" para determinar o horizonte para todas as coisas. 
Portanto, depois de determinar as relações verticais, cruze-as em 90 graus e o horizontal pode ser 
determinado. Então após medir a distância você saberá se este é um círculo ou esfera perfeito, e 
localizará sua posição. 
 
Assim, qual é a "forma" pela qual os líderes da religião pensavam? Eles não ensinam somente a 
forma humana. Eles ensinam a direção pela qual toda a humanidade tem buscado por toda a 
história; eles ensinam ensinamentos definitivos. Entretanto, se a ética humana tivesse sua origem 
em lamentação, no fim da ética humana, o resultado da lamentação terá se desenvolvido, e se o 
início fosse alguém imperfeito, o fim também será imperfeito. Felicidade não pode ser obtida 
somente através da ética humana. A ética celeste deve acompanhá-la antes que a felicidade possa 
ser alcançada.  
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A ética celeste, a ética humana, o coração celeste, o coração humano, todos eles estão aqui, e 
onde eles se encontrarão? Qual é o ponto de cruzamento? Onde é o ponto divisor? Estas são as 
questões. 
 
Mas então novamente, o coração celeste e o coração humano estão seguindo em direções 
opostas. Os seres humanos querem seguir em uma direção, e o céu quer seguir em outra. O corpo 
quer seguir para uma direção e a mente gostaria de seguir em outra. O resultado disto são os 
mundos comunista e democrático. O que Jesus queria fazer? Apoiar o coração humano como 
também respeitar a ética humana não podem ser cumpridos baseando somente sobre o elemento 
humano. Devemos basear estas coisas na ética celeste e no coração celeste, e estabelecer o 
relacionamento sujeito e objeto. Após conectar estas coisas, ele esperava decidir sua direção, seja 
como um sujeito ou um objeto. Assim, santos são aqueles que vieram ensinar a direção para o 
mais elevado nível mundial.  
 
Quando olhamos para o indivíduo a partir desta perspectiva, a melhor direção para um indivíduo 
não é a direção da felicidade somente desse indivíduo nem a direção do mundo ideal somente 
desse indivíduo. Perseguir a felicidade individual é introduzir e conectar ao protótipo de 
felicidade para o mundo inteiro. A família que eles querem, ou seja, homem e mulher estando 
juntos, não é um simples encontro de homem e mulher somente com a perspectiva da ética 
humana. Esta é a família na qual ética celeste e coração celeste podem se harmonizar também; a 
família na qual céu e terra podem estar garantidos. Céu e terra podem seguir essa família e 
desfrutar. Deveria haver esse padrão mais elevado. Então, qual era a família ideal que os santos 
perseguiram, como também a nação ideal e o mundo ideal? Esta não era a família, a nação ou o 
mundo concebidos somente para os seres humanos. Era um mundo diferente do que vemos hoje. 
Hoje jovens e pessoas inteligentes em geral desprezam a "religião" e ridicularizam pessoas 
religiosas. Mas isto é porque elas têm idéias erradas. Devemos compreender que desde o início, 
as religiões estão perseguindo o mundo ideal do amanhã; é ridículo que a humanidade reclame 
da religião durante o processo. 
 
Então o que é bondade, afinal de contas? O que é mal? Porque os santos permanecem como um 
objeto de respeito para tantas pessoas, e porque, embora a história sofra grandes mudanças e 
revoluções, não há nenhuma revolução possível nos ensinamentos dos santos? Isto é um fato 
importante. A razão é que aquilo que os santos ensinam não é afetado somente pela ética 
humana. O que começa a partir da ética humana pode ser determinado e mudado pelos elementos 
da ética humana, e o que começa a partir do coração humano pode ser mudado por um coração 
humano mais forte, mas o que começa com o coração humano e o coração celeste juntos não 
pode se mudado sem que ambos, o coração humano e coração celeste juntos, estabeleçam um 
padrão mais elevado, um que seja mais forte do que se fosse separado. Este é o motivo pelo qual 
as realidades históricas e culturais são formadas centrando no pensamento religioso. Esta é uma 
conclusão inevitável, porque existe céu e também existe terra. 
 
Aqueles Que Não Pensam Sobre Si Mesmos  
 
Assim é como são os diferentes líderes religiosos. Pisando sobre a ética humana, e perseguindo 
um mundo elevado, eles tiveram valores elevados, ética humana elevada e coração humano 
elevado, ou seja, eles perseguiram a ética celeste e o coração celeste. 
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Eles trabalharam muito duro para digerir a ética celeste e o coração celeste, tentando retornar e 
reconectar a ética humana, frequentemente perdendo suas vidas no esforço para fazer isso 
acontecer, mas preferindo seguir em frente ao invés de evitar a morte. Tal homem não se tornaria 
um grande santo? Vocês devem compreender isto. Então como você pode chamar tal homem: 
um bom homem ou um mau homem?  
 
Se houvesse um Deus absoluto, e se fosse decidido que todos nós morrêssemos por Ele, por 
exemplo, como morreríamos? Morrendo todos juntos, por explosão; e quanto a isso? Há muitas e 
muitas maneiras de morrer. Vamos considerar os patriotas como um exemplo. Se houvesse dez 
patriotas, um patriota poderia ter conduzido uma vida normal e morrido de morte natural, 
enquanto outro poderia ter lutado uma luta furiosa contra milhares de inimigos, carregando o 
destino de sua nação. Qual é o patriota de maior significado? Não há questão, não há nenhuma 
comparação. Isso não é assim? E, ao ser atingido por uma bala e morrer, haverá aqueles que 
morrem durante o primeiro ataque, e haverá outros com muitas, muitas feridas. Embora ambos 
tenham morrido, quanto mais miserável é a forma como uma pessoa morreu, mais as pessoas a 
respeitarão como um patriota. Isto não é verdade? (Não, isto não é verdade.) Vocês estão dizendo 
então, que quanto mais miserável é o processo da morte, mais ele é valioso? (Sim!) Não há 
nenhum engano sobre isto.  
 
Então entre inúmeros filhos de piedade filial que vivem para o benefício de Deus, deve haver um 
filho principal de piedade filial. Esta não é uma forma simpática de se referir a essa pessoa, mas 
os jovens gostam do coloquial.  
 
Obviamente alguns filhos de piedade filial serão melhores do que outros. Haverá alguns que, 
quando têm fome, comerão uma refeição e trarão a comida restante para seus pais, dizendo: 
"Vocês devem estar com fome, mãe e pai. Por favor, comam." Eles também são filhos de 
piedade filial, porque alguns nem mesmo farão isso. (Risadas.)  
 
Se você explora a história de piedade filial para encontrar o maior filho de piedade filial, quem 
seria este? Aquele que serve seus pais com sangue e suor, e que, como se isso não fosse 
suficiente, venderia seu próprio sangue para apoiar seus pais. Trazer o que ele pode também é ser 
um filho de piedade filial, mas se o outro aparece, que apóia seus pais vendendo seu próprio 
sangue, quem é o maior filho de piedade filial?  
 
Algum pai ensinaria seus filhos dizendo: "Vocês devem abandonar suas vidas para se tornarem 
filhos de piedade filial?" (Não.) "Esta é a forma como verdadeiros filhos de piedade filial são 
feitos. Todos os pais desejam verdadeiros filhos de piedade filial. Portanto, vocês devem perder 
suas vidas para me servir." Existe algum pai que ensinaria seus filhos desta maneira? (Não) E 
então? Os pais não estão educando seus filhos para se tornarem filhos de piedade filial? 
Voltaremos a isto mais tarde.  
 
Se há dois tipos de filhos de piedade filial, um morrerá para o benefício de seus pais sem 
considerar seu próprio reconhecimento ou o valor potencial de sua existência, e o outro servirá e 
morrerá por seus pais pensando que ele poderia ter sido esse e aquele homem e deveria se tornar 
esse e aquele filho, mas ao invés ele está morrendo. Qual filho teria a maior piedade filial? 
(Aquele que jamais pensa sobre si mesmo.) Vocês sabem isso.  
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Como é o santo de todos os santos? Esta é uma questão importante. Ele é como o filho da maior 
piedade filial? Todos temos jurado que nos tornaremos filhos de piedade filial. Mas isto não é 
fácil. O sujeito leal se torna uma pessoa assim somente após a morte, embora possamos ser 
candidatos. (Risadas.) Todos os patriotas históricos se tornaram assim ao risco de suas vidas. 
Então, para competir e se tornar dessa forma, você deve atravessar muitos momentos difíceis 
antes de se tornar um campeão. Todos vocês serão os filhos de piedade filial? (Seremos.) Vocês 
querem se tornar súditos leais? (Sim) Realmente? Bom. Então vocês querem ser santos? (Sim.) 
Aqueles que dedicam suas vidas para o benefício dos reis chamamos de patriotas; aqueles que 
dedicam suas vidas por seus pais são chamados filhos de piedade filial; e aqueles que dedicam 
suas vidas pelo céu são chamados santos. Devemos saber como são os santos. Como são os 
santos? Devemos conhecer isto. Devemos dedicar tudo o que temos. "Meus ouvidos existem por 
Ele, meus olhos, meus membros e o corpo inteiro." Então, você está no nível dos santos.  
 
Vocês não dedicam apenas sua vida por Deus, mas fazem isso com a motivação de deixar a 
tradição sagrada que será mantida por toda a história humana. Muitos dão suas vidas por seus 
amados para que esses amados também possam permanecer dentro dos ensinamentos dos santos. 
Em outras palavras, eles estão dispostos a morrer com a mente de amor pelo país e o mundo, e 
para deixar para trás essa tradição.  
 
Dentro deste contexto, Jesus orou no Getsêmani: "Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas 
não faça como eu quero, mas sim como o Senhor quer." "Não faça como eu quero, mas como o 
Senhor quer" significa que há uma disputa de duas vontades. Ele não disse simplesmente: "Pai, 
faça como o Senhor quer." A vontade do Pai e a vontade de Jesus estão em disputa, não é? (Sim.) 
Mas muitas pessoas dizem que a vontade de Jesus é a mesma coisa como a vontade de Deus. 
Mas minha vontade e a vontade de Deus são diferentes. Não é assim? Eu não tenho uma vontade 
igual à de Deus.  
 
Então o que é vontade? Isto era para indicar o propósito que Jesus deveria alcançar, e não para o 
próprio Jesus. Isto não é assim? (Sim.) O futuro do mundo estava em jogo na vontade, e o mundo 
progride no curso dessa vontade. Neste processo da história, raças são formadas, e nações e o 
mundo são formados.  
 
Através desta disciplina uma pessoa passa a respeitar a vontade do Pai, superando seus próprios 
interesses pessoais, passa a desistir de todos os assuntos triviais, se empurra para o nível mais 
elevado e entra no domínio da santidade. Se alcançamos este nível, isso é ruim ou bom? 
Respondam-me, é bom ou ruim? (Bom.) Isto é bom, mas tem conteúdos diferentes. Isto é ruim 
para mim, mas é bom para Deus. É bom morrer? (Sim.) Sobre o que vocês estão falando? 
(Risadas) Não é bom morrer para mim mesmo, mas por Deus, é bom.  
 
Valor Não Pode Ser Criado Centrando em Si Mesmo  
 
Então como é Deus? Ele está na posição de sujeito em relação a mim. O objeto existe para o 
benefício do sujeito. Devemos chegar a essa consciência, mas ainda não estamos nessa posição. 
Para quem o sujeito existe? O sujeito não existe para o benefício do sujeito (para si mesmo); ele 
existe para o benefício do objeto. Portanto, é bom para o sujeito se sacrificar para o benefício do 
objeto, e é bom para o objeto se sacrificar para o benefício do sujeito.  
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Dizemos que é bom para os pais se sacrificar para o benefício dos filhos, e dizemos que ele é um 
filho de piedade filial quando se torna leal e se sacrifica para o benefício de seus pais. O que isto 
significa? Isto significa que não é ruim, mas que é bom para um sujeito se sacrificar para o 
benefício de seu objeto. É bom tanto para o sujeito como para o objeto se sacrificar para o 
benefício do outro. (Sim.) Morrer é ruim. Sacrificar é bom ou ruim? (É bom.) Então vocês não 
deveriam comer, nem respirar. Isto é bom? Fechem seu nariz e deixem apenas uma pequena 
abertura e tentem respirar; quão difícil é isto (Ele demonstra segurando seu nariz com seus 
dedos. (Risadas.) Isto é ruim para mim, mas é bom para aquele que está na posição de sujeito 
para mim.  
 
Quando comparamos o que o sujeito gosta e o que o objeto gosta, na perspectiva de valor, se isto 
é algo que ambos sujeito e objeto possam gostar, então durará, mas se é uma coisa que somente 
um deles gosta, então isto é fácil de acabar. A partir desta perspectiva, vamos rastrear de volta 
até a origem de bem e mal. O homem é criado e nasce para o benefício da mulher, e a mulher 
nasce para o homem. A razão da mulher nascer simpática é para ela mesma? Isto é assim ou não? 
(Não!) Então para quem uma mulher nasce? É para um homem, porque ele gosta que uma 
mulher seja simpática.  
 
Da mesma forma, porque é homem, em relação à mulher, ele nasce com essa grande massa, 
tendo um rosto rígido, grande e até mesmo feio? É porque a mulher gosta dessa forma. (Risadas) 
Assim, quando você segue até a origem, não há nenhum homem que nasce para si mesmo. Vocês 
homens ruins, homens ruins. (Risadas.) Eu estou chamando seus nomes, mas porque vocês estão 
rindo? As mulheres também. (Risadas) Originalmente quando você nasce, não nasce para si 
mesmo; todos nascem para o benefício dos outros. O homem nasce para o benefício da mulher, e 
a mulher, para o homem. Isto é assim ou não? (Sim, é desta forma.) Essa é a forma original. 
Portanto, o valor original de nascer nunca pode ser realizado vivendo para o benefício de si 
mesmo; esta é uma conclusão justa.  
 
Assim, o propósito original do nascimento é buscar o valor através da vida pelo viver em 
benefício do homem ou mulher, mas alguns insistem que eles nasceram para si mesmos. Tal 
pessoa é um atrasado na vida. Ele é um fracasso. Embora possa ser um homem com um Ph.D., 
ele é um fracasso e um homem infeliz. Entre esses, mesmo aqueles que tentar negar que sejam 
infelizes, de fato são infelizes com certeza. Observem um presidente de uma nação a partir desta 
perspectiva. Como um presidente, ele é um grande homem; ele pode ter estudado e também ser 
simpático. Ele tem bastante poder para mover o mundo, mas vamos dizer que ele não tenha uma 
esposa, filho ou filha. Ele é feliz por causa disso? (Não.) Ele é feliz apesar de tudo? (Não.) 
Porque não? Ele tem riqueza e poder, e pode fazer o que quiser fazer, contudo, ele não é feliz, 
porque ele não se ajusta à fórmula do princípio. É simplesmente porque ele nasceu para o 
benefício da mulher, mas ele não tem uma mulher. Isto não é verdade? Quando você pensa desta 
maneira, Jesus viveu e morreu solitário. Isto é bom ou ruim? (Ruim) Como vocês podem dizer 
isso? Jesus é um ser humano de gênero neutro? (Um homem) A razão é a mesma. Se Jesus era 
um homem, ele certamente queria se casar com uma mulher maravilhosa.  
 
Eu oficializei o matrimônio para muitos de vocês, no casamento em massa. Apesar de 
determinado homem somente ter se graduado na escola elementar, ele pediu para ser casado com 
uma pessoa graduada na faculdade, para que eles pudessem se equilibrar como um casal. 
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Eu perguntei a ele: "Você pode lidar com a situação?" Ele respondeu: "Sim, bem, a mulher é 
feita para seguir o homem, e elas fazem isso." A razão pela qual um homem quer se casar com 
uma mulher inferior é que essa mulher pode segui-lo mais facilmente? Assim, ele sabia que tinha 
um desejo excessivo, mas ele ainda queria que seu cônjuge fosse melhor do que ele mesmo, não 
é? Se seu desejo se tornará realidade é outro assunto, mas é natural desejar que o cônjuge de uma 
pessoa seja melhor do que ela mesma. Assim, quando cada um encontra uma pessoa excelente, 
ambos ficarão felizes. Isto não é assim?  
 
Se eu falar neste ritmo… porque eu viria para a Igreja Chong-ro neste clima quente? Porque eu 
não poderia falar apenas um tempo curto? (Risadas.) Eu não posso dar cinco minutos de 
intervalo para um banho e então continuar. (Risadas)  
 
A História do Bem Começa Com Sacrifício  
 
Onde aparece o bem? Vamos olhar para a origem de bem e mal. Se podemos traçar de volta o 
desejo de ser bom, onde ele começou? E se havia um desejo de não se tornar ruim, porque isto 
era assim? Sendo que não temos uma idéia clara e entendimento, temos problemas quando 
tentamos corrigir nosso caminho. Então onde o bem começou, e qual é a história do bem? Ele 
começou a partir dos seres humanos? Não. Ele começa a partir de homem e mulher? 
Naturalmente a partir de homem e mulher, os seres humanos nascem. Quando olhamos para os 
homens, eles são seres resultantes, não seres causais. 
 
Onde o bem começou? Onde é o ponto de início? Ele começou a partir do local onde pai e mãe 
estão? (Não.) A partir dos bolsos de pai e mãe? (Não.) Então, onde é o ponto de início do bem, a 
sua fonte? Se Deus existe, isto deve ter começado a partir de Deus, que é o centro do nível mais 
elevado. Além das obras humanas há as obras celestes, e além do coração humano há o coração 
celeste. Portanto, o início deve ser a partir das obras celestes e do coração celeste. Essa foi a 
causa (motivação), e os seres humanos são a criação resultante. Portanto, ele começou quando o 
céu interviu. Então como Deus pode se tornar ou ser considerado como um Deus bom? A 
questão é, qual posição deveria ser a posição de Deus? Por seis dias, Deus criou todas as coisas 
incluindo o ser humano, e disse: "Isto é bom." Ele não disse "Isto é bom" quando estava sozinho! 
Toda a criação se harmoniza com Ele, e tudo se mantém em ritmo com o Próprio Deus, por isso 
Ele disse: "Isto é bom." Isso ser bom também significa que isso é belo.  
 
Nesta perspectiva, para se tornar um objeto deste bem, para se tornar boa, uma pessoa sempre 
tem que pagar um preço de sacrifício. Chegamos a conclusão que sem estar na posição de ter 
pagado o preço, a posição objetiva não pode ser formada. Em outras palavras, Deus sozinho não 
pode formar isto. Para Deus ver o resultado do bem, Ele pode fazer isso utilizando Sua força 
criativa, isto é, a energia, e criar o resultado fazendo isso, mas isto é antes que o bem de fato 
venha a existir. Vocês entendem?  
 
A base do bem é Deus, mas como o Próprio Deus pode se tornar bom, ou se tornar o sujeito do 
bem? Ele pode fazer isso porque Ele se coloca na posição de expandir Sua força (energia) para o 
benefício do objeto. Assim é como Ele pode ser bom. Em outras palavras, Ele agora se coloca 
como o sujeito que tem se sacrificado. Esta é a forma como Ele pode se tornar o sujeito do bem. 
Vocês compreendem? (Sim.)  
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Portanto, antes que o bem possa ser formado, primeiramente alguém tem que dar, tem que se 
sacrificar. Ao dar, você tem que dar totalmente. Por esta partida (como um motor de partida) e 
com o surgimento do resultado, o bem pode aparecer. Este é o motivo pelo qual Deus, que é o 
sujeito, não pode evitar ser forçado a se sacrificar. Este é o motivo pelo qual é inevitável a 
conclusão que a história do bem começa a partir do sacrifício. Vocês compreendem? A partir do 
mesmo ponto do sacrifício do Próprio Deus, um mundo, um mundo objeto que recebeu a energia 
criativa, ou seja, um mundo da criação, veio a ser formado.  
 
Atualmente os Cristãos acreditam em Deus como sendo onipotente. Isso significa que Deus pode 
apenas dar uma ordem e uma Montanha Baek Tu pode aparecer do nada? A fim deste resultado 
acontecer, deve haver os ingredientes e ação necessários para criar uma montanha.  
 
O que caracteriza a forma para promover o bem? Esta não é uma forma na qual o resultado de 
seu investimento é menor do que sua entrada. Quando você investe algo que não seja para si 
mesmo, mas para o benefício de alguém mais, o fruto surgirá sem falha. Vocês gostam de seu 
irmão ou irmã que se assemelha a vocês, não é? Mesmo entre irmãos, eles amam aqueles com 
quem mais se assemelham. Eles passam mais tempo juntos, apenas porque se assemelham um 
com o outro. Eu olho para ele de noite, e ele se assemelha a mim, durante o dia, ele parece 
comigo, até a forma como ele anda. Mesmo no falar, quando um diz "Mamãe" ou outro também 
está tentando dizer "Mamãe".  
 
Suponham que determinados pais têm um filho simpático, e alguém comente: "Oh, ele parece 
com seu pai e tem a inteligência de sua mãe." Então os dois começarão a brigar. (Risadas.) Se 
assemelhar com a pessoa ou com algo da pessoa é natural. Da mesma forma, quando Deus 
investe e cria Seu objeto, Ele não cria alguém que não se assemelhe a Ele. Vamos supor que para 
criar uma obra de arte exija vinte anos de trabalho. Quando o resultado é bom, o artista 
exclamará: "Bom," embora vinte preciosos anos tenham sido gastos. Isto é assim; isto é verdade. 
Onde começou a história do bem? Ela começaria quando alguém pudesse investir 
infindavelmente em seu objeto a partir da posição de sujeito. Buscando o valor da autonegação, 
ele investe para o benefício do valor de seu objeto, investindo infindavelmente. Neste ponto, o 
mundo ideal se desenvolve sem fim.  
 
Isto pode ser um pouco difícil de entender para os estudantes do colégio aqui, mas o que eu digo 
é verdade. Assim, uma pessoa pode exclamar: "Aqueles que estão buscando e trilhando o 
caminho do bem! Agora vocês estão experimentando e vendo com é a situação de Deus!" Deus é 
o sujeito do bem, por isso Ele multiplica o bem. Como Deus, você também herdará a mesma 
tradição e aplicará isso para o mundo real da atualidade. Vocês são com certeza filhos e filhas de 
Deus. Quando você diz que esta é uma pessoa boa, há sempre uma história de sacrifício que 
acompanha essa pessoa. Vocês entendem? (Sim.) Somente sacrificando-se o valor aparece. Se 
você se sacrifica totalmente, uma multidão de milhões podem herdar o valor do preço do 
sacrifício completo feito por essa pessoa. Isto não é assim? (Sim.) Então, o bem deve sempre 
pagar o preço do sacrifício. Assim, o preço que você paga não desaparece, mas reaparece em 
algum outro lugar. O que acontece depois de reaparecer? Ele sempre retorna para você. Então 
seu “eu” vertical e seu “eu” horizontal terão sido formados. Então céu e terra estarão juntos. 
Sujeito e objeto estarão estabelecidos como pretendido.  
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A história da vida dos santos é determinada por quanto eles se sacrificaram para o benefício da 
história e de toda a humanidade. Quando um santo se sacrifica cem por cento para o benefício de 
toda a humanidade, e não apenas no contexto da humanidade, mas centrando no desejo de Deus, 
ele se coloca no topo do nível da santidade. Devemos compreender isto agora. Para seguir o 
caminho do bem, devemos pagar o preço do sacrifício. Onde alguém reclama sobre si mesmo, o 
fracasso resultará. Se Deus vivesse reclamando sobre Si mesmo, o mundo criado objetivo viria a 
existir? (Não.) Deus estaria em isolamento. Se uma pessoa continuamente tem uma mente 
exigindo que os outros a sirvam, essa pessoa continuamente se consumirá ao ponto onde ela 
finalmente virá a negar seu próprio “eu”. Vocês compreendem?  
 
Assim, se serve os outros, você se desenvolverá, e se serve a si mesmo, você perecerá. Em outras 
palavras, se você serve os outros, então encontrará a si mesmo na posição central. Entretanto, se 
age e vive para o benefício de si mesmo, você terá destruído todas as coisas, e você mesmo, na 
posição vertical, também deve perecer. Assim, aqueles que exigem que os outros os sirvam; eles 
perdem o mundo objeto, eles terão cada vez menos amigos, ou cada vez mais amigos? (Menos) 
Para aqueles que vivem para o benefício dos outros, haverá mais e mais, ou menos e menos 
amigos? (Mais.) Seus amigos irão temer rejeitar essa pessoa, e seus amigos também nunca a 
deixarão, e eles virão e irão gostar cada vez mais dessa pessoa, e então no final um deles desejará 
dar sua irmã para se casar com essa pessoa. Os pais se esforçarão para casar suas filhas com ele. 
É assim como funciona o coração de um homem normal. Não é assim? Então quanto mais passa 
o tempo, mais ele se desenvolverá. Ao contrário, se ele reclama sobre si mesmo, ele será 
reduzido com o passar do tempo. Vocês compreendem?  
 
O que é mal? Ele é antagônico ao bem. Assim, quando o bem prospera, o mal perece. Alertar 
contra seguir a estrada para o mal é bondade, e evitar que uma pessoa siga o caminho do mal 
também é bondade, por isso, a fim de estar no caminho do bem, devemos proteger a nós mesmos 
de seguir o caminho da destruição.  
 
Qual é a forma para perecer? É a forma de puxar as pessoas para seu lado para seu próprio 
benefício. Por isso devemos destruir esta maneira de agir. Se você vive centrado em si mesmo, 
terá que recuar. Se você vive centrado em sua família e tentar trazer outras famílias sob sua 
subjugação, sua família se tornará uma família ditatorial, e no final, será expelida pelas outras 
famílias. Centrando em uma nação, este é o destino de ditadores. Tomem Hitler como exemplo. 
Ele reivindicava: "Todas as nações européias devem existir pela Alemanha, centrando na raça 
alemã." Se ao contrário, Hitler tivesse investido sacrificalmente todo esse poder e dinheiro em 
outros países da Europa, a Alemanha teria conquistado a Europa sem nenhuma luta. Pelo mesmo 
modo, se hoje a América confronta outras nações pedindo a elas para servirem a América, a 
América enfrentará dificuldades.  
 
Os países comunistas, embora estejam buscando um ideal elevado de mundo, se não superam sua 
idéia racial nacionalista, e param de pedir para outros países se sacrificarem pelo benefício dos 
Eslavos centrando na Rússia, também perecerão. Isto certamente acontecerá. Vocês 
compreendem? Se a Rússia, com o ideal comunista, pudesse proclamar que a Rússia existe para 
o benefício do mundo, e se sacrificar e delegar liberdade e autoridade para todos os países, e 
considerar essa ação com felicidade e esperança, o comunismo de hoje não teria se dividido em 
comunistas da China e da Rússia. Como eles poderiam se dividir?  
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Atualmente, a América enfrenta um desafio. Se a América esquece o direito de muitas nações se 
tornarem liberadas, e ao invés protege somente seus próprios interesses, a América seguramente 
declinará. Mas embora o país da América possa perecer, se a América mantém o ideal de servir 
outros países, até mesmo como um país sem soberania, a América sobreviverá além do século 
XX e através do século XXX, tornando-se uma nação que pode influenciar o mundo inteiro. Esta 
é a forma absoluta do bem que o caminho celeste ensina, e vocês devem compreender. (Sim.)  
 
Eu existo para o benefício do meu sujeito (ou objeto); eu não existo para mim mesmo, mas para 
o mundo objetivo. Homens não nascem para o benefício dos homens, mas para o benefício das 
mulheres. Mulheres não nascem para o benefício das mulheres, mas para o benefício dos 
homens. A partir daí, a família ideal emergirá. Um homem protótipo demonstrando o exemplo 
eterno de viver com uma única mulher, centrando no bem eterno, emergirá. Aqui podemos 
encontrar o padrão. Não podemos encontrar um padrão quando alguém é ambicioso, centrando 
em si mesmo. Se um esposo diz para sua esposa: "Sendo que você é minha esposa, faça como eu 
digo," não importa quão boa uma esposa possa ser, eles não podem durar mais do que três anos. 
(Risadas.)  
 
Então o que é a queda? Ela começou quando o arcanjo se tornou consciente de si mesmo e 
enfatizou seu auto-estabelecimento. O arcanjo veio a pensar sobre conectar o amor de Deus 
apenas para si mesmo. Eva também pensou: "Eu farei isso," em um momento prematuro. Os dois 
pensaram sobre eles mesmos mais do que sobre Deus e mais do que sobre o todo. Portanto, olhar 
para a mulher é estranho. Mas a mulher tem outro lado através de se tornar uma mãe 
esperançosa, por isso ela pode ter esperança.  
 
Nesta perspectiva, o que fica de uma pessoa que vive para o benefício dos outros? Essa pessoa 
não perecerá. Se ele ou ela vive para o benefício dos outros, ele ou ela se tornará a pessoa 
central. Mesmo em uma família, se uma pessoa serve bem os pais e se sacrifica para o benefício 
de seu irmão e irmã, enquanto o tempo passa, essa pessoa certamente se tornará o centro dessa 
família. Isso não é assim? Então o pai e a mãe trarão seus problemas para essa pessoa, e os 
irmãos e irmãs também.  
 
A Base para a Paz  
 
Virá uma base para a paz estabelecida sobre este fundamento de pensamento. Jesus ensinou isto; 
Deus também tomou isto como o ponto de origem da vitória, e como o ponto decisivo de vitória 
ou fracasso. Aqueles que trilham o caminho do egoísmo perecerão. Vocês entendem? (Sim.) 
Aqueles que trilham em busca de uma causa maior seguirão o caminho para a prosperidade. 
Assim, um indivíduo deve se sacrificar para o benefício da família. Vocês deve trilhar o caminho 
típico do bem. Uma família deve se sacrificar para o benefício do clã, todo o clã Kim deveria se 
sacrificar para o benefício da nação. Agora o povo Han da Coreia está dividido em dois, e ambos 
devem se tornar capazes de se sacrificar para o benefício da nação e da soberania unificadas.  
 
Hoje, Kim Il Sung e o Regime Park no Comunicado de 4 de Julho buscaram por um plano de 
unificação, mas cada um não deveria insistir em sua própria visão. Ambos perderão. Nesta 
situação, como vocês podem encontrar os meios para a atitude do "eu existo por você e você 
existe por mim"? Se este princípio é realizado, a unificação será realizada na Coreia sem luta.  
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Ao invés de perseguir seu próprio valor para si mesmo, ele busca encontrar seu valor através de 
seu objeto (ou sujeito). Tal pessoa não é infeliz. A qualquer tempo e em qualquer lugar, seu 
fundamento de coração tem um relacionamento recíproco, por isso ela nunca está solitária, mas 
sempre feliz. Vocês devem compreender isso. Vocês estudantes, deveriam pensar sobre isto. O 
grau ao qual uma pessoa pensa sobre seu próprio interesse determina quanto ela está inclinada 
para o mal, e o grau ao qual uma pessoa pensa sobre outras pessoas determina quanto ela é uma 
pessoa melhor. Mesmo pelo padrão secular, os pais encorajam os filhos a se tornarem boas 
pessoas. Os pais nunca ensinam seus filhos a apenas fazer o que eles querem fazer.  
 
Assim, o caminho da religião ensina o sacrifício. E a realidade da liberação natural agora se torna 
possível. Lutar e subjugar os outros centrando em si mesmo, e assim, ampliar o território, e a 
repetição disto certamente conduzirá à morte. Portanto, a era dessa história deve chegar ao fim. 
Se Deus existe, o fim dos dias é inevitável. Então que tipo de pessoas pode herdar a história e 
começar novamente uma nova era ostentando essa bandeira? São aqueles que se sacrificam para 
o benefício dos outros como uma regra rígida como ferro. Deveria haver uma religião que pratica 
o auto-sacrifício pela nação como uma regra.  
 
Desta forma, a Igreja de Unificação existe para seguir este pensamento. Vocês entendem? 
Estamos aqui para amar a nação, embora os membros da Igreja de Unificação possam sofrer. 
Embora a Igreja de Unificação possa perecer, os membros da Igreja de Unificação possam passar 
fome, mas o povo desta nação deve prosperar. Quando as pessoas compreendem essa justiça 
ideal, elas irão chorar centenas de vezes por cada dezena de vezes que choramos. Se eu estive na 
posição de servo dez vezes, centenas de vezes eles virão e nos pedirão para conduzi-los. Esta é a 
forma como é.  
 
O que Jesus nos demonstrou é não roubar e atacar, mas ao invés ser golpeado primeiro e então 
herdar. Esta regra foi praticada primeiramente no Cristianismo, e continuou por toda sua história. 
Assim, quanto mais sangue o Cristianismo derramou, mais ele se desenvolveu. Quando a 
perseguição aumenta, ela trará mais desenvolvimento para aqueles que são perseguidos. 
Portanto, devemos desejar que essa perseguição contra a Igreja de Unificação nunca possa 
cessar. Aquelas religiões que fogem da perseguição se deteriorarão. E o Céu vem para trabalhar 
com uma religião que digere toda a perseguição e continua com o objetivo do mais elevado ideal, 
o qual a nação e o mundo almejam. Este é o motivo pelo qual a Igreja de Unificação recebeu 
perseguição, mas nunca pereceu.  
 
A estratégia do bem é diferente da estratégia do mal. O mal ataca e rouba; o bem perde primeiro 
e se recupera. Quando o bem se recupera, ele reivindica uma penalidade adicional do lado do 
mal. Esta é a estratégia que o bem emprega. Assim, se vamos construir um mundo de paz, ao 
invés de manter continuamente o pensamento habitual que primeiramente um indivíduo deve 
estar bem, e então sua família, sua nação, e finalmente o mundo estarão bem, devemos ter um 
novo conjunto de valores, com base nos quais podemos sacrificar o indivíduo, sua família, até 
mesmo sua nação, a fim de se empenhar para a prosperidade do mundo. Este mundo não deveria 
perecer porque este é um mundo de pecado e crime, mas ao invés, deveria haver um meio para 
trazer este mundo a partir dessa injustiça e desespero para o céu vitorioso.  
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Nesta perspectiva, existe um caminho para trilharmos. Há um caminho para trilharmos como 
indivíduos, como famílias, como uma nação e como um mundo. Não importa quão bem sucedida 
uma pessoa possa se tornar em termos de sua perfeição individual, a menos que encontre um 
caminho para sua família trilhar, a perfeição do indivíduo não pode estar conectada com a 
perfeição da família. Da mesma forma, não importa quão bem sucedida a perfeição de uma 
família possa ser alcançada, essa família não pode automaticamente participar na perfeição do 
clã. Tal clã não pode participar no nível de perfeição de uma nação, nem uma nação perfeita 
pode automaticamente se conectar com a perfeição do mundo.  
 
Por outro lado, há o caminho de sacrificar um indivíduo, até mesmo ignorando a perfeição de um 
indivíduo a fim de cumprir a perfeição da família. Neste caso, mesmo sem preparar com 
antecedência a perfeição do indivíduo, você terá alcançado tanto a perfeição da família como a 
perfeição do indivíduo. Vocês entendem? Mesmo se você não cumpriu a perfeição da família, se 
você e sua esposa labutam e se sacrificam para cumprir a perfeição do clã, sua família pode 
herdar o fundamento da perfeição do clã. Da mesma forma, embora você não pôde obter a vitória 
sobre seu clã, se você se coloca na posição de se sacrificar para a perfeição de uma nação, então 
pode herdar o fundamento da perfeição da nação e do mundo.  
 
Nesta perspectiva, qual é a natureza da pessoa sábia? A pessoa sábia é aquela que alcança um 
nível mais elevado. Assim, é bom saltar. É a pessoa mais sábia que almeja o objetivo mais 
elevado, onde ela pode alcançar todas as coisas. Sendo assim, a religião é um movimento no qual 
continuamos investindo em um único momento oportuno.  
 
Enquanto outros constroem a partir do indivíduo, família, clã e assim por diante, você está para 
alcançar o objetivo diretamente. Como você pode fazer isso? Tudo o que temos que fazer é 
agarrar em Deus. Após completar a restauração do indivíduo, a restauração da família, a 
restauração do clã, a restauração do povo, a restauração da nação, a restauração do mundo, e a 
restauração do universo, então restauramos o amor de Deus. Assim, precisamos estar conectados 
com Deus.  
 
Este é o motivo pelo qual o Cristianismo inculca uma elevada ambição. Um homem de religião 
geralmente tem algo único em sua mente. Vocês se sentem bem, não é? Este é o motivo pelo 
qual a Bíblia ensina: "Não me siga com sua esposa, ou filhos, ou família, ou nação. Eles ficam 
no meu caminho." Se você os traz com você quando tenta seguir Deus, você somente terá mais 
questões não resolvidas. Portanto, Deus não gosta que você faça isso. Deus gosta de espalhar 
amor, simpatia, interesse humano, compaixão e assim por diante, mesmo que um pouco.  
 
O Deus Que é o Sujeito Absoluto de Amor  
 
Para os solteiros, homens virgens, vocês se sentem bem se encontram uma garota virgem que 
saiu na rua e recebeu muitas vezes propostas de homens? (Não.) Nenhum homem jovem gosta 
dessa garota. Portanto, mesmo se a garota é graduada na Universidade de Seul, você terá que 
pensar duas vezes, apesar de ser graduada na universidade. Para encontrar uma virgem de 
verdade, é melhor olhar em uma universidade de mulheres, como a Universidade Ehwa, onde 
você encontra garotas que nem mesmo em sonho estudam lado a lado com garotos. (Risadas.)  
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Bem, vamos mudar o assunto. Vamos dizer que há um esposo e uma esposa que estão casados 
por trinta felizes anos. Ambos amam um ao outro, e o esposo pensava que não poderia haver 
nenhuma outra mulher como sua esposa, e a esposa pensava o mesmo sobre seu esposo. Então 
alguém diz para ela: "Quando você foi encontrar seu esposo pela primeira vez, ele tinha outra 
mulher que era muito, muito próxima a ele." Então o que ela faria? Trinta anos é um tempo 
muito longo para viver junto, e eles seguramente conhecem um ao outro muito bem, e 
experimentaram de tudo juntos, mas ela ainda ficará chateada. Quanto mais ela pensa sobre isto, 
mais zangada ela ficará.  
 
Nesta perspectiva, Deus é o mesmo como o homem. Ele é o único Deus do universo inteiro, que 
deseja ser o Rei de amor. Então o objeto de amor para Deus é infiel, e depois ele se arrepende e 
volta para Deus. Deus se sentiria bem ou mal? (Mal.) Se é ruim, quanto é ruim? É difícil perdoar.  
 
Sendo que Deus é assim, Ele é também bastante ciumento. Ciúme é ruim? Se uma pessoa está 
predestinada somente a amar Deus e ninguém mais, esse ciúme é bom. Exigir muito, para que ele 
ou ela seja chamado a amar Deus com todo o seu poder é bom, não é? (Sim.) Primeiramente isto 
poderia soar ruim, mas uma pessoa pode estar ligada de uma boa maneira.  
 
Deus fica zangado também. Quando esse Deus vê um homem amando uma mulher e seus filhos, 
e apenas desfrutando de tudo, e então se torna irregular, dizendo: "Eu amo a Deus apesar de 
tudo; você deve se tornar meu esposo, você deve se tornar meu pai," Ele se sentiria bem? 
(Ruim.) Quando Deus vê a situação dos homens por vários milhares de anos, quanto maior é esse 
período de amor não correspondido, e quanto maior é o período durante o qual Ele teve que 
esconder Seus sentimentos, mais zangado e traído Ele se sente.  
 
Portanto, na Bíblia estava escrito que devemos amar Deus: "Com toda sua mente, vontade, e 
caráter, ame o Senhor teu Deus." Isto ensina que uma pessoa não deveria desviar a atenção de 
Deus nem um pouco. A Bíblia ensina: "Ame com tudo o que você tem." Este é o primeiro 
mandamento. (Marcos 12:30) Esta é a razão de um homem ou uma mulher de religião ser 
encorajado a viver uma vida de celibato. Vocês irão viver em celibato? (Não.) Porque não? 
(Risadas)  
 
Aqueles que recebem uma nota A diferem em posição daqueles que recebem um F. Se pode 
obter um A, você pode fazer qualquer coisa que queira fazer, mas até obter o A, você deve 
estudar muito, muito duro. Você não pode apenas brincar. Vocês já fizeram seu fundamento? Se 
não, vocês deveriam viver solitários. Assim, a razão pela qual a religião encoraja o celibato é por 
causa da existência de Deus. Para ver que isto serve como uma prova que Deus existe.  
 
Se um rei estivesse compilando uma lista de patriotas históricos, e ele considerasse um número 
possível de um único patriota, mas no processo ele descobre que esta pessoa amava seu filho 
mais do que ele amava o rei, este rei se importaria. No momento que ele amava sua esposa mais 
do que o rei, ele falharia em ser considerado um patriota. Se ele traiu o rei por seus próprios 
interesses, ele seria um traidor. Entretanto, se ele sacrificou tudo, sua esposa, filhos e até mesmo 
sua vida, e amou e serviu o rei, ele se tornaria um súdito leal que seria adorado por toda a história 
dos patriotas. Este é o princípio.  
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Deveríamos servir Deus como nossos pais, como nosso Rei e como o mestre dos santos, 
pensando que estabeleceremos uma tradição histórica, certos que deveríamos nos tornar mais do 
que meros filhos de piedade filial, e mais do que santos. Não podemos pertencer a esse nível se 
somos servos de Deus. Este é o motivo pelo qual é meu desejo que eu eduque os membros da 
Igreja de Unificação para serem pessoas melhores do que os santos. Em tempos anteriores, essas 
grandes pessoas como Confúcio, Jesus, Buda e Maomé não puderam amar o mundo. Alguns não 
puderam amar nem mesmo sua própria nação completamente antes de morrerem. 
 
Assim, se nós, sob a vontade de Deus, podemos nos colocar na posição de amar a nação e amar o 
mundo, podemos abrir um portão para o mundo ideal que nem mesmo Jesus pôde cumprir. 
Podemos estar em uma posição melhor do que Jesus a este respeito. Como indiquei 
anteriormente, mesmo se eu não posso me aperfeiçoar como um indivíduo, se amo Deus 
representando o todo, e se eu mesmo me torno alguém a quem Deus pode apresentar para o 
mundo todo e ter orgulho sem sentir vergonha, então eu me tornaria uma pessoa que é melhor do 
que o próprio Jesus.  
 
Assim, Deus é um Deus ambicioso. Amar sua esposa é ser um ambicioso ruim? (Bom.) Você, 
Um Duk Moon, é ruim dizer para sua esposa: "Ame somente a mim. Eu também amarei somente 
você," sendo ambicioso dessa maneira? (Bom.) O problema é que você não pode se tornar esse 
esposo. O problema é que você nunca pode tornar-se essa esposa perfeita, mas se você pudesse 
se tornar assim, possuiria todo o amor. Este Deus é ambicioso; isto é bom ou mal? Se vocês estão 
cheios dessa ambição, e derramam amor como leite e mel, quão feliz seu cônjuge estaria ao 
beber isso? Eles iriam rir por milhares de anos mesmo se não pudessem respirar. Então, ser 
ganancioso assim não é ruim. Você deve ter esse tipo de ganância. Se essa ganância assume a 
posição correta, onde você pode derramar tudo que tem, isto pode ser capaz de derreter o mundo 
inteiro. Isto será sagrado. Vocês entendem?  
 
Assim, a fim de pavimentar bem a estrada da ganância, o Reverendo Moon também é 
ganancioso. Olhem nos olhos do Reverendo Moon. Ele não ouve os outros facilmente. Não 
importa quão suavemente os outros falem, ele não ouve facilmente. Quando não têm razão, ele 
não escuta. Quando tenho uma convicção, eu nunca desisto, mesmo se centenas de nações como 
a Coréia vierem em confrontação comigo. Então, se você se enxerta nessa ganância, então terá 
muito trabalho a fazer. Será que é porque ama muito o Reverendo Moon que você acredita na 
Igreja de Unificação? Vocês acreditam na Igreja de Unificação porque ao seguir este caminho, 
nunca perecerão.  
 
Mas o caminho da Igreja de Unificação é difícil. Não testemunhamos para o benefício da Igreja 
de Unificação. Temos uma perspectiva diferente. Transcendemos a denominação. Estamos 
formando um novo fundamento racial para estabelecer um ideal internacional baseado no 
pensamento inter-racial. Este é o motivo pelo qual quando pedimos, os japoneses dizem sim, e os 
americanos também dizem sim. Alguns dizem que a Coreia tem muitas pessoas castas, mas 
ninguém pode fazer o que o Reverendo Moon faz. Mesmo se esta posição fosse dada para 
alguém, ele não seria capaz de conduzi-la. Eles não podem suportar três dias. Se alguém vem e 
diz: "Eu assumirei seu lugar," vocês o seguirão? (Não.)  
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Agora devemos chegar à conclusão. O tema do discurso de hoje é "No Ponto de Cruzamento de 
Bem e Mal." Na resposta para a questão sobre onde você está posicionado, este é o exato ponto 
no qual você está colocado. Um movimento certo e você está no lado do bem, e com um passo 
errado você está no lado do mal. Um passo certo e haverá um caminho aberto no qual me 
receberá e estará cheio de esperança. Um movimento errado abrirá uma porta para as trevas do 
inferno, e uma armadilha o empurrará para dentro.  
 
Assim, meu olho se coloca no ponto de cruzamento de bem e mal, e um olhar que lancei, ou um 
movimento da minha mão, tem peso suficiente para pender a balança de bem e mal, dependendo 
por quem sou motivado. Se vejo e falo baseado na ganância, e uso vocês para meu propósito, eu 
sou um charlatão, mas se vejo e falo com tudo que eu posso, com suor e sangue para o benefício 
de vocês e para o benefício dos outros, eu não sou um charlatão. Vocês entendem? Isto se aplica 
a todo momento. Nesse ponto de cruzamento é decidido se esse ato será bom ou mal. Isto é uma 
coisa temerosa. Aquilo que vejo decidirá algo bom ou mal. Aquilo que digo, sinto ou faço 
quando encontro alguém, mesmo o motivo pelo qual como ou descanso – cada ação conduzirá 
para um ato do bem ou um ato do mal. Devemos estar cientes que sempre nos colocamos nas 
encruzilhadas de bem e mal.  
 
No caso de um empresário, se ele fala para enganar os outros ou para promover o interesse 
mútuo com bom coração, isso faz diferença. Se é verdadeiramente para o benefício mútuo, a 
outra pessoa pode vir a pensar sobre você de forma mais elevada do que seus próprios amigos 
como resultado desta conexão, e ele se tornará seu melhor e estimado amigo. Assim, quando 
você ganhou dinheiro, o Reverendo Moon nunca "coloca isto de lado para enviar seus filhos para 
a escola." Ele nunca fez isso. Pessoas ricas, bilionárias, e as pessoas que se fizeram, tentam 
proteger sua riqueza ao custo de suas vidas, mas eu não sei onde está minha conta bancária, 
embora estou na posição de assinar cheques de milhões de dólares. Se alguém pode utilizar o 
dinheiro para propósitos mais dignos do que o meu, eu o deixarei utilizá-lo. Mas é melhor que 
seja consistente com o Princípio. Se alguém se afasta da direção que estamos seguindo e me 
deixa, é quase impossível remediar esse relacionamento. Para ser capaz de fazer isto, eu tenho 
que trilhar para cima e para baixo os pináculos do mundo, evitando os precipícios, não caindo, e 
não se tornando um vagabundo, até alcançar a posição na qual estou colocado agora. Vocês 
devem compreender isto. Me agrada muito o assunto de regras e princípios. Se alguém me traz 
um grande conselho, eu jogarei meu chapéu de mestre e aprenderei dele ou dela. Mas quando 
isto é contra o Princípio, não importa quão intensamente esta pessoa tente me mover, isto não 
será fácil. Eu sou aquele que está pronto para lutar para distinguir bem e mal.  
 
Vamos nos tornar a Igreja de Unificação que dá para os outros. Assim, quando nos movemos um 
passo adiante, devemos sempre tirar um momento para julgar se isto é mal ou bom. Vocês devem 
conhecer isto. Quando uma mulher vai fazer compra no mercado, este é um ato de escolher o 
bem a partir do mal. Toda ação é assim. Quando estamos para fazer uma viagem, deveríamos 
orar: "Pai Celeste, como estou para sair de casa, quando eu voltar, permita-me retornar sem ter 
incorrido em uma perda para o céu." Este é um assunto sério. O ponto de cruzamento de bem e 
mal, qual é a forma para evitar isso? Se você centra as coisas em si mesmo, então perecerá, mas 
se você é capaz de dispor das coisas em benefício do todo, isto beneficiará tanto você como o 
todo. Vocês devem entender.  
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A Igreja de Unificação não luta para o benefício da Igreja de Unificação. Estamos travando uma 
luta com o movimento para a Vitória sobre o Comunismo, mas está não é uma luta para a Coreia 
somente. De fato, seu propósito é defender o mundo inteiro contra o comunismo. Uma grande 
soma de dinheiro está sendo gasta para esse propósito. Se desviássemos esse dinheiro, 
poderíamos construir excelentes edifícios para as igrejas locais por toda a Coreia. Quando passo 
pelas portas humildes das igrejas locais, eu tenho orgulho disso e penso: "Atualmente esta 
miséria aparece como uma miséria comum, mas no futuro esta humilhação e miséria serão a 
fonte histórica de orgulho para todas as nações do mundo, e servirá como um padrão de 
julgamento sobre os homens corruptos de todas as religiões que ajudaram a derrubar a dignidade 
e prosperidade do céu."  
 
Estando endividado, mesmo dormindo profundamente, uma pessoa nunca deveria esquecer que a 
ponta da espada do inimigo (mal) está esperando quando ela acordar. Para aqueles que servem a 
apóiam os outros, paz e liberação estarão esperando após seu sono. Até mesmo o ditado 
mundano é que, aqueles que são espancados podem dormir com os membros enrolados, mas 
aqueles que batem podem dormir com os membros esticados. Isso é assim? (Não.) Aquele que é 
golpeado pode dormir com os membros esticados (em paz), ou aquele que golpeia? (Eles podem 
somente dormir com seus membros enrolados (em desconforto)). A Igreja de Unificação que é 
golpeada pode dormir com seus membros esticados sem medo, mas existem igrejas que golpeiam 
a Igreja de Unificação e podem somente dormir com seus membros encolhidos e com medo. 
Assim, as igrejas existentes estão gradualmente perecendo, e a Igreja de Unificação está 
gradualmente se expandindo. Este é um processo natural. Eu não tenho vergonha em qualquer 
lugar que vou. Não importa aonde vou e com quem encontro em qualquer igreja existente, não 
tem nada que me puxe para trás.  
 
Eu já disse isto antes, mas qual é a tradição da Igreja de Unificação? É tornar-se uma Igreja de 
Unificação que dá para as outras pessoas. Estamos aqui para ajudar. Vocês conhecem a história 
de José. Se há ministros ou anciões das igrejas existentes presentes aqui, ouçam bem. Este 
Reverendo Moon aqui não deve ser tachado de herege por essas pessoas. Ouçam. Se somos os 
filhos amorosos de Deus, a Bíblia diz: “Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é 
digno de mim; e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem 
não toma a sua cruz, e não segue após mim, não é digno de mim."(Mateus 10:37-38) A Igreja de 
Unificação está vivendo exatamente assim. Então é comum desistir da esposa e seguir a vontade 
de Deus, e mesmo se eles devem desistir de seus filhos, eles seguirão a vontade de Deus. Mesmo 
hoje, os cristãos não são capazes de fazer isso, mas o próprio Reverendo Moon tem feito isso. 
Ele deixou seus pais e sua esposa, e seguiu a vontade de Deus. Essa pessoa é um herege, 
enquanto aqueles que não puderam viver dessa maneira são autênticos? Não há nenhum 
princípio celeste nisso.  
 
Membros da Igreja de Unificação! Se o Reverendo Moon estabelece um comando, vocês 
seguirão? (Sim.) Se uma pessoa deixa tudo, se coloca na linha de frente em busca do dia da 
unificação da pátria, e trabalha por vinte anos recebendo severa perseguição e preparando altares 
para sua oferta, vocês acham que alguém pode celebrar a grande ocasião sem a contribuição 
desses membros?  
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Porque é que o patriota Kim Ku e o falecido Presidente Rhee são elogiados por toda a nação? 
Eles também podem ter amado seus filhos e suas esposas. Eles sabiam que deviam servir seus 
pais e tinham o coração para fazer isso, mas eles superaram isso e seguiram o coração celeste de 
buscar o caminho pelo qual todos na nação pudessem alcançar felicidade. Como resultado disso, 
eles permanecem como objetos de tributos. Isto não é assim? (Sim.)  
 
Jovens! Desde que todos estamos colocados nesta encruzilhada, um passo tem um significado 
crucial. Um passo errado e poderíamos cair do penhasco. Embora possa ser difícil trilhar o 
caminho certo, com cada passo que damos na escalada estamos um passo mais próximos do 
cume da esperança de amanhã. Buscamos pelo dia quando seremos capazes de olhar para baixo 
para um vasto campo de esperança, e com certeza nos tornarmos os príncipes e princesas da 
vitória. Não deveríamos nos distrair. Se você está estudando, deveria estudar com uma atitude 
que uma página de um livro que você compreende, e uma palavra do vocabulário que você 
lembra, certamente ajudará a evitar que a nação seguirá na direção errada. Vocês devem estudar 
dessa maneira. Então seu estudo é para a nação. Se você lê a página de um livro confiante que 
essa única página pode conduzir ao sucesso da realização da vontade de Deus, você estudará com 
essa seriedade. Então você é uma pessoa que está preparando o que Deus pode precisar no 
futuro. Deus escolherá essa pessoa para fazer Sua vontade. Se você estuda sem nenhum objetivo 
sério, como o vento, como uma pessoa que dança ao ritmo da batida do tambor de outra pessoa, 
sem qualquer disciplina, nunca se tornará um centro desta nação; você seguirá na direção errada. 
Vocês devem saber que a Igreja de Unificação tem uma direção única.  
 
Sendo que devemos trilhar o caminho do bem, devemos compreender e estar cientes das 
encruzilhadas de vida e morte, bem e mal. A estrada que eleva e a estrada que derruba se 
separam diante de você, e você deve descobrir o caminho que eleva, e colocar uma âncora nessa 
estrada. Então puxaremos essa corda de ascensão, passando pelos níveis individual, familiar, 
racial e nacional na direção do topo do céu. Este é nosso caminho de vida.  
 
Assim, até agora, a providência de Deus tem sido escalar de volta, até que Deus encontre uma 
nação. Até agora, não temos sido capazes de alcançar o horizonte, então tivemos que subir de 
volta. Cristãos e todos os homens de religião têm sido sufocados pelos poderes do mal que 
controlam a nação. Sendo que estamos enfrentando esse destino miserável e histórico dentro da 
realidade da queda, deveríamos trabalhar na direção de obter o dia de liberação, o dia de 
recuperação. Assim, devemos obter o dia como um indivíduo, como uma família e como uma 
nação e mundo; o dia de liberação onde Deus pode desfrutar junto conosco. Então e somente 
então, teremos alcançado o objetivo original da missão que nascemos para cumprir. Isto começa 
a partir desta mesma encruzilhada.  
 
Então onde é alcançada a unificação do mundo? Isto começa a partir de mim mesmo. Portanto, 
aqueles que não têm o padrão de uma mente e corpo unificados, não importa quão grandes e 
elevadas possam ser suas aspirações, não podemos conectar ao trabalho de unificação do mundo. 
Agora aqueles de vocês que se colocam na encruzilhada devem utilizar critério para encontrar o 
caminho. Se você quer vestir roupas, então deve adquiri-las. Qualquer um segue um folheto 
perecerá.  
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A Igreja de Unificação deveria dar aos outros e viver para o benefício dos outros. Aqueles com 
este princípio gradualmente se encontrarão como o centro da nação. Você não tem que tentar 
subir a essa posição com dificuldade, pois você estará sendo elevado automaticamente. Nesta 
perspectiva, especialmente os jovens devem estar claramente cientes sobre onde repousa o 
padrão de bem e mal. Vocês devem se tornar os vitoriosos de amanhã, superando a recuperação 
da nação para encontrar o dia de felicidade quando as portas se abrem para o mundo do céu. 
Como príncipes e princesas da vitória, não desejem apenas receber o amor de Deus, mas também 
receber o louvor do mundo que diz: "Siga-o!" Deus os abençoe.  
 
O Pai ora:  
Pai de amor. Por favor, lembre destes jovens membros que estão presentes aqui. Nos reunimos 
aqui hoje não por causa de nossa vontade. Fomos todos trazidos aqui como resultado de uma 
causa que não conhecemos completamente, assim, nos permita lembrar que nos colocamos na 
posição de objeto diante de nosso sujeito.  
 
Eu devo compreender que existo para meu sujeito. Enquanto busco meu valor, é sua perfeição 
que traz a minha perfeição. Quando isto é compreendido, entendemos que obtemos dois quando 
perdemos um. Assim, quanto mais valor é acrescentado, essa é a prova do bem. A felicidade 
resultante se torna o centro de Seu início otimista de trabalho ainda maior. Oramos que cada um 
destes jovens membros façam uma nova determinação a partir do mais profundo de seus 
corações. Não estamos lutando para o benefício da Igreja de Chong-ro, mas estamos lutando para 
o benefício de Seul e da Coreia. Por favor, nos permita estar cientes sobre toda a humanidade e 
nunca sermos superados ao fazer o bem.  
 
Agradecemos ao Senhor por nos permitir estar nesta reunião aqui hoje. Por favor, permita que 
todas as palavras faladas se tornem sangue e carne para todos os membros presentes. Orando que 
nos tornemos um grupo positivo e ativo que almeja o abraço do Teu seio, a dignidade de 
estarmos mais próximos do Senhor, eu oro no nome dos Verdadeiros Pais. Amém.  
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O Reaparecimento da Segunda Vinda e a Era do Completo Testamento 
 
10 de janeiro de 1993 
Centro de Treinamento Internacional de Belvedere 
Intérprete: Col. Sang Kil Han  
 
Reaparecimento se refere ao fato que há 2.000 anos atrás o Messias veio. A história de 2.000 
anos desde então foi uma re-indenização. O segundo advento do Messias ocorreu no final da 
Segunda Guerra Mundial. Entretanto, ele teve que re-indenizar a história cristã durante os 
últimos 40 anos, e finalmente a proclamação da vinda do Messias ocorreu.  
 
Todos sabemos que, se a vontade de Deus tivesse sido realizada no tempo da criação, não 
haveria nenhuma necessidade da segunda vinda, porque a salvação não teria sido necessária. O 
propósito de criação teria sido alcançado naquele tempo. O Céu na terra e no céu viria a existir 
naturalmente, e a história de restauração não teria que ocorrer. Esse Reino do Céu teria 
começado com uma família unida e se estenderia para o clã, a sociedade, a nação, o mundo e o 
mundo espiritual. A família de Adão teria formado esse mundo naquele tempo. Esta família teria 
sido o centro do clã, da sociedade e do mundo.  
 
Se a família de Adão tivesse se tornado perfeita, o clã, a sociedade, a nação e o mundo perfeitos 
teriam existido naturalmente, sem nenhum esforço. Assim, a perfeição da família de Adão era o 
protótipo para todos os seres aperfeiçoados. Então quem é Adão e quem é Eva? Adão e Eva são 
o rei e rainha que representam céu e terra.  
 
Podemos ver que todos os homens e mulheres desejam se tornar reis e rainhas. Esta é a forma 
pela qual eles foram criados. Essa realeza, começando a partir do rei familiar, conduziria para o 
rei do clã, da nação, do mundo e do mundo espiritual. Quem herdaria a posição de rei? O filho 
mais velho. Assim, a família é a unidade, e enquanto o número de famílias aumenta, se faz o 
Reino. A família é o bloco edificador do Reino.  
 
Os Resultados da Queda do Homem  
 
Assim, com o propósito de Deus em mente, podemos olhar para a transição da Era do Velho 
Testamento para a Era do Novo Testamento, e a transição atual para a Era do Completo 
Testamento. Todas estas coisas ocorrem como resultado da queda. Este é um processo bastante 
complicado de salvação, o qual não teria sido necessário se a família de Adão não tivesse caído.  
 
O que restou da família por causa da queda? Tanto homem como mulher deixaram Deus e foram 
para Satanás. O ideal do Reino do Céu desapareceu. Ser salvo significa corrigir sua linhagem de 
sangue. Sem corrigir a linhagem, Deus não pode tomar nenhuma parte em Sua criação, 
especialmente na vida humana decaída. Atualmente lamentamos sobre todo o mal que vemos. 
Porque o Deus perfeito deixou isto acontecer? Foi por causa da queda. Assim, o mundo satânico 
se expandiu a partir de sua origem satânica. O propósito de salvação é fazer tudo que seja 
necessário para restaurar os resultados da queda em todos os níveis.  
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Porque homem e mulher não começaram na linhagem de Deus, eles não têm nenhum 
fundamento para se conectarem a Deus. Centrando em Satanás, Adão seguiu Satanás, Eva seguiu 
Adão, Caim seguiu Eva e Abel seguiu Caim. Mas o que vemos atualmente nos Verdadeiros Pais 
é Adão seguindo Deus, Eva seguindo Adão, Caim seguindo Eva e Abel seguindo Caim. Estes 
dois padrões são completamente opostos, 180 graus diferentes. Um é inferno, o outro, céu.  
 
Quando olhamos para o mundo atualmente, o que vemos? Inferno. Esse é o mundo de Deus ou o 
mundo de Satanás? De Satanás. E quanto a grande nação da América? Ela está no mundo de 
Satanás. Amor falso, amor não verdadeiro está reinando. Onde estão o amor verdadeiro e a 
linhagem verdadeira? Não podemos encontrá-los em nenhum lugar. Linhagem vem a partir do 
amor entre esposo e esposa. Assim, o propósito de salvação é colocar Adão e Eva em sua 
verdadeira posição. A fim de curar uma doença, você deve operar o doente. Para Deus, esta 
operação é nada mais do que o método de endireitar a linhagem, mudar a linhagem e colocar 
amor verdadeiro nela.  
 
Através da Bíblia vemos Deus e Adão, pai e filho. Satanás tomou Eva de Deus e então tomou 
Adão de Deus, e então tomou os filhos. Temos que restaurar isto pagando o preço. Satanás 
tomou Eva, e então através dos filhos fomos para o mais profundo abismo. A restauração teve 
que começar a partir de Abel, o último na fila. Deus assumiu Abel e operou Sua estratégia de 
restauração. Qual é esta estratégia? É alcançar Caim trabalhando diretamente através de Abel. 
Após a queda, os irmãos se tornaram inimigos. Então, como resultado da queda, os membros do 
que deveria ter sido uma família unida se tornaram todos inimigos uns dos outros.  
 
O objetivo de Satanás é separar e manter dividido, deste modo ele pode exercer seu domínio. O 
propósito de Deus é criar unidade – um único mundo composto de famílias unidas. O mundo de 
Deus se pareceria com um enorme indivíduo humano. Satanás deforma isso e o divide tanto 
quanto possível. Ao fazer isso, ele pára Deus e perpetua seu próprio reino do mal. Na história, o 
que Deus está tentando fazer e o que Satanás está tentando fazer são completamente opostos.  
 
Satanás encoraja a separação e a luta. Deus tenta ter pessoas que amam sacrificalmente e se 
unem. Estas coisas são totalmente opostas. Nos Últimos Dias, o que vemos? O mundo de Satanás 
se tornará muito apreciado na vida humana desde a família até o clã, a nação, o mundo e o 
mundo espiritual. Ele é totalmente descrente, é algo que Deus odeia.  
 
Em nível mundial, através da Primeira, Segunda e Terceira Guerras Mundiais, Deus esteve 
separando o que está do Seu lado do que está do lado de Satanás. Fazendo isso, Deus tem 
expandido Seu domínio. Olhando para a história, podemos ver claramente que Satanás golpeia 
primeiro. Mas então Deus, que é golpeado primeiro, certamente é o vencedor. É o padrão de 
Satanás golpear primeiro e o padrão de Deus é ser golpeado, e então vencer.  
 
Podemos ver isto também em todos os dias da vida. Se um irmão ou irmã mais velho ataca 
qualquer de seus irmãos ou irmãs primeiro, todos, incluindo os pais, tomam o lado daquele que é 
atacado. Deus está sempre do lado daquele que é atacado. Nas três guerras mundiais, aqueles que 
atacaram primeiro, perderam.  
 



 29 

Devemos entender que o Cristianismo desempenhou um papel importante até aqui. Tanto na 
Primeira como na Segunda Guerra Mundial, Inglaterra e América foram atacadas primeiro. Em 
todas as três guerras, os agressores pareciam que iriam vencer, mas então eles perderam, porque 
Deus não estava com eles. Podemos ver tão claramente que Deus é golpeado primeiro e então 
obtém isto de volta. Na escola podemos ver que uma pessoa que, embora não esteja fazendo nada 
de errado, é perseguido e sofre. Mas no final, o bem sempre vence. Podemos tirar outra 
conclusão lógica: as melhores religiões são as mais perseguidas, porque Satanás não quer que 
elas continuem. Mas Deus, através destas importantes religiões, tenta acabar com Satanás. 
Satanás também sabe que através destas religiões a restauração avança, por isso, tenta pará-las.  
 
Onde se origina este padrão de luta e conflito? Ele se origina na mente e corpo de um indivíduo. 
A mente está no lado de Deus e o corpo está no lado de Satanás. O conflito se expande desde o 
indivíduo até a família, o clã, a nação e o mundo, e então o mundo se dividirá em esferas 
religiosas e não religiosas. Isto é simbolizado pelos dois ladrões na crucifixão de Jesus. Eles 
representam as alas de esquerda e direita, as quais lutam uma contra a outra. E também Barrabás, 
que escapou da crucifixão, representa o Islamismo, o qual luta contra o Cristianismo. O 
Cristianismo se alinhou com a ala direita e o Islamismo se alinhou com a ala esquerda; por isso 
esta grande separação ocorre nos Últimos Dias. Vemos a divisão das alas de esquerda e direita na 
Coreia e a divisão entre religiões no Oriente Médio. A tarefa em nível mundial é como resolver 
estas divisões e unir os dois lados. O mundo satânico deve chegar ao seu fim. Quando o mundo 
satânico chegar ao fim, o mundo de Deus deve começar, o que significa que Deus tem que tomar 
posse e reajustar o mundo.  
 
A base do mundo de Satanás é famílias e nações satânicas. Tomem a América como exemplo. A 
família típica terá três gerações – avô, pai e filho. Mas vemos que estas três gerações estão 
lutando entre elas. A família está quase aniquilada. O próprio país está mais dividido do que 
unido. Ele está sendo reduzido ao total individualismo. Individualismo é baseado naquele que 
não se preocupa com a nação, a tribo ou a família. Ele certamente vem a negar até mesmo seu 
próprio propósito. Isto é o que vemos, para nossa consternação, na América. Para os hippies não 
há nenhum mundo e nenhuma família, e isto certamente conduz ao suicídio. Sexo livre é lugar 
comum. Isto é o que Deus mais odeia. Ele criou o homem e a mulher para seguirem disciplina 
rígida sobre isto. Podemos explicar isto como sendo 180 graus diferente do que Deus queria que 
tivesse acontecido. A posição de senhor e servo está invertida. O servo se tornou o rei e o rei se 
tornou o servo. Isto é o que aconteceu no comunismo. Eles chamam alguém de um nome ruim – 
burguesia – e então apenas tentam destruí-los.  
 
A essência de Deus é amor. O ponto central do amor é emoção e profundo sentimento. Sexo livre 
nega isto; ele participa de um amor físico e mecânico desprovido de emoção. Em casos extremos 
há incesto, um comportamento que no ideal de Deus é pior do que dos animais. O avô vive com 
sua própria nora. Deus não pode imaginar isto; isto está 180 graus apartado da direção de Deus. 
O que Deus promove, Satanás destrói. Homossexualidade, álcool e drogas degradam o amor; 
eles não têm espaço no Reino de Deus. Este mundo é claramente o inferno. Se você não tem 
idéia sobre o céu, imagine o oposto deste mundo, que é o inferno. Dançar como serpente é uma 
ferramenta de Satanás para alcançar seu objetivo. Isto é verdade; este não é assunto para rir. Isto 
faz as pessoas se comportarem de maneiras loucas. Satanás está se vangloriando do que ele 
alcançou e está rindo de Deus, dizendo: "Como você pode criar Seu Reino a partir disto?"  



 30 

Sabemos agora que caminho Deus está seguindo; ele é 180 graus diferente de onde Satanás está 
agora. A voz de Satanás está encorajando as pessoas a beberem mais, fumarem mais, usarem 
drogas e se entregarem ao sexo livre, para "desfrutarem a vida." Os membros da Igreja de 
Unificação praticam sexo livre? (Não.) Qual porcentagem de "não"? (Cem por cento não!) 
Sabemos que esta é uma posição muito forte. E sobre homossexualidade? (Não!) Qual a posição 
do novo presidente da América sobre homossexualidade? (Apóia) Ignorância; sem seu 
entendimento, ele está concordando com Satanás. O caminho para a sobrevivência e 
prosperidade da América no futuro é seguir contra o caminho que está seguindo agora. Seguir o 
caminho oposto é a direção de Deus.  
 
Todos na América estão desfrutando a vida sem dificuldade ou sofrimento, mas aqui na Igreja de 
Unificação os membros estão trabalhando duro, sofrendo e querendo pagar mais indenização. 
Isso é bom ou não? (Bom.) Mas vocês não podem desfrutar o Natal e celebrar o Feliz Ano Novo 
da maneira convencional. Vocês não gostam do que o mundo de Satanás faz. Vocês parecem 
muito tolos, mas vocês são sábios sendo assim ou não? (Sábios) O mundo se volta contra nós e 
diz: "Moonie, Moonie!" Mas se você pára e pensa sobre isto, o que o Reverendo Moon tem feito 
na América é assim tão ruim? As pessoas primeiramente pensam que ele deve ter feito algo 
errado, mas de fato ele não tem feito nada errado. Podemos legitimamente concluir que aqueles 
que seguem contra o mundo satânico são aqueles que seguem o caminho de Deus. Deus está 
nesta situação desesperadora, com Satanás e o mundo inteiro se opondo a Ele. Porque todos os 
demônios dizem: "O Reverendo Moon é uma pessoa má," podemos deduzir que o Reverendo 
Moon é a pessoa que Deus mais ama. Esse é o caminho que a história está buscando.  
 
Como Deus Restaura  
 
Houve um tempo quando era muito difícil distinguir entre Deus e Satanás, mas atualmente é 
muito fácil discernir Deus e Satanás. Eles trabalham de maneiras 180 graus diferentes. Assim, a 
Igreja de Unificação é exatamente o centro da providência de Deus. Se fôssemos 
verdadeiramente ruins, diminuiríamos, mas de fato estamos crescendo e crescendo. Com a ajuda 
de quem? (A ajuda de Deus.) Quando seguimos como uma família abençoada para nossa terra 
natal, nossa direção é muito reta. Não bebemos, fumamos ou praticamos sexo livre, mas ao 
invés, tentamos trazer as pessoas para a direção de Deus. Isto é novo para elas, mas de alguma 
forma elas virão a gostar disto.  
 
O mundo de Satanás não tem esperança, e as pessoas do mundo estão completamente 
desorientadas, não reconhecendo leste do oeste. Há mais e mais corrupção, em muitas formas 
diferentes. Às vezes eles vêem uma família Unificacionista e seus olhos se abrem. Eles estão 
surpresos. Eles dizem: "Não siga os Moonies," mas nós, Unificacionistas, somos os únicos que 
irão para o céu. Todos do lado de Satanás estão indo na outra direção, para o inferno. A Igreja de 
Unificação está constantemente subindo para o céu. O mundo está indo na direção do inferno. Há 
a formidável doença da AIDS. Os seres humanos estão suscetíveis à AIDS? (Sim.) Os membros 
da Igreja de Unificação já contraíram AIDS? (Não)  
 
Satanás golpeia, mas Deus conserta e repara. E a Igreja de Unificação trabalha para reparar o que 
o mundo satânico quebrou. É tão simples; em uma hora a essência da história satânica está 
explicada.  
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Mas se carece deste conhecimento, você não poderia resolver este problema em um milhão de 
anos. Isto é muito triste. Houve uma pesquisa referente à experiência sexual em uma escola. 
Somente um jovem não tinha experimentado sexo, e isto é porque ele era um filho abençoado. 
Ele explicou sua posição e obteve o respeito da maioria de sua turma. É triste, mas essa situação 
existe atualmente.  
 
O que é que a Igreja de Unificação irá fazer? Ela irá unificar a esquerda e a direita e o mundo 
Cristão e o mundo Islâmico. Nenhum outro além do Reverendo Moon e os Unificacionistas pode 
estar entre duas pessoas e reconciliá-las. A América, representando a ala direita, baterá no 
Reverendo Moon. A ala esquerda, como também o Cristianismo e o Islamismo também baterão 
no Reverendo Moon. O fato que eles golpearão o Reverendo Moon, sem qualquer razão 
aparente, os empurra para o lado de Satanás. Ironicamente, esta nação cristã golpeou o 
Reverendo Moon e está agora no lado de Satanás. Este fato nunca ocorreu a eles. Isto significa 
que eles estão golpeando Deus.  
 
Quem mais odiou o Reverendo Moon, Cristãos ou Judeus? Não há nenhuma dúvida que os 
comunistas estão no lado de Satanás, mas mesmo as pessoas religiosas estão agora no lado de 
Satanás. Os Judeus e os Cristãos vieram contra mim e Deus. Claramente, os 2.000 anos de 
sofrimento que os Cristãos atravessaram colocou-os em uma posição elevada e poderosa. Mas 
porque, em apenas 40 anos, eles caíram tão baixo e foram reduzidos a uma completa impotência? 
É porque eles vieram contra o Reverendo Moon. Olhamos para as belíssimas igrejas e sinagogas, 
mas agora eles estão apenas 10% a 15% preenchidas. Aqueles que estão lá são velhos; e muito 
em breve irão para a sepultura. Então não haverá ninguém. Isto é verdade para todas as religiões.  
 
Assim, o que os Unificacionistas estão fazendo? Iremos restaurar a família e a nação. Se 
restauramos a família e o clã, então o país será restaurado. É neste ponto que causamos um 
impacto. Quando a família e o clã são restaurados, o país será restaurado automaticamente. 
Existem muitos países com populações de menos de 10 milhões. Quando chegamos a ter um país 
protótipo que esteja sob o domínio de Deus, todos os outros 160 países seguirão? (Sim)  
 
Como a América, que Deus promoveu, e que era tão justa, poderia declinar em apenas 40 anos? 
É porque eles se opuseram ao Reverendo Moon e a Deus. O Reverendo Moon estabeleceu o 
recorde histórico ao suportar sofrimento e perseguição. Então, o que é que o Reverendo Moon 
está pensando e dizendo? Ele está orando para Deus: "Por favor, pare esta perseguição"? Não. O 
Rev Moon sabia, como ele dizia todos os domingos: "O mundo declinará e perecerá, mas o 
Reverendo Moon e a Igreja de Unificação não. Nos estabeleceremos e prosperaremos ao fazer a 
vontade de Deus."  
 
Assim, o Pai tem pensado e se preparado para receber o mundo quebrado e restaurá-lo. O 
indivíduo, família, clã, tribo, nação e mundo devem vir e me golpear. Estes são os fenômenos da 
perseguição. Seja golpeado primeiro e então herde. Sempre que vamos para Nova York ou 
Washington, podemos ver claramente que a sociedade está mais próxima de Satanás. Os 
membros da Igreja de Unificação não usam maquiagem, mas eles brilham com beleza. Vocês 
não precisam se angustiar para decidir com quem se casar. Assim, quanto mais estamos 
presentes, mais Satanás se agita, mas a esperança de Deus se torna maior. Enquanto Satanás 
desaparece deste mundo, o conforto de Deus é restaurado. Amém.  
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Tudo isto é resultado do Reverendo Moon ser atacado e perseguido tanto, por isso o Pai não se 
importa em ser golpeado. (Obrigado, Pai.) Até agora, a humanidade estava nas trevas; eles eram 
ignorantes sobre sua própria queda. Considerem o comunismo; ele foi cruel e terrível, 
alcançando o topo do mundo. O pequeno Reverendo Moon disse a eles: "Vocês serão eliminados 
e deixarão de existir." E isto aconteceu, não é? Agora o Pai está proclamando para todo o mundo 
satânico: "Vocês deixarão de existir." Esta é a proclamação do Pai atualmente.  
 
Não há nenhuma maneira para negarmos a existência de Satanás. Sabemos que ele existe e 
caminha sobre a terra. Também sabemos que Deus está se movendo por trás de Satanás, tentando 
reparar a situação e criar um mundo melhor. Não há uma única pessoa, família, tribo ou país que 
não veio contra o Pai. Todos foram contra o Reverendo Moon. Como resultado, Deus herdará 
todo esse fundamento, trazendo-o para Seu domínio e tornando-o justo. Sendo que o Pai não 
pode deixar o mundo perecer, dizendo que não tem nada a ver com isso, o Pai trabalhou para 
criar conexões com tudo. Ele fez todas as condições para evitar que as pessoas pereçam. O Pai 
fez todos os tipos de arranjos em nível mundial para reconectar todos e tudo de volta a Deus, ao 
seu próprio custo. O Pai tem um relacionamento com cada membro da Igreja de Unificação, 
assim, mesmo se eles morrem ou são lavados para o mundo satânico, o Pai pode mais tarde 
puxá-los de volta para Deus. Vocês têm uma boa segurança.  
 
De fato, vocês ao menos já pararam para pensar se há alguma coisa que o Pai não fez? Não há tal 
coisa; ele fez tudo. Agora sabemos que estes são fenômenos dos Últimos Dias. Assim, qual é a 
conclusão? Não preste atenção a mais nada; apenas se segure ao Reverendo Moon. Assim, 
quando o Pai dá uma direção, podemos responder confiantemente: "Sim." Não discuta isto; 
apenas siga em frente, porque sabemos que somos melhores dessa maneira. Há muitos membros 
japoneses que estão acostumados a seguir velhos líderes japoneses, mas agora o Pai indica um 
líder coreano e ordena que todos o sigam. Os membros americanos querem que o Pai escolha um 
líder diferente. A escolha do Pai é muito colorida – mas a cor não importa.  
 
Restauração da Linhagem de Deus  
 
Agora conhecemos a base da história e a base da obra de Deus, a qual é a história de restauração 
e salvação. Portanto, vamos agora discutir o tema principal, o reaparecimento do Messias. A 
situação de Deus tem sido que Ele não tem uma única mulher ou filho a quem Ele possa 
reivindicar como estando do Seu lado. Deus centra em Eva, Caim e Abel, que significa a mãe e 
os filhos, considerando que Satanás tem Adão. (Neste ponto o Pai está explicando enquanto 
desenha gráficos)  
 
Satanás trabalhou sobre Eva, e a queda aconteceu. Temos que reverter a queda; temos que seguir 
o caminho oposto. A linhagem falsa e o amor falso vieram a existir. Devemos criar o amor 
verdadeiro e uma linhagem verdadeira. Na era do Velho Testamento, indenização era paga com 
um olho por olho e um dente por dente. Era indenização um por um, indenização reversa 
simples. Onde esta indenização ocorre no Velho Testamento? Com Jacó e Esaú, e a mãe deles, 
Rebeca. Isto indenizou a queda. Tal como na queda, quando Deus, o Pai, foi enganado, nesta 
família o pai, Isaque, foi enganado. Então, Rebeca enganou por um bom propósito e restaurou a 
queda. Jacó então fez o trabalho de um verdadeiro Abel e subjugou Caim. A partir desse ponto, o 
verdadeiro curso de restauração teve início.  
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Entretanto, Esaú e Jacó eram homens adultos; a restauração que eles cumpriram não ocorreu no 
ventre, na raiz. Portanto, um estágio subsequente, uma restauração no ventre, ocorreu com 
Tamar, Perez e Zerá. Tamar enganou seu sogro, Judá e seu filho, o esposo dela, e então deu 
nascimento aos gêmeos Perez e Zerá. Assim, dentro do ventre, a restauração ocorreu. Aquele que 
seria o filho mais velho se tornou o filho mais jovem, e aquele que seria o filho mais jovem se 
tornou o filho mais velho, restaurando perfeitamente a primogenitura aos olhos de Deus. Vemos 
restauração por indenização acontecendo.  
 
Traçando de volta ao ventre, a primogenitura foi restaurada. A partir deste ponto, Israel, o 
vencedor, chegou. Mesmo hoje estes quebra-cabeças não têm sido resolvidos. Muitos estudiosos 
de hoje dizem que eles foram somente imorais. Mas a partir dali, a partir de Judá, a linhagem de 
Jesus surgiu. Ninguém conhecia o plano de Deus, mas agora podemos ver isso tão claramente. 
Essa era uma linhagem restaurada, a linhagem de Deus. A partir deste ponto começou a 
verdadeira história dos Israelitas. Eles cresceram para uma grande nação. Como Israel se tornou 
um vitorioso? Limpando sua linhagem; seu sangue foi purificado. Israel significa vencedor.  
 
Por 2.000 anos, a história fluiu. A fim de terminar com o mal e restaurar o bem, você precisa 
limpar o sangue, o sangue de Deus. Dois mil anos mais tarde, Maria concebeu e deu nascimento 
a Jesus. Maria estava na posição de Eva, na posição de Rebeca e na posição de Tamar. Mas ela 
estava em um nível nacional, ao invés de um nível familiar ou tribal. Maria, da mesma forma, 
enganou seu sogro e seu esposo. Para Maria, foi difícil entender porque ela tinha que enganar seu 
esposo e sogro e conceber um bebê. Mas ela deu nascimento a Jesus. Isso não era uma coisa 
simples. Naquele tempo, o que ela fez exigia morte por apedrejamento. José foi correto o 
suficiente para protegê-la. Isso significa que Adão a protegeu. Assim, quando Jesus nasceu, 
Satanás não tinha nenhuma reivindicação sobre ele, por causa de sua linhagem e estas condições 
de indenização. Sabemos que Jesus é chamado como resultado disto: o filho primogênito. Ele é o 
filho primogênito, porque através dele, pela primeira vez na história, todo sangue pode ser limpo 
e todas as pessoas podem ser reconectadas a Deus. Exigiu 4.000 anos para Deus fazer isso, de 
maneiras tão misteriosas para nós.  
 
Nesse ponto, Maria estava destinada a trazer Jesus e João Batista à unidade, o que significaria 
Caim e Abel se tornando uma unidade. Essa era a missão de Maria. João estava na posição de 
Caim, e Jesus estava na posição de filho de Deus. Mas sabemos o que de fato aconteceu. Eles se 
tornaram uma unidade? Não, eles falharam em fazer isso. Se Maria tivesse alcançado isso, 
certamente Jesus não teria que morrer. Ele teria seguido vitoriosamente para completar sua 
missão. Mas ele não o fez. Ao invés, ele foi crucificado e surgiu a divisão do mundo em 
esquerda e direita. Isso significa que por todo o mundo, Caim e Abel continuaram a estar 
separados. A religião de Caim, o Islamismo, e a religião de Abel, o Cristianismo, lutaram muitas 
vezes. Lia e Raquel deveriam ter se tornado uma unidade, e Maria estava destinada a fazer o 
mesmo. Mas Lia e Raquel não se uniram, e essa foi a origem da divisão de Israel nas dez tribos e 
duas tribos, e esta também foi a mesma origem do Islamismo.  
 
Então Maria, de uma forma mais concreta, deveria ter arranjado rapidamente o matrimônio de 
Jesus. Quem deveria ter sido a noiva de Jesus? Deveria ter sido a irmã de João Batista. Maria 
teria conseguido a mulher do lado Caim e trazido-a para Jesus. Não havia nenhuma mulher 
disponível no lado Abel, assim, ela tinha que obter a mulher do lado de Caim.  
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Se Maria tivesse trabalhado com todas as suas forças para realizar isto, ela teria sido bem 
sucedida. Então o sangue purificado e uma nova linhagem poderiam ter vindo a existir. A 
restauração teria ocorrido muito rapidamente.  
 
Ao fazer isso, a mãe e o filho teriam se unido e restaurado a falha de Eva. Se Abel tivesse se 
unido com Caim, então a mãe teria sido restaurada para a posição original. Essa é a tragédia da 
história Israelita. Havia duas opções: uma era a mãe unir Caim e Abel, e a outra era Caim e Abel 
se unirem e restaurarem sua mãe. Eles poderiam ter feito isso dessa maneira. A religião judaica 
estava na posição de Abel, a nação de Israel estava na posição de Caim em um nível nacional; 
estas duas deveriam ter se unido. Então Caim e Abel em um nível nacional teriam restaurado 
uma mãe em nível nacional. A missão de Israel era trazer a unidade entre Caim e Abel, para 
restaurar a posição de mãe. A restauração deve reverter a queda.  
 
O povo escolhido deve preparar para a vinda do Senhor. Deus criou todas as coisas, e então criou 
Adão. Com o modelo de Adão, Ele criou Eva. Uma vez que Caim e Abel estão unidos e então 
restauram a Mãe, Eva, a perfeição de Adão pode surgir. Adão não pode ser restaurado até que 
isto esteja completo. Esta é a forma como eles falharam na família de Adão, por isso eles 
perderam a realeza no nível familiar. Isto agora precisa ser restaurado em um nível nacional, 
entretanto, com países nestas posições. Isto é tudo sobre o Velho Testamento; esta é a missão de 
Israel, o nível nacional. Então quando o Messias veio, esse era o fim do Velho Testamento e a 
conclusão do nível nacional. A era do Novo Testamento, a qual Jesus não completou, é a era do 
nível mundial.  
 
Se o Velho Testamento tivesse chegado a uma conclusão bem sucedida, Jesus poderia ter 
restaurado a nação e o mundo em 40 anos. Entretanto, por causa da crucifixão de Jesus, foram 
necessários 2.000 anos para o mundo ser restaurado espiritualmente. Através da crucifixão de 
Jesus, as divisões de ala esquerda e ala direita, e Islamismo e Cristianismo, vieram a existir, e 
elas lutaram entre si. Quando Jesus morreu, esta divisão surgiu, e isto deve ser restaurado antes 
que ele venha novamente. Isto é exatamente sobre o que o Pai está trabalhando. A Federação 
Inter-Religiosa para a Paz Mundial e a Federação para a Paz Mundial são os meios para juntar 
esquerda e direita, e Cristianismo e Islamismo, e para fazê-los se tornarem harmoniosos.  
 
Assim, podemos compreender o significado providencial da Segunda Guerra Mundial. Sob Deus, 
havia Caim e Abel dentro das forças Aliadas, e sob Satanás havia Caim e Abel dentro das forças 
do Eixo. Todos sabemos que eles eram. O significado da Segunda Guerra Mundial era que 
resultaria na unidade de todos os lados. Caim e Abel se uniram no nível mundial. A unidade de 
espiritual e físico e mente e corpo aconteceu. A Segunda Guerra Mundial realizou esta unidade. 
Este foi o fruto da obra de Deus. Pela primeira vez na história, centrando no Cristianismo, o lado 
decaído foi derrotado e o lado de Deus foi vitorioso.  
 
Houve a repetição de posições: Inglaterra como mãe, América como Abel e França como Caim. 
Tal como com Rebeca e Jacó, a Inglaterra e a América deveriam ter se tornado uma unidade. 
Inglaterra deu nascimento à América. Inglaterra é uma ilha e a América é um continente. A mãe, 
Inglaterra, viria sob o domínio de seu próprio filho e receberia influência dele, a fim de que o 
Senhor venha. A América estava na posição de Abel, e a França estava na posição de Caim, 
semelhante a João Batista.  
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Ao vencer a Segunda Guerra Mundial, a unidade do todo foi estabelecida, embora, olhando de 
volta, isto foi por pouco tempo. Apesar da queda ter ocorrido em um nível familiar, ela deve 
agora ser restaurada em um nível mundial. A mãe e seus dois filhos, Caim e Abel, devem agora 
procurar Adão, seu esposo. Adão é o Senhor do Segundo Advento.  
 
Olhando de volta para o tempo de Jesus, Jesus era o Messias. O país de Israel, como Caim, e o 
Judaísmo, como Abel, tinham que se unir com a mãe. Juntos, eles teriam que procurar Jesus. 
Vamos olhar de volta e examinar se eles fizeram isso. E se Jesus não tivesse nascido como um 
carpinteiro, mas como um príncipe real? E se Jesus tivesse vindo como o filho na família de um 
Rabbi? Se fosse assim, ele teria estado conectado com a linhagem de Satanás. A árvore familiar 
de Jesus era simples; ele não teve muitos parentes. Jesus era um enteado, não um primogênito 
legítimo. Maria não deveria ter vivido com José. Sabemos muito pouco sobre isso, mas olhem de 
volta 2.000 anos e imaginem. Eles deveriam ter mantido isto como um segredo bem guardado 
entre eles. Mas alguém soube, e falou. "Oh, você está mantendo sua esposa, que deu nascimento 
a um filho ilegítimo." Vocês acham que isto não se espalhou por toda sua família e clã? Sim; eles 
não puderam apagar essa informação. Não importa o que Jesus dissesse ou reivindicasse ser, 
todos eles sabiam que ele era um filho ilegítimo. Como Deus pôde criar um filho ilegítimo como 
o Messias?  
 
Os discípulos de João perguntaram a Jesus: "Se você é o Messias, onde está Elias?" Elias estava 
destinado a vir primeiro. Sua pressuposição era que o Messias viria sobre as nuvens. Eles 
estavam esperando por alguém que vinha do céu. Assim, embora Deus enviou Jesus como Rei 
dos Reis, porque Elias não havia chegado e porque Jesus era ilegítimo, vocês acham que era fácil 
para as pessoas o seguirem? Não. Olhem como a história segue; vocês são os juizes. Mesmo 
hoje, os judeus não reconhecem o que aconteceu. Somente 8% ou 10% dos judeus se tornaram 
cristãos. Jesus era um perfeito herege para eles, e permanece assim, mesmo até hoje. Se mesmo 
após 2.000 anos que ele veio, eles não podem acreditar em Jesus, como eles poderiam ter 
acreditado naquele tempo? Se Jesus tivesse sido aceito quando veio, a restauração teria exigido 
somente 40 anos. A história teria sido muito diferente. Mas ele morreu, e tem que vir novamente.  
 
A História e o Fim da Segunda Guerra Mundial  
 
Então, no fim da Segunda Guerra Mundial o mundo foi unificado sob Inglaterra, América e 
França. Nesse tempo, o Reverendo Moon chegou. Foi fácil para eles saber isso e acreditar nele? 
Baseado no que vimos no tempo de Jesus, estas grandes nações poderiam ter seguido ele? O 
propósito de Caim, Abel e Eva é encontrar o Senhor. Mas ele não veio do céu; ele vem como um 
ser humano. Tal como no tempo de Jesus, eles tiveram dificuldade de acreditar. Homens sábios 
nestas nações deveriam ter ido até o Rev. Moon e oferecido seguir e servi-lo. Mas esta idéia 
nunca ocorreu a eles; eles não tinham idéia que Deus esperava isto deles. Foi exatamente a 
mesma situação como no tempo de Jesus. As pessoas estavam olhando para o céu. Com esse 
conhecimento, compreendemos porque eles se opuseram ao Pai. Assim, embora o Rev. Moon 
não foi crucificado fisicamente, isto representava a mesma coisa, porque todos o negaram.  
 
Estas nações deveriam ter se tornado uma unidade com o Pai. Se elas tivessem feito isso, o céu 
na terra teria sido alcançado quase instantaneamente. Isto teria exigido somente sete anos para 
restaurar o mundo para o ideal.  
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Mas a falha de 2.000 anos atrás foi repetida. Tal como Jesus foi negado, o Reverendo Moon foi 
negado. Assim, o que era esperado para o Rev. Moon? Deus e o Reverendo Moon foram 
expulsos para o deserto. Deus trabalhou duro por 6.000 anos para estabelecer a vitória. Essa 
vitória foi perdida da noite para o dia. Tudo foi reivindicado por Satanás, e o Reverendo Moon 
foi expulso para o deserto. Ninguém mais além do Pai sabia disto. Toda a humanidade estava ao 
alcance do braço, pronta para ser salva, mas ninguém veio. Da noite para o dia, todo o 
fundamento que Deus preparou foi derrubado no campo de Satanás, e agora esta única pessoa, o 
Reverendo Moon, junto com Deus, teve que encontrar algum plano para re-indenizar todo o 
fundamento.  
 
Quando o Reverendo Moon recebia oposição, de que lado Deus estava? Do lado do Reverendo 
Moon. Imagine todo o fundamento de 6.000 anos, perdido em um instante. O Reverendo Moon 
foi o único com o conhecimento do que estava destinado a fazer, e sobre o que o mundo 
precisava. Deus veio ao Reverendo Moon – havia apenas estas duas pessoas miseráveis no 
mundo inteiro. Tudo mais foi devolvido a Satanás. Satanás estava avançando, ele fez tudo o que 
queria, e Deus estava completamente indefeso. Tal como Jesus teve os ladrões da direita e 
esquerda, o Reverendo Moon também teve que trabalhar com algo assim. Por isso o Pai assumiu 
a Igreja de Unificação e colocou o Cristianismo de lado, e trabalhou para re-indenizar o 
fundamento inteiro. Isto significou que ele teve que re-indenizar as eras do Velho e Novo 
Testamento.  
 
O Pai não tinha nenhum fundamento que pudesse herdar. Ele teve que restaurar a era do Velho 
Testamento. Após completar isto, a Bênção do Pai, o matrimônio do Cordeiro, ocorreu em 1960, 
exatamente 14 anos após a liberação da Coreia no final da Segunda Guerra Mundial. Sendo que a 
humanidade caiu no nível de perfeição do estágio de crescimento, no décimo quarto ano o 
matrimônio ocorreu. Então o Pai embarcou nos três cursos de sete anos. Estes ocorreram, e, 
centrando na América, eles foram concluídos em 1981. Esta foi a conclusão da era do Novo 
Testamento.  
 
Os países que Deus selecionou, Inglaterra, América e França, falharam no final da Segunda 
Guerra Mundial. O Pai teve que re-indenizar isto, selecionando o Japão, a América e a 
Alemanha. Alemanha e Japão foram devastados, e assim, estavam na mesma situação como o 
Reverendo Moon. Deus não podia escolher a América novamente, mas o Pai podia e fez. Deus 
está na posição de primeira geração, e o Pai está na posição de segunda geração. O Pai podia 
legitimamente tomar a América novamente, embora ela tivesse falhado anteriormente. Porque a 
América é necessária? Não há nenhum outro país como a América. A América é única, porque o 
Velho Testamento e o Novo Testamento estão aqui. Então o Pai, benevolentemente, embora 
decisivamente, assumiu a América. Se o Pai não tivesse feito isso, a América teria declinado 
terrivelmente. A América está agora agarrada no fio de esperança por causa dos membros da 
Igreja de Unificação. Olhem para a Coreia e Japão, dois países inimigos, tal como América-
Japão e América-Alemanha. Todos eles são países inimigos. Todos estes países falharam com 
Deus. Mas o Reverendo Moon tomou estes inimigos e operou a restauração. Quão difícil e 
impossível era isto. Deus e o Pai tiveram que trabalhar em sua máxima capacidade para realizar 
isto.  
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O Pai enviou missionários para o mundo a partir do Japão, América e Alemanha. O Pai disse 
para os missionários se unirem, não importando o quê. Se eles tivessem feito isso, cada país teria 
sido restaurado muito mais rápido. Vocês sabem o que aconteceu a estes missionários. Os 
japoneses disseram: "Eu tenho estado na igreja por muito tempo, então vocês devem me seguir." 
Os americanos disseram: "Não, seja realista. A América é o centro agora." Olhem para a 
Alemanha, eles nunca se deixaram ficar para trás. "Embora sejamos o terceiro, olhem para nossa 
tecnologia, somos uma nação de excelência." Houve conflito incrível; eles fizeram tanto barulho 
quanto o mundo satânico, nada diferente. O Pai entendeu bem; ele ficou com os restos, pois isso 
é o que restou. Satanás ficou com o melhor.  
 
Os americanos disseram: "Porque precisamos dos coreanos e dos japoneses? Porque a América é 
a nação arcanjo?" Esta não é apenas a interpretação do Pai; a América fala por si mesma. Sexo 
livre e homossexualidade não são as características de Adão e Eva, mas do arcanjo. Anjos não 
têm permissão para ter um cônjuge. Sendo que eles não têm permissão para ter uma mulher, eles 
tomam homens, em grande número. Além disso, a propriedade individual é altamente 
questionável aos olhos de Deus. A riqueza da América é para o mundo. Se os americanos tentam 
mantê-la para si mesmos, eles declinarão.  
 
Isto é muito simples, e não somente para a América. Olhem para o Império Romano. Os 
Israelitas se consideravam como a nação escolhida, e pensavam que quando Deus trouxesse 
vitória, todo o mundo estaria sob eles e os adorariam. Nunca ocorreu a eles que Deus os 
sacrificaria para restaurar o mundo inteiro. Olhem para o Império Britânico; houve um tempo 
quando o sol nunca se punha nos territórios da Inglaterra. Eles pensavam que deveriam ser 
adorados e respeitados pelo mundo inteiro. Isto não aconteceu dessa forma. A América é a 
mesma coisa. Os americanos não pensam que a América é para o mundo.  
 
A América é apenas o país Abel. Os países católicos estão na posição Caim. A América é o 
único país independente protestante. Se os americanos pensam que o mundo é para eles, então a 
América sofrerá. Olhem para nós mesmos. Se, enquanto o Pai segue de forma mais e mais 
elevada, pensamos que todos deveriam vir e nos adorar, então a Igreja de Unificação sofrerá o 
mesmo destino. Não pensem: "Oh, eu sou um antigo casal abençoado e todos deveriam cuidar de 
mim." Não pensem que agora que vocês estão abençoados, Deus irá viver com vocês. Não; vocês 
são abençoados por uma razão. É para que Deus possa cumprir a restauração através de vocês. 
Devemos atender a Deus, não sentar e pensar: "Eu sou o centro do universo." Esse não é o 
coração de Deus. O coração de Deus é que, se Ele refletir, Ele nos sacrificará para restaurar o 
mundo inteiro. Quando o Pai nos enviou para ser Messias Tribais, sua idéia não era que nos 
colocássemos em um lugar elevado e fôssemos respeitados e apoiados. A idéia do Pai é que nos 
tornemos um servo e sigamos para salvar o mundo. A posição de Messias Tribal é a mesma 
posição de Jesus. Se nos tornamos mais e mais confortáveis, declinaremos.  
 
O Caminho do Messias  
 
Em "O Reaparecimento da Segunda Vinda," o que significa reaparecer? O Senhor do Segundo 
Advento devia aparecer em 1945, mas sendo que esse fundamento foi perdido, agora ele deve 
reaparecer.  
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De 1945 até 1952 foram sete anos, e de 1952 até 1992 foram quarenta anos, durante os quais o 
Pai re-indenizou todas as coisas. Porque 40 anos? O Pai teve que restaurar os 4.000 anos da 
história israelita e cristã. Mas o Pai não pode viver 4.000 anos ou mesmo 400 anos, por isso, sua 
única opção foi fazer isto em 40 anos. Dentro destes meros 40 anos, o Pai re-indenizou todos os 
4.000 anos das eras do Velho e Novo Testamento. Todas as realidades de indivíduos, famílias, 
tribos, nações e o mundo inteiro se opuseram ao Pai. Deus e o Pai foram expulsos para o deserto, 
e eles escalaram centímetro por centímetro da muralha e colocaram abaixo cada muralha dos oito 
estágios, desde a muralha individual até a cósmica.  
 
O Reverendo Moon seguiu direto, sem tomar desvios. Até agora, todos os membros americanos 
não quiseram colocar a Igreja de Unificação na frente. Mas isso não é o que Deus quer. Quando 
lutamos, devemos proclamar. A Igreja de Unificação se desenvolveu porque não escondemos 
nosso nome. Como Deus pode nos ajudar, se escondemos nosso nome? Deveríamos ser como 
Davi proclamando seu nome diante de Golias. Quando o Pai foi para a prisão, ele disse: "Eu sou 
o chefe da Igreja de Unificação." Até agora todos os líderes da Igreja de Unificação não 
revelaram que eles são membros da Igreja de Unificação. A forma como nos conduzimos era 
como perdedores. O Pai empreendeu toda a luta, e sem o esforço do Pai não estaríamos aqui. 
Temos que nos arrepender profundamente neste tempo por aquilo que devemos ao Pai.  
 
O Pai proclamou a messianidade, não para pessoas ignorantes, mas para pessoas nas posições 
mais elevadas do mundo. Devemos agora ensinar simplesmente: o Messias está aqui; devemos 
segui-lo para prosperarmos. Vemos que o ensinamento desta manhã não pode ser enfrentado nem 
mesmo por 100 estudiosos. Assim, podemos somente imaginar as experiências dolorosas e 
miseráveis que o Pai teve em sua carreira. Embora possamos somente imaginar, deveríamos 
imaginá-las. Estaremos contra o Pai se não proclamamos nossa identidade. Considerem toda a 
indenização que foi paga por toda a história, e comparem isso aos 40 anos do Pai de intenso 
sofrimento e dor.  
 
Quão mais fácil é seguir o caminho de Deus após aprender e conhecer tudo o que há para saber 
através do Pai? Não temos que fazer zigue-zague; Não temos que ficar inertes ou em conflito; 
tudo o que temos que fazer é, com este conhecimento claro, seguir o caminho da retidão, o qual é 
o caminho de Deus. Imaginem o passado, quando Deus tentava fazer algo centrando em alguma 
pessoa, e essa pessoa não sabia, e Deus não tinha permissão para ensiná-la. Era muito difícil para 
Deus trabalhar através dessa pessoa, e assim ela fracassava, e Deus tinha que pegar outra pessoa, 
e outra pessoa. Olhem para o Pai. O Pai descobriu todas estas coisas sozinho, por isso ele tornou 
o trabalho para Deus extremamente fácil.  
 
No tempo normal da providência de Deus, para ultrapassar este estágio o Pai precisaria de 
centenas de anos, mas olhem para o que o Pai fez.  Em 40 anos ele teve que fazer tudo isto, e isto 
nunca foi fácil. Houve centenas de vezes mais Caims do que havia aparecido na história anterior, 
e o Pai teve que seguir através de tudo isto, porque o Pai conhecia o Princípio. Todos 
conhecemos o Princípio Divino, graças ao Pai; não pagamos o preço, mas todos o recebemos. 
Portanto, podemos superar o que, do contrário, precisaríamos 10.000 anos, sem qualquer 
problema, no mundo espiritual. Com o que sabemos, podemos superar milhares de anos de 
tempo no mundo espiritual com um único salto.  
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Para alguns de nós, isto ainda poderia soar conceitual. Se é assim, você deve se arrepender, 
porque, por mais conceitual que possa parecer, o Pai vive baseado no Princípio Divino, 
apostando sua vida nessa dor, e se move para realmente cumprir esta ação. É como se 
estivéssemos na África, cercados por incontáveis diamantes brutos, em todo lugar tão 
comumente e fácil de pegar que não vemos nenhum valor neles. Entretanto, o Pai tem uma mente 
educada, e ele vê o que é um diamante, e ele sabe o que é somente vidro. Essa é a analogia; essa 
é a diferença entre o Pai e vocês. O Princípio Divino: devemos começar a saber quão importante 
ele é. O Pai sabe, porque ele trabalhou por isto. Devemos sentir um forte impacto esta manhã 
referente à necessidade que devemos compreender o Princípio Divino e como ele veio a existir.  
 
Havia oito estágios, e o Pai obteve a vitória em cada um deles. Vinte e um anos dos 40 anos de 
indenização do Pai ocorreram aqui na América. Ele trouxe os inimigos da América para a 
América – japoneses e alemães – e fez com que todos eles contribuíssem para a América. Ele fez 
isto, embora a América não merecesse aos olhos de Deus. A América falhou com Deus tão 
miseravelmente, por isso Deus nem mesmo queria olhar para a América novamente. A América 
estava nessa situação. Isto é especialmente verdade sobre as igrejas cristãs da América. O Pai 
assumiu responsabilidade por elas novamente. Sabendo quão miseráveis elas são, o Pai 
firmemente ainda coloca tudo o que tem nelas por 20 anos.  
 
Embora o Pai tenha feito isso, os líderes cristãos americanos e os líderes cristãos de todo o 
mundo dizem que não podem ver como o mundo continuará seguindo no futuro. Eles não têm 
nenhuma esperança, nenhuma perspectiva. Esta é a situação da América, totalmente confusa. A 
partir de agora, como a América pode conduzir o mundo? A América não tem a visão. Quem tem 
a visão? O Reverendo Moon. Portanto, a forma das igrejas cristãs na América sobreviverem a 
partir de agora é seguindo a Igreja de Unificação. A Igreja de Unificação explica o significado de 
toda a Bíblia, resolvendo seus problemas e a explicando clara e completamente. Muitas pessoas 
cristãs americanas mudaram completamente e começaram a seguir em uma nova direção apenas 
por ouvirem o Princípio Divino uma única vez. Temos esse grande poder no Princípio Divino. 
Vocês compreendem? (Sim, sim!) Poderoso, poderoso.  
 
Pessoas de qualquer nível intelectual mudarão completamente se conectando com o Princípio 
Divino e o pensamento do Reverendo Moon uma única vez. Olhem para os líderes comunistas 
mundiais; através de um curso de treinamento de 4 ou 5 dias, eles mudam para o lado de Deus. 
Não há nenhum problema. Agora olhem para a juventude da antiga União Soviética. Eles vieram 
completamente para o lado do Reverendo Moon. Até agora, os jovens americanos estiveram 
contra mim, dizendo: "E sobre esse Reverendo Moon; ele é um herege, não gostamos do que ele 
está fazendo." É tão miserável que a geração mais jovem tenha seguido esse caminho. Mas há 
esperança, eu acredito. Temos levado estudantes, mesmo de universidades famosas, para 
Moscou, onde eles puderam estudar o Princípio Divino por duas semanas com estudantes 
Soviéticos ensinando estes estudantes da Liga Ivy. Vocês compreendem? Quão vergonhosa é a 
situação americana! Vocês deveriam continuar a desenvolver essa estratégia agora.  
 
Assim, o Pai lutou contra os males da América e venceu, e lutou contra o comunismo e venceu; 
ele lutou contra Kim Il Sung e venceu. Ele obteve todas as vitórias, e o fundamento necessário 
está voltando para sua própria família.  
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Vocês devem saber que a partir deste ponto em diante, onde quer que formos, não há ninguém 
que tenha qualquer base legítima para vir contra o Reverendo Moon ou nós. Ninguém pode de 
forma inteligente negar isto; nem o mundo acadêmico, nem o mundo econômico, nem o mundo 
político. Eles não têm nenhuma visão. O Reverendo Moon é o único que pode prover a visão 
para o mundo político, sem a qual o mundo político não pode continuar de forma significante. O 
mesmo é verdade para o mundo religioso; não há nenhum mundo que pode sobreviver sem o 
ensinamento do Reverendo Moon.  
 
No início, muitos anos atrás, o Pai foi para Washington. Naquele tempo, eles não acreditaram no 
Pai, porque não compreendiam o que o Pai estava ensinando, e ainda pensavam que eram seres 
superiores ao Pai. Mas atualmente, é totalmente diferente. Quando o Pai vai para Washington, 
eles encontram o Pai de uma forma diferente. Eles falam sobre o Reverendo Moon estar lá; a 
notícia corre muito rapidamente. Se Reverendo Moon não é importante, porque eles se 
preocupam em falar sobre ele assim? Japão, Rússia, em qualquer lugar que o Reverendo Moon 
vai, os olhos das pessoas se abrem e elas ficam muito atentas. É o mesmo na China e também na 
Coreia do Norte – a Mãe certamente irá para a Coreia do Norte e fará um discurso. (Aplausos)  
 
O casamento coletivo de 30.000 casais causou um grande impacto em muitas áreas diferentes, 
porque todos os pais, sem importar qual país ou fundamento cultural, sabem que os filhos são 
muito difíceis de influenciar e controlar, que eles nunca ouvem os pais. Mas agora, o Reverendo 
Moon dá a bênção para 30.000 casais de uma única vez, realizando tudo isto em apenas alguns 
dias. Isso fala milhões de palavras para eles; eles compreendem: "Oh, então esse é o poder do 
Reverendo Moon." Nenhum líder religioso e nem o presidente de qualquer nação pode realizar 
essa façanha; é inédito. Nem mesmo Kim Il Sung, que é o maior e mais eficiente ditador, pode 
fazer alguém ouvi-lo assim. E o Pai não é nenhum ditador, e os 30.000 casais vieram para a 
Coreia e se casaram com entusiasmo e alegria, a partir de sua própria vontade. (Aplausos) Nos 
próximos três anos alcançaremos o objetivo do Pai de 360.000 casais. Então talvez não 
precisaremos fazer tanto; o mundo será capaz de cuidar de si mesmo.  
 
Por outro lado, cada país tem sua própria religião nacional. Alguns países da América do Sul são 
católicos; todos seguem sua religião nacional. Se o Unificacionismo é adotado como uma 
religião nacional, e a Rússia é um país seriamente contemplando isto – isso é tudo; está 
terminado. Isto poderia ser mais do que 3.600.000 casais, tudo de uma única vez. Onde podem ir 
os jovens que estão buscando por significado e verdade, à exceção da Igreja de Unificação? 
Todos deveriam ao menos espreitar na Igreja de Unificação e ver o que estamos fazendo. E 
aqueles que são sérios sobre matrimônio devem espreitar na Igreja de Unificação uma vez ou 
outra. Uma vez que façam isso, eles descobrem o lugar de valor eterno, no matrimônio como 
também em todos os outros aspectos da vida. (Aplausos)  
 
Estamos no caminho para o mundo unificado. Tendemos a pensar que devemos continuar 
trabalhando assim por outra centena de anos. Não, o mundo unificado está dentro de nosso 
campo visual agora; ele está muito próximo, mais próximo do que pensamos. E o Pai criou isto 
sob essa oposição, mas atualmente não há tanta oposição. Eu abençoei muitos casais, milhares de 
casais de todas as partes do mundo, criando um fundamento mundial. O Pai é somente um 
homem com uma família, e ele fez este fundamento durante o período de 40 anos.  
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Quanto tempo demorou para o Pai criar este fundamento em todo o mundo? Não demorou tanto 
tempo. Vocês compreendem? Isto não demorou tão tempo! Eu sou bem vindo em qualquer lugar 
agora.  
 
Isto não é um conceito; é a realidade. A era histórica que o Pai vislumbrava como um conceito 
agora é realidade. Agora, olhem para qualquer lugar; isto é realidade. O Pai está falando sobre 
algo que não está tão distante; está próximo, está à porta. Esse conceito está realizado como uma 
atividade concreta ocorrendo na realidade. Quão distante está o mundo unificado? Não tão longe. 
Olhem para todos os lugares. O mundo de Satanás está caindo; está completamente sem 
esperança, está caindo, caindo, tornando-se obsoleto, em todos os lugares. O mundo de Satanás 
está terminando completamente na terra; o mundo de Deus é o destino e a esperança final. Vocês 
me compreendem? (Sim!)  
 
Assim, após cruzar vitoriosamente além do pináculo do mundo, o país e o clã, agora o Pai volta 
para a família. Onde está a solução definitiva desta emaranhada e complicada história decaída? 
Isto não está no país; isto se resume à mente e corpo do indivíduo, para o indivíduo e a família. 
Esta é a posição chave para resolver, porque Adão caiu dentro da família. Então agora, como o 
Pai tem dito repetidamente, o tempo para testemunhar somente para indivíduos está ultrapassado; 
devemos testemunhar no nível familiar, para famílias inteiras. Até agora, por toda a história, foi 
muito difícil mudar da família para o clã, e a partir do clã para a nação, e assim por diante. Mas 
agora todas as muralhas vieram a baixo; o Pai as derrubou. Assim, Deus pode viajar sem 
restrição com o Pai e com sua família. Estamos voltando para a família, e restaurando famílias, 
não indivíduos. Portanto, devemos ir para casa para o messianismo tribal.  
 
Comparem isto com Jesus há 2.000 anos atrás ascendendo ao céu. Agora, 2.000 anos mais tarde, 
no segundo advento, o Senhor do Segundo Advento como os Verdadeiros Pais trará e restaurará 
centenas de milhares e mesmo milhões de famílias no nível horizontal. Naturalmente, estivemos 
procedendo dessa forma porque nosso objetivo é a restauração do mundo, mas vocês não têm 
que resolver os problemas mundiais, porque esses são muito grandes. O que todos vocês devem 
fazer é prestar atenção ao seu próprio clã. Então herdarão o direito de influenciar baseados na 
vitória do Pai sobre a nação e o mundo. A chave para a vitória está com o Pai. Por isso, o Pai é o 
vitorioso em todos os níveis: o reino Adão, o reino familiar, o reino nacional e o reino mundial. 
Tudo o que precisamos fazer é concentrar em nosso próprio clã e trazer nosso próprio clã, então 
a restauração do mundo será cumprida. 
  
Aqui está a analogia: o Pai não restaurou somente as falhas históricas da humanidade, mas 
tornou intacto o fundamento completo. Esta é uma boa árvore, com raízes perfeitas, mas a árvore 
não tem nenhum galho ou ramo. A raiz central, o tronco central e o broto central estão todos 
conectados ao Pai, assim, tudo o que precisamos fazer é criar diversos galhos e ramos. Estes 
formam o total da estrutura – a raiz central, o tronco, galhos e broto central. Por esta analogia, 
tudo o que precisamos fazer é acrescentar os galhos. Esta é uma árvore perfeita. Vocês 
compreendem? Uma vez que conectamos, então todos ressuscitarão. Tudo o que foi criado por 
dezenas de milhares de anos ao redor do mundo em um curto espaço de tempo ressuscitará e 
viverá novamente. 
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Nossa Missão é Proclamar o Messias  
 
Por isso, após reaparecer, o Senhor do Segundo Advento encontrará novamente a nação de Eva, 
a nação de Caim e a nação de Abel. Inglaterra, França e Itália são inimigas entre si; o Pai 
restaurará isto. Pela primeira vez na história, estas nações inimigas virão para a América, 
ajudarão a América e farão a América mais unida. Isso nunca foi testemunhado antes na história. 
Nunca antes vimos países salvando um país inimigo, como estes países que vieram para salvar a 
América.  
 
Portanto, agora a América se coloca com a oportunidade preciosa para restaurar tudo o que eles 
deviam ter feito, mas que fracassaram no passado, não apenas uma vez, mas duas vezes. Agora a 
América pode ser restaurada e continuar a prosperar. Conhecemos o movimento dos Estados 
Unidos, Unidos para Servir a América, e a Federação das Mulheres para a Paz Mundial. A 
América é representante da realidade da civilização cristã; é o país da noiva e a religião da noiva. 
Todos temos ouvido frequentemente que o Cristianismo é a religião na posição da noiva que 
deve encontrar o noivo. Esse noivo é o Senhor do Segundo Advento que está para vir. Eles 
tiveram uma chance de encontrar o noivo, mas falharam. Mas agora chegou o tempo de novo e 
eles estão na posição de encontrá-lo novamente, e tiveram melhor sorte desta vez.  
 
Se os americanos fazem isso, eles restauram a missão que falharam, de servir para o benefício do 
mundo inteiro. Ao completar de forma bem sucedida sua missão agora, e ao continuar o trabalho 
em benefício do mundo, eles se tornam vivos novamente. Agora é sua segunda chance. Por isso, 
a América tem que compreender melhor o verdadeiro significado e valor da Igreja de Unificação, 
e eles também se centrarão na Verdadeira Mãe. Ela recria ou restabelece o fundamento que Deus 
realizou em 1945 no final vitorioso da Segunda Guerra Mundial, centrando na América. Isto 
fracassou, mas está arrumado novamente.  
 
O mundo inteiro agora está na posição de entrar em contato diretamente com o Reverendo Moon. 
Até agora, a Mãe tem seguido o Pai como uma sombra. Agora, o mundo inteiro está no lugar e 
tempo perfeitos para encontrar o noivo; todas as noivas estão prestes a encontrar o noivo. 
Estamos nessa identidade de tempo. Agora a Mãe está na posição de se colocar com o Pai, não 
seguindo, não apenas acompanhando, mas com um fundamento igual. Portanto, o Pai estabeleceu 
a Federação das Mulheres para a Paz Mundial e proclamou a igualdade e a liberação das 
mulheres. Durante este tempo, desde 1952 por quarenta anos até 1992, a Mãe tem feito todo o 
fundamento unificado para alcançar o mundo inteiro, como o Pai.  
 
Isto parece uma coisa casual, como o Pai poderia dizer a qualquer momento: "Liberação das 
mulheres." Mas a proclamação da liberação é o mesmo fundamento que os cristãos perderam há 
40 anos atrás, e somente após restaurar isso, as mulheres podem encontrar com sucesso o noivo. 
Encontrar o noivo de forma bem sucedida qualifica as mulheres a serem liberadas. Essa é a 
forma como essa posição que o Pai está mencionando tendo sido estabelecida.  
 
O Pai orou pelas sete nações principais na providência de Deus, Coreia, Japão, América, 
Alemanha, Itália, Inglaterra e França, continuamente por 40 anos. Esta fase da providência é a 
que a Mãe assumiu, fazendo discursos nas sete nações, e fazendo a obra de restauração centrando 
nas sete nações.  
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A religião da noiva fracassou na tarefa de se enxertar, mas agora a Mãe está restaurando esta 
falha. Ela visitou as sete nações, e agora ela enxerta novamente e cria o fundamento completo 
que a religião da noiva deveria ter cumprido com sucesso. Somente depois que a Mãe cumpriu 
isso, a liberação das mulheres poderia ocorrer. (Aplausos)  
 
Após a Segunda Guerra Mundial, todas as noivas estavam prontas para encontrar o noivo. Agora 
estamos de volta nessa posição. Elas estão se aproximando do noivo. Onde quer que a Mãe tenha 
ido, ela foi bem recebida. As mulheres de cada país conheciam a posição em que estão. Isto 
inclui os países comunistas da Rússia, China e, em março, a Coreia do Norte. A Mãe estará lá e 
fará o discurso sobre Deus. A reunião fundadora foi em 10 de abril de 1992, e no período de um 
ano, no final de março de 1993, a Mãe cumprirá a conclusão desta missão historicamente bem 
sucedida. Ela enxertará isso de novo com a chance que a humanidade perdeu em 1945.  
 
Agora podemos voltar e proclamar a Messianidade em nossa própria tribo e em nossa própria 
casa. Devemos gritar e falar isto mais frequentemente do que temos comido em nossa vida 
anterior. Mais do que movemos nossas bocas para mastigar os alimentos, deveríamos falar a 
proclamação neste tempo. O Pai quer que movamos nossas bocas. Não é sobre suas próprias 
vidas que o Pai está preocupado, mas as centenas de milhares de vidas que devem ser salvas 
através de vocês. Naturalmente, ao fazer isso, também viveremos. 
 
Fale e fale, mesmo em seu sono, fale sobre o Messias e a proclamação dos Verdadeiros Pais. 
Registraremos em vídeo que devemos acreditar no Messias e encontrar o Messias antes que 
possamos viver novamente; do contrário, pereceremos. Oramos isso de novo e de novo, 
continuamente por todas as 24 horas. "Eles dizem que há um novo Messias vindo: Saiba mais 
sobre isto!" São os Verdadeiros Pais. "VP," e a Verdadeira Nação, "VN." Para compreender a 
possibilidade de salvar a nação, devemos entender sobre nossos pais. Isto é sinônimo: o 
reaparecimento do Senhor do Segundo Advento significa que agora ele completou a perfeição de 
sua família. A nova era surge automaticamente.  
 
A nova família, de fato, a família de Adão no Jardim do Éden, teria começado e seguido 
diretamente para o Céu, mas isso não aconteceu. Agora a nova família aparece, a nova família 
original, completa e perfeita aparece, e agora começa a nova era. Todos podemos chamar isto de 
a Era do Completo Testamento no nível mundial. Vocês entendem? (Sim.) Como poderíamos 
imaginar, Satanás está ficando mais e mais entorpecido. Ele está testemunhando o início dos 
números em massa de famílias abençoadas. Podemos ter 36 milhões, mesmo 360 milhões; o Pai 
não imagina. O mundo decaído está agora apagado, e o mundo restaurado está agora completo; 
isto significa que há agora uma diferença de 180 graus do passado, e onde vamos há o céu. 
Primeiro, devemos rapidamente transferir a linhagem, transferir a propriedade e transferir e 
realidade de coração daquela de Satanás para essa de Deus.  
 
Amor Verdadeiro é o fundamento chave. Através do amor verdadeiro vivemos para o benefício 
dos outros, ao invés de viver em benefício de nós mesmos. No mundo satânico, todos vivem para 
o benefício do "eu." Isso é 180 graus diferente ou é a mesma coisa como nós? (Diferente) 
Vivemos para o benefício de quem? (Dos outros) Viver para o benefício dos outros significa que 
a família vive pelo clã e pela raça, que têm centenas de milhares de famílias, e pela nação, que 
tem muitas raças, e pelo mundo, que tem muitas nações, e assim, milhões e milhões de famílias. 
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Assim, famílias se sacrificam para o benefício do clã; o clã se sacrifica para o benefício da raça e 
do país, e a raça e o país se sacrificam para o benefício do mundo. Dessa forma, o menor se 
sacrificará pelo maior objetivo em Deus.  
 
Todo o mundo espiritual praticará isto, sem exceção; sendo que praticamos isto aqui, eles 
naturalmente praticarão isto lá. Assim, todo lugar que vamos será nosso domínio, porque este é o 
domínio de Deus. Vocês casais abençoados americanos gostariam que o Pai visitasse seu lar 
abençoado? (Sim) Visitar ou ficar? (Ficar) Por quê? (Porque amamos o senhor.) Sim, porque 
vocês amam o Pai, mas como vocês vieram a amá-lo? Vocês são tão bons. É porque o Pai amou 
muito vocês. Com ou sem o nosso conhecimento, o Pai abriu nosso caminho, não apenas o 
caminho individual, mas o caminho familiar, e até mesmo o caminho do clã e o caminho da 
nação. Deus amou o mundo, e por isso Ele deu o Messias. O Messias é necessário para mim, e 
para nós, na terra e no mundo espiritual. Por isso, todos iremos em uma única direção.  
 
Seguimos além do Novo Testamento, porque os muros da Messianidade Tribal foram superados, 
e agora é o tempo que podemos alcançá-la. A era do Completo Testamento significa que, sem 
indenização adicional de qualquer tipo, o Pai pode enviar os Messias Tribais. Então cada pessoa 
e família podem retornar para Deus, pode retornar para o Reino do Céu, e participar na realeza 
do Reino de Deus, tornando-se uma unidade com um Messias Tribal. É uma coisa maravilhosa 
que está acontecendo. Todos em nosso lar podem ser restaurados e conectados ao Reino do Céu; 
mesmo nossos pais físicos, que nos deram o nascimento fisicamente, mas que ainda permanecem 
no mundo decaído, podem ser conectados ao próprio Deus instantaneamente. Em todos os 
lugares que formos, podemos fazer isso acontecer, sem indenização.  
 
Agora, Deus não está mais restrito em Sua liberdade de aparecer; Deus pode ir a qualquer lugar, 
seguindo os Messias Tribais. Deus pode ir e vir; isto nunca ocorreu antes na história. Pela 
primeira vez desde que Deus criou a família de Adão, Deus pode viver nesta família, Ele pode 
ficar ali se desejar; Ele pode ir a qualquer lugar que queira; Ele pode viajar tanto quanto desejar, 
para qualquer país. Com todos os diferentes Messias Tribais, Ele pode fazer o mesmo. Isso 
significa que Ele pode ir a qualquer lugar, entrar e sair, como Lhe agradar; Ele pode dominar 
com amor absoluto e colocar tudo sob Seu domínio.  
 
Deus está em todo lugar agora, assim, todos os lugares não podem fazer outra coisa a não ser 
tornar-se o Reino do Céu. O mundo unificado, centrando em Deus, pode conectar em cada nível: 
o nível familiar unificado, nação unificada, mundo unificado e nível de cosmos unificado. Vocês 
entendem? Deus pode voltar livremente através desse ponto de conexão. Até agora, Satanás 
criou muitas muralhas, protegendo seu próprio mundo. Agora podemos derrubar as muralhas, 
por todo o mundo, derrubá-las e ser completamente livres. Centrando na conexão dos Messias 
Tribais com suas tribos, todas as famílias se conectarão seguindo Deus para qualquer lugar. Cada 
família e cada indivíduo se conectarão, em todos os lugares. Esse é o ideal original de Deus na 
terra. Agora Ele está formando o corpo de uma nação completa. Que era maravilhosa estamos 
vivendo agora! Amém! (Amén! Aplausos) A questão principal é que podemos agora viver com 
Deus, livremente. Há quatro realidades de coração e três realezas. Como podemos criar a 
família? Esta é a missão familiar do casal abençoado. Este é nosso destino final e definitivo. Por 
isso está tão claro. Isto pode conectar com Deus em qualquer lugar, desde o fundamento 
individual, até o familiar e por todo o mundo, e no céu também. Esta é a conclusão da liberação.  
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Aqueles quem podem criar as famílias abençoadas brilhantes na nova era do Completo 
Testamento, levantem suas mãos. Isto não é nenhum problema, e vocês compreendem 
claramente agora. (Sim.) Uma vez que vocês compreendem, fazer isto acontecer não é nenhum 
problema. Essa é nossa missão; não a missão do Pai. (Sim!) Até agora, Deus esteve auxiliando 
vocês e o Pai estava auxiliando-os. Agora vocês compreendem, e assim, podem fazer isso sem 
problema. Vocês não precisam de Deus, vocês não precisam... (Risadas) É verdade! Liberem 
Deus e os Verdadeiros Pais. Vocês compreendem? (Sim!) Claro, claro.  
 
As turnês da Federação das Mulheres estão completas em todos os estados, não estão? (Sim) Sra. 
Spurgin, devemos começar a partir do nível estadual. Depois de completarmos os estados, vamos 
descer mais e mais, para o nível de município e para o nível da família física. Na família há o pai 
e os filhos. O homem está na posição de arcanjo, e então o Pai e os filhos devem se tornar uma 
unidade. Temos nossa Verdadeira Mãe, e os filhos, Caim e Abel, que retornam para o ventre da 
mãe e então se tornam com certeza uma unidade com o Pai. Então, com esta condição, o Pai tem 
filhos e filhas novos e originais, ou seja, nós. Finalmente, devemos voltar para onde estamos. 
Devemos primeiramente nos tornar uma unidade com a Verdadeira Mãe, então viremos para o 
Pai, e então retornaremos para onde estamos.  
 
Devemos retornar para a posição onde nascemos na posição correlativa aos próprios filhos 
físicos do Pai. Obviamente isto não é possível fisicamente, mas condicionalmente isto é possível, 
e Deus aceitará a condição, baseado no amor verdadeiro. Isto é tal como se estivéssemos 
retornando para o corpo do Pai antes de ser concebido como um feto. Vocês compreendem? 
Devemos viajar de volta e retornar. Então teremos nos conectado com o amor verdadeiro. Ele é 
como a eletricidade a partir de um gerador, viajando ao redor de um circuito, indo e voltando e 
completando um círculo. Em algum momento temos que fazer isso. Esse é o verdadeiro 
significado de “nascer novamente” no amor verdadeiro e no Verdadeiro Pai.  
 
Mais tarde, a esposa e os filhos virão a obedecer ao esposo. Isto deve acontecer antes que 
realmente possamos entrar no Reino do Céu. Assim, este será o padrão predominante na Igreja 
de Unificação no futuro: centrando na mãe, os filhos se tornarão uma unidade e certamente virão 
para o pai e retornarão. Por isso, a família é a unidade, não o indivíduo. Seja abençoado, então vá 
para a Messianidade Tribal, conecte-os de volta à mãe como filhos, e retorne para o pai. Então, a 
Verdadeira Mãe é a verdadeira entidade do Espírito Santo, mas ela não é um espírito, ela é uma 
mãe física.  
 
Este é o tempo quando todos seremos capazes de viver na face da terra. Como o Pai tem dito 
repetidamente, não é estranho, contudo é maravilhoso, que mesmo o filho do Premier e Sra. 
Deng, e a segunda geração na China, todos gostem do Pai. Ninguém os ensinou; ninguém disse 
para eles fazerem isso. E o filho de Kim Il Sung não é exceção. Tudo isto é devido ao Princípio. 
As mulheres não deveriam descansar, embora trabalhem duro até agora. Até agora, o homem 
desempenhou o papel principal na recuperação providencial, mas agora é o tempo do papel da 
mulher, que é muito mais importante. Os homens assumiram o papel do mundo, e sempre 
estragaram as coisas. Agora cabe às mulheres, pelo Principio, começarem realmente a trabalhar e 
criar um mundo de sucesso. 
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Uma vez que nos tornamos uma unidade com o Pai, podemos fazer isto; as mulheres se tornarão 
bem sucedidas. Esta é a solução real para os problemas do mundo. O Princípio Divino indica em 
uma única direção; tudo é consistente.  
 
A unificação começa dentro de cada um de nós, no relacionamento de mente e corpo. Sobre a fé 
da Unificação pode vir a paz, a felicidade e a esperança. Unificacionistas americanos deveriam 
saber isso. Liberdade com mente e corpo – com que tipo de liberdade podemos criar o 
fundamento da liberdade? A mente e o corpo devem se unir. O problema é o "eu." O mundo 
ideal é a unificação mundial. Vocês terão liberdade e paz no mundo ideal. A Igreja de Unificação 
deveria estar ensinando isso para todas as pessoas.  
 

Tradução: Marcos Alonso 
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