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PREFÁCIO 
 
Em Washington, D.C., e em Seoul, Coreia, durante as primeiras semanas do milênio, o 
mundo honrou a vida e a obra do Reverendo Sun Myung Moon. O Reverendo Sun 
Myung Moon tem causado um profundo impacto sobre o mundo. Nós que consideramos 
uma bênção no valor da salvação enxertar a ele, sabemos que ele moldou nossa vida, 
amor e linhagem em suas próprias raízes. Além das festividades, houve um profundo 
significado aos eventos em Washington e Seoul. 
 
Oitenta anos se passaram desde seu nascimento, e o Reverendo Moon está mais vivo do 
que muitos homens com metade da sua idade. Acreditamos que ele tem mais visão do 
que qualquer magnata da Internet, mais entusiasmo pela vida do que qualquer 
adolescente iniciante, mais apetite por aventura do que um astronauta, e mais surpresas 
do que o melhor filme de Hollywood. Publicamos este volume com gratidão abundante 
a ele por preencher nossas vidas com amor, com desafio, com crescimento, com 
intensidade, e com história após história. 
 
Com lágrimas o Reverendo Moon esteve perseguindo a realização da Vontade de Deus. 
Ele é consumido com seu entendimento que o mal foi causado pela falha humana, e que 
isso pode ser resolvido pelo cumprimento da responsabilidade humana. Ele conta cada 
segundo como uma oportunidade para trazer o mundo um passo mais perto dessa 
resolução. Cortando as raízes do mal, os frutos malignos do mal desaparecerão. Sua 
missão é cortar estas raízes do mal. 
 
Ele é um homem dedicado à palavra de Deus. O centro das celebrações de aniversário 
foi Deus. Assim, ele começou cada discurso oferecendo a honra e glória a Deus. E ele 
utilizou cada evento como uma ocasião para declarar a palavra de Deus. Reunimos os 
quatro discursos marcantes proferidos na Coreia e em Seoul neste livro. Eles são a 
suposição e o estabelecimento de uma nova visão para a unificação de nações através do 
amor verdadeiro. Convidamos você a compartilhar a riqueza da palavra de Deus com a 
humanidade hoje. E, como ele faz, vamos oferecer honra e glória a Deus. 
 
 
Dr. Chang Shik Yang                                               Dr. Tyler Hendricks 
Diretor Continental                                                 Presidente 
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O CAMINHO PARA A AMÉRICA E A HUMANIDADE 
NOS ÚLTIMOS DIAS 

 
 

THE WASHINGTON HILTON AND TOWERS, WASHINGTON, DC 
22 DE JANEIRO DE 2000 

 

 
Reverendo Sun Myung Moon no Washington Hilton and Towers, 

Washington, D.C., 22 de janeiro de 2000. 
 
Distintos e honrados convidados, senhoras e senhores: 
Quero expressar minha sincera gratidão a todos vocês, como líderes em muitas áreas da 
vida, por se reunirem aqui e me permitir compartilhar a palavra de Deus. Em particular, 
eu gostaria de expressar minha mais profunda gratidão a Deus, que tem sido meu 
constante companheiro por toda a minha vida. A Ele, vamos oferecer glória e honra. 
 
Por toda a sua vida, meu esposo, o Reverendo Sun Myung Moon, comprometeu-se 
totalmente com a salvação da humanidade centrado na Vontade de Deus. Ele 
compreendeu que Deus não está sentado em um trono de glória e honra. Ele é de fato 
um Deus de sofrimento, dor e lamentação, um Deus que está tentando salvar Seus filhos 
que estão sofrendo no inferno como resultado da queda. 
 
Desde que meu esposo entendeu pela primeira vez a Vontade de Deus e Seu coração 
sofredor, ele tem trabalhado obstinadamente para cumprir a Vontade de Deus, 
esquecendo de tudo mais. Quando reflito sobre sua vida cheia de mal-entendidos, 
perseguição e grande dificuldade, sou grata a Deus que posso estar aqui hoje para 
representá-lo. Acredito que isso é inteiramente graças a Deus. 
 
Nesta ocasião significativa, eu gostaria de falar sobre o tema, “O Caminho para a 
América e a Humanidade nos Últimos Dias.” Isto nos ajudará a entender melhor a 
história humana e os assuntos mundiais atuais a partir do ponto de vista da providência 
de Deus. 
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OS ÚLTIMOS DIAS ESTÃO À MÃO 
 
O que são os “últimos dias”? Desde a queda dos primeiros antepassados humanos, Deus 
esteve trabalhando para salvar Seus filhos perdidos. Esta grande obra de salvação deve 
ser concluída nos últimos dias. Eles são o ponto de transformação quando a história do 
mal de Satanás termina, e a boa soberania de Deus começa. Deste modo, os últimos dias 
são um tempo quando a obra de Deus alcança a realização. 
 
Nos últimos dias, indivíduos serão liberados da escravidão do pecado e serão capazes de 
alcançar o ideal de perfeição. Famílias serão curadas, comunidades reconciliadas e 
nações do mundo viverão juntas como irmãs. Até mesmo as barreiras entre Céu e Terra 
diminuirão à medida que o medo da morte desaparece. 
 
No curso da história humana, Deus esteve tentando em várias ocasiões nos últimos dias 
abrir nossas mentes para um entendimento mais profundo de Sua Vontade e Verdade. 
Repetidamente falhamos em cumprir nossa responsabilidade em responder ao chamado 
divino da bondade e rejeitar a história do mal. 
 
Entretanto, Deus é eterno, imutável, absoluto e único. Sua Vontade também é eterna, 
imutável, absoluta e única. Portanto, Ele nunca abandonará Seu ideal de edificar Seu 
Reino, através do indivíduo verdadeiro, família verdadeira, sociedade verdadeira, nação 
verdadeira e mundo verdadeiro. Deus seguramente edificará o mundo no qual Ele possa 
viver, viajar livremente e agir tanto no Céu como na Terra. 
 
No plano original de Deus, este mundo de paz teria emergido naturalmente. Ele teria 
começado com a família de Adão e Eva sem pecado, que teriam sido os primeiros 
Verdadeiros Pais da humanidade. Entretanto, devido à queda, os Verdadeiros Pais e o 
mundo verdadeiro foram perdidos desde o início. 
 
Portanto, nada neste mundo atual, nem a terra onde vivemos, nem qualquer ideologia 
humana, ou qualquer outra coisa, pode nos conectar de volta a Deus e aos Verdadeiros 
Pais. Nós mesmos devemos primeiramente ser redimidos e restaurados à verdadeira 
saúde espiritual. Quando os indivíduos renascem, se tornam verdadeiros esposo e 
esposa e verdadeiros pais, e dão nascimento a verdadeiros filhos, então o mundo sob a 
soberania de Deus pode emergir. Quando as pessoas podem novamente se comunicar 
livremente com Deus em coração, o mundo mal inevitavelmente chegará ao fim. 
 
Os últimos dias é um tempo quando esse ideal será realizado. Este é o tempo do 
Segundo Advento. Deste modo, os últimos dias é um tempo de esperança, não de medo. 
As profecias bíblicas tais como o julgamento por fogo, a destruição da Terra ou as 
pessoas sendo arrebatadas no ar, têm um significado espiritual ao invés de literal. Os 
últimos dias é um tempo quando a história do mal e tragédia será finalmente 
desembaraçada e resolvida. 
 
Como isto acontece? O Senhor em seu Segundo Advento oferecerá condições de amor e 
sacrifício em cada nível, começando com o indivíduo e se movendo através da família, 
sociedade, povo, nação, mundo, e até mesmo nas realidades espirituais. Ele restaurará a 
conexão vertical da humanidade com Deus. Estivemos esperando por este dia, e o 
destino final no qual todos devemos chegar está agora à mão! 
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POR QUE VIEMOS PARA A AMÉRICA 
 
Entretanto, a situação real do nosso mundo atual parece ser muito diferente. Em cada 
nível, indivíduos, famílias e nações ainda estão distantes. Problemas ambientais tais 
como poluição do ar e da água e escassez de alimentos atormentam nossas sociedades. 
Mais seriamente, conflitos religiosos e disputas raciais estão constantemente surgindo 
por todo o mundo, causando conflitos e até mesmo guerras. 
 
Quem pode assumir responsabilidade por este mundo? Esta é uma questão séria. 
 
Houve um tempo quando os países comunistas acreditavam que poderiam criar um 
novo mundo, mas eles não puderam transcender seu próprio nacionalismo. Da mesma 
forma, a América, a única superpotência restante, não pôde transcender a ideia de 
americanizar o mundo à sua própria imagem. 
 
Quando uma nação coloca seu interesse próprio em primeiro lugar, ela não pode ser 
capaz de liderar o mundo. Precisamos de um povo ou uma nação que esteja disposto de 
sacrificar-se pelo propósito mais elevado de edificar ou se tornar uma nação ideal que 
abraça o mundo inteiro. 
 
A América é confrontada com uma crise moral, e a influência da igreja está declinando 
por causa da confusão e desunião. Este é o motivo pelo qual meu esposo e eu viemos 
para este país, em resposta ao chamado de Deus. Estivemos fazendo o máximo esforço 
para reviver esta nação pela educação de seus jovens. 
 
Vocês podem estar curiosos sobre o que estamos ensinando. É realmente simples. 
Primeiro, é “viver para o benefício dos outros.” Mais especificamente, o indivíduo deve 
viver para o benefício da família, a família pela sociedade, a sociedade pelo povo, o 
povo pela nação, a nação pelo mundo, e o mundo por Deus. Deus virá e viverá conosco. 
 
O mesmo princípio se aplica na família. Os pais devem viver pelos filhos, e os filhos 
devem viver por seus pais. O verdadeiro esposo vive por sua esposa, e a verdadeira 
esposa vive por seu esposo. Alguém que vive pelos outros mais do que por si mesmo 
está vivendo no lado da bondade. 
 
Segundo, estamos ensinando as pessoas a “amar o inimigo.” O próprio Deus sacrificou 
Jesus, Seu amado filho unigênito, para a salvação da humanidade. Sendo que Deus fez 
isto a fim de salvar os filhos de Seu inimigo, Satanás não pôde mais exercer sua má 
autoridade e poder diante de Deus. Nem mesmo Satanás pode evitar se render 
voluntariamente diante de Deus que ama os filhos de Satanás mais do que os seus 
próprios. 
 
O padrão de Satanás é sempre golpear primeiro, mas ele sempre perde no final. A 
estratégia de Deus é vencer no final, recebendo o primeiro golpe, e tendo a perda inicial. 
A fé do meu esposo nesta simples crença celeste o sustentou através das torturas e dos 
aprisionamentos.  
 
Pudemos enviar missionários para cerca de 185 nações por todo o mundo, a despeito de 
sabermos que primeiramente eles enfrentariam perseguição e mal-entendidos terríveis, 
porque sabíamos que no final eles prevaleceriam. 
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SACRIFÍCIO CRISTÃO 
 
Esta lei celeste também pode ser vista na história cristã. Missionários cristãos e santos 
têm trilhado um caminho de perseguição e martírio, impedidos por muitos inimigos. Por 
dois mil anos, suas lágrimas e sangue tem sido o fertilizante para o crescimento da 
liberdade e da democracia. 
 
Mas o Cristianismo atual, que um dia foi a fonte de força para liberdade e democracia, 
está enfrentando uma crise. Nações cristãs perderam a direção e estão afundando em 
confusão moral. Elas negam ou ignoram Deus, Jesus, e a providência de Deus de uma 
forma que antes seria impensável. Até ouvimos vozes afirmando que, “Deus está morto” 
ou “Deus não existe.”  
 
Como Deus se sente sobre isso? O coração de Deus deve estar partido, pois Ele esteve 
buscando por Seus filhos, sacrificando tudo que Ele tem, com a esperança que Ele 
pudesse ver a liberação nos últimos dias. 
 
Senhoras e senhores: Por quem Deus esteve Se sacrificando? Não é apenas pela 
América ou qualquer país específico. Nem é somente pelo Cristianismo. Ao invés, é por 
cada um de nós, por vocês e por mim, como indivíduos. Da mesma forma, a razão pela 
qual o filho Jesus foi sacrificado não foi para salvar o próprio Messias, mas foi para 
salvar você e eu, cada um de nós. 
 
Sendo que a queda começou com dois indivíduos, a salvação também deve começar no 
nível individual. O Messias vem como um representante da humanidade, proclamando, 
“Eu assumirei responsabilidade para pagar todos os débitos que o homem tenha 
incorrido durante todo o curso da história. Me tornarei uma pessoa que até mesmo fará 
Deus ficar endividado comigo.”  
 
Sem essa determinação radical, restauração é impossível. Não deveríamos ser apenas 
conceituais ou teóricos. Sem estar disposto a suportar miséria e sofrimento no mundo, 
não podemos alcançar o coração de Deus. 
 
Vocês já oraram em desespero pelos seis bilhões de pessoas no mundo, com o 
sentimento que seus próprios filhos estão morrendo? Quanto coração vocês já 
investiram para salvar uma família, uma tribo, um povo, uma nação e o mundo, com a 
disposição de sacrificar-se por elas? Acredito que muito poucas pessoas estão confiantes 
em responder essa pergunta positivamente. Não obstante, o Senhor do Segundo 
Advento vem ao mundo com apenas esse padrão absoluto. 
 
Deus opera na história procurando campeões que possam representá-Lo, e que possam 
estar dispostos a sofrer em Seu nome. Quando Deus encontrou Abraão 2.000 anos após 
a queda, Ele primeiramente o testou através de desafios e sofrimento. Então Deus 
tornou os descendentes de Abraão o povo escolhido, multiplicando-os como uma nova 
família, uma nova tribo e uma nova nação, a nação de Israel.  
 
Deus chamou os Israelitas como o povo escolhido, baseado na fé vitoriosa de Abraão. 
Assim, eles se tornaram o povo central para receber o Messias que viria no futuro. 
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A RELIGIÃO NOIVA 
 
Se vocês seguem para o cerne da questão, então podem entender que os primeiros 
antepassados humanos, Adão e Eva, perderam o padrão de fé e amor. O Messias vem 
para restaurar esse padrão perdido. O Messias vem na posição de um novo Adão, e os 
fiéis se colocam como a “noiva.” 
 
A despeito de seu significado, os Israelitas não puderam conduzir sua missão por causa 
da crucificação de Jesus. Embora tenha sido chamada por Deus como a nação escolhida, 
Israel perdeu a posição de eleita de Deus. O Cristianismo foi chamado com o segundo 
Israel para conduzir essa missão. Deus continuou a conduzir Sua providência centrado 
em um único propósito: restaurar a noiva. 
 
Assim, o objetivo definitivo de todos os cristãos, que atualmente estão esperando o 
Segundo Advento, não é meramente desenvolver nossa religião. Nossa missão mais 
importante é nos tornarmos uma noiva qualificada para receber o Messias como nosso 
noivo. Estamos agora no estágio final dessa providência. 
 
Qual é a essência do ensinamento do Messias? É salvar o mundo. Ele traz um 
ensinamento que pode unificar o mundo e edificar uma família ideal. Seu propósito 
principal é restaurar a posição dos Verdadeiros Pais que foi perdida pela queda dos 
antepassados humanos. 
 
O Velho e Novo Testamento nos dizem que o Messias vem com a autoridade do Pai, 
encontra uma noiva substancial, que representa o poder do Espírito Santo, e restaura a 
posição dos Verdadeiros Pais. Este é o motivo pelo qual o Cristianismo está na posição 
de noiva para a vinda do Messias. O aparecimento da noiva e do noivo no “banquete das 
bodas do cordeiro” profetizado no livro do Apocalipse se refere à vinda dos Verdadeiros 
Pais como os primeiros verdadeiros esposo e esposa. 
 
Jesus veio com esta mesma missão. Entretanto, quando ele perdeu seu povo e sua nação 
devido a descrença do povo, ele ofereceu sua vida para o benefício do mundo e do 
Reino que Deus queria edificar. O caminho de sofrimento de Jesus na cruz foi o mesmo 
caminho de tribulação que o próprio Deus tinha trilhado. Em face da morte, Jesus orou 
desesperadamente, “Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem.” Ele perdoou 
Roma e todos os grupos de pessoas que se opuseram a ele. Este espírito de sacrifício é o 
motivo pelo qual a vida de Jesus não terminou na cruz na idade de 33 anos. Com a 
esperança de Deus, o Cristianismo herdou seu espírito e se tornou a religião encarregada 
da história humana. 
 

AMÉRICA E A HISTÓRIA DA CIVILIZAÇÃO 
 
Senhoras e senhores, qual é a responsabilidade da América como a principal nação 
cristã do mundo? A América é atualmente reconhecida como a superpotência 
remanescente, mas a menos que se coloque alinhada com a providência de Deus, ela não 
continuará a prosperar. Podemos pensar que a América sempre desfrutará da posição de 
privilégio que tem hoje, mas a história nos demonstra que a civilização surge e declina à 
medida que suas fortunas oscilam. A América seria diferente? 
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Vamos examinar a história da civilização. Se nossos antepassados não tivessem caído, a 
civilização teria começado na zona morna, com o clima correspondente à primavera. À 
medida que amadurecesse, ela teria se movido para a zona fria, correspondente ao 
outono. Ao invés, as antigas civilizações nasceram principalmente nas partes quentes do 
mundo, nos trópicos e subtrópicos. Exemplos incluem as civilizações dos Maias, Incas, 
Egito e Mesopotâmia. 
 
Contudo, o centro da civilização se move de um lugar para outro, e essas sociedades 
antes orgulhosas, declinaram. Atualmente, as principais culturas do mundo são parte da 
zona fria representada pela civilização ocidental. Esta é a razão pela qual as nações 
principais do mundo, tais como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, e assim por 
diante, estão na zona fria do Hemisfério Norte. 
 
Com o fim da civilização da zona fria do outono, a civilização da zona fria do inverno 
chega por um breve período. Este é o significado do comunismo. Muitos intelectuais 
podem pensar que o sistema da guerra fria desapareceu após a dissolução da União 
Soviética, mas as forças do materialismo e do ateísmo permanecem por todo o mundo. 
Não obstante, ambas as ideologias de democracia e comunismo estão gradualmente 
perdendo poder. 
 
Agora, a civilização da verdadeira primavera que estivemos procurando desde tempos 
imemoráveis aparecerá. Ela superará as crises e ameaças da civilização moderna. Quem 
será capaz de derreter o bloco de gelo congelado no coração de Deus? Poder, dinheiro, 
ciência e conhecimento não podem derreter esse gelo. Ele somente pode ser derretido 
com a chegada da cultura primaveril do amor verdadeiro. 
 
O movimento da civilização ao longo de rios e costas também demonstra que o centro 
da civilização não é fixo. Por exemplo, a antiga civilização humana começou ao redor 
dos rios Tigre, Eufrates e Nilo, e então se moveu para o Mediterrâneo, se concentrando 
na Grécia, Roma, Espanha e Portugal. 
 
Mais tarde, o centro da civilização se moveu para o Atlântico, através da Grã-Bretanha e 
dos Estados Unidos. Este movimento está agora dando fruto na civilização do Oceano 
Pacífico dos Estados Unidos, Japão e Coreia. 
 
Visto a partir da perspectiva da história das civilizações, a península coreana, embora 
pequena, ocupa uma posição muito importante. Ao norte da Coreia, repousa a fronteira 
da civilização da zona fria que se conecta com a Rússia e China. Ao sul repousa a 
civilização da zona fria que se conecta aos Estados Unidos e Japão. 
 
Nesta visão providencial da história, é natural que a Coreia produzisse uma civilização 
de zona temperada representando a nova estação da primavera da história humana. Esta 
nova cultura deve ter a capacidade de digerir as civilizações das zonas frias de outono e 
inverno.  
 
O fato que o Reverendo Moon, que tem dedicado sua vida para resolver o problema 
Norte-Sul, veio da Coreia, não é coincidência. Isto está diretamente alinhado com a 
providência de Deus. 
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LÍDERES RELIGIOSOS SÃO PROFETAS 
 
Ao longo de nossas vidas, meu esposo e eu desafiamos as barreiras raciais, ideológicas 
e nacionais em busca de um movimento por “Um Único Mundo Sob Deus.” 
Percorremos esse caminho por causa da providência de Deus. O princípio da história 
providencial que vocês ouviram esta noite é uma verdade revelada. Ela não é uma teoria 
que o Reverendo Moon inventou. Ele foi iluminado em relação à Vontade do Céu. Ao 
invés de deixar estes segredos celestes permanecerem apenas como uma teoria, 
estivemos trabalhando juntos para tornar realidade os planos de Deus. 
 
Deus esteve nos guiando a trabalhar ativamente em todos os lugares do mundo. Temos 
sido capazes de inspirar atividades de evangelização e de negócios desde o Alaska até a 
Antártida, desde os países da antiga União Soviética até as 33 nações da América do Sul 
e Central, e por toda a Ásia e África. Em anos recentes, temos trabalhado nas regiões do 
Pantanal e Amazônia para proteger o ambiente de nosso planeta. 
 
O movimento que fundamos está se preparando para resolver os problemas internos e 
externos que a humanidade enfrentará no próximo milênio, como poluição ambiental, 
fome e doenças. Para resolver os desafios sociais e espirituais, temos trabalhado através 
do movimento da Bênção Sagrada Internacional e do Amor Puro para derrubar as 
barreiras entre povos, raças e nações. Cerca de 430 milhões de casais ao redor do 
mundo já receberam a Bênção Sagrada de Deus. Isto acrescenta maior ímpeto à 
edificação do esperado Reino de Deus na Terra. 
 

 
Reverendo e Sra. Sun Myung Moon juntos com membros de sua família  

comemorando na conclusão da celebração 
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O mundo está mudando mais rápido do que imaginamos. Até agora, os países com 
poder político, militar e econômico superior controlaram o mundo. Entretanto, nenhuma 
nação pode existir eternamente a menos que esteja alinhada com a providência de Deus. 
A queda das outrora gloriosas civilizações da Grécia e Roma são bons exemplos disso. 
 
Na história mais recente, as facções políticas que favorecem o materialismo dialético e a 
visão materialista da história obtiveram controle de mais de um terço da população do 
mundo e dois terços de sua área de terra, incluindo a antiga União Soviética e China. 
Contudo, sua expansão não poderia continuar para sempre porque não estavam 
alinhadas com a Vontade de Deus. 
 
Os Estados Unidos, que atualmente se coloca no alto como uma superpotência, ocupa a 
mesma posição proeminente que Roma também ostentou. A queda de Roma resultou da 
corrupção interna mais do que de invasões externas. Corrupção moral fez com que 
Roma perdesse o apoio da fortuna celeste. A América está em perigo de sofrer o mesmo 
destino. 
 
Chegará o tempo quando os líderes religiosos que falam pela vontade de Deus ganharão 
destaque. Líderes religiosos são profetas. Eles devem se levantar sem medo, declarar a 
vontade de Deus, e indicar o caminho para a humanidade seguir. Entretanto, a 
fragmentação de denominações e os conflitos entre grupos religiosos atualmente 
impedem seriamente a providência de Deus. 
 

UNIDADE ATRAVÉS DA BÊNÇÃO DO MATRIMÔNIO 
 
Para superar a desunião religiosa, meu esposo e eu temos dedicado por muitos anos, 90 
por cento do orçamento de nossa igreja para ajudar outras denominações e outras 
religiões para resolver o conflito inter-religioso. Fundamos a Federação Inter-Religiosa 
para a Paz Mundial para trazer harmonia e unidade entre grupos religiosos, contribuir 
para resolver conflitos em muitas regiões do mundo, e para ajudar a trazer a paz 
mundial. Mais recentemente, fundamos a Federação Internacional Inter-Religiosa para a 
Paz Mundial. Este corpo já reuniu líderes políticos e religiosos para estudar a Palavra de 
Deus através de sete conferências internacionais de Hoon Dok Hae. 
 
Estamos no momento quando todas as pessoas podem ir além das diferenças raciais e 
religiosas e entender a providência de Deus para trazer Seu ideal de criação à realidade. 
Podemos entender e nos unir definitivamente com o coração de Deus. Esse coração de 
amor verdadeiro trará o mundo de fé, esperança e amor pelo qual todos estivemos 
esperando. 
 
Podemos recuperar o relacionamento de coração com Deus que foi perdido como o 
resultado da queda humana. Isto significa recuperar as posições de pais e filhos como 
Deus havia originalmente vislumbrado para eles. Este é o motivo pelo qual Deus nos 
prometeu que o tempo quando os Verdadeiros Pais vêm é realmente os últimos dias. 
 
Este é o dia de esperança, quando as multidões de pessoas no mundo, que perderam 
seus Pais como resultado da queda, novamente serão capazes de encontrar seus Pais 
originais. Assim, os Verdadeiros Pais são o cumprimento dos desejos e esperanças de 
toda a humanidade. Eles são o fruto final das vitórias e sacrifícios de boas pessoas por 
toda a história humana. 
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A Igreja de Unificação tem espalhado esta nova mensagem e tradição por todo o mundo 
através da Cerimônia Internacional de Bênção Sagrada. O fato de que negros, brancos e 
amarelos se reúnem como irmãos e irmãs – além de diferenças de etnia, raça ou cor da 
pele – para formar casais amorosos está entre os mais significantes sinais da realização 
da Vontade de Deus. 
 
Hoje, ao realizar a tradição da família abençoada, podemos recuperar os 
relacionamentos de irmão e irmã, esposo e esposa, e pais e filhos como Deus havia 
vislumbrado originalmente. Devemos ir tão longe até liberarmos Deus, que esteve nas 
profundezas da tristeza desde que perdeu Seus filhos. É somente então que Deus e nós 
juntos podemos abrir o caminho para a verdadeira felicidade. 
 

VERDADEIRA LIBERDADE COMEÇA COM A LIBERAÇÃO DE DEUS 
 
Até agora, a democracia tem clamado por “liberdade humana” e “liberação humana,” 
mas isto não é suficiente. Agora é o tempo para clamar pela “liberdade de Deus” e a 
“liberação de Deus.” Quando terminamos com a tristeza de Deus, a liberação humana e 
a recuperação da liberdade humana acontecerão automaticamente. Cada um de nós deve 
compreender que nascemos para liberar Deus e liberar o mundo. 
 
Senhoras e senhores: é profundamente significativo que estamos reunidos aqui para 
discutir a providência de Deus. Os Estados Unidos é um país preparado pela bênção de 
Deus. Os precursores que edificaram este país foram os Pais Peregrinos que arriscaram 
suas vidas para o benefício da liberdade de religião. Eles vieram para a América 
buscando uma terra de liberdade. Para o propósito de sua busca, eles deixaram para trás 
seus pais, irmãos e irmãs, e sua terra natal. Eles foram preparados para cortar seus laços 
com seu país quando cruzaram o Oceano Atlântico ao risco de suas vidas. 
 
Como vocês sabem, o Mayflower chegou na Nova Inglaterra no final do outono, em 
novembro de 1620. Enquanto eles enfrentavam o inverno, mais da metade das 102 
pessoas que chegaram, morreram de frio e de fome. O que foi particularmente notável é 
que elas morreram se recusando a comer as preciosas sementes reservadas para o 
plantio na primavera seguinte. 
 
Os Pais Peregrinos acreditavam firmemente que serviam a Vontade de Deus em cada 
aspecto de suas vidas. Após terem sua primeira colheita, eles ofereceram graças a Deus. 
Eles primeiramente construíram uma igreja e uma escola, e somente então eles 
construíram suas próprias casas. 
 
Os primeiros americanos começavam cada atividade com oração. Isto era verdade 
mesmo se estavam arando a terra ou lutando uma guerra. Quando George Washington 
esteve em Valley Forge durante a Guerra da Independência, ele deve ter orado com 
grande desespero.  
 
Em uma batalha lutada para o benefício da Vontade de Deus, Deus se colocou ao lado 
da América. Por que? Na Inglaterra, o povo se uniu com seu rei para lutar essa guerra. 
Contudo, na América, Deus apoiou Seus amados filhos e filhas que buscavam 
ardentemente a liberdade para adorá-Lo. Não foi assim que os Estados Unidos nasceram 
como um país que defendia a liberdade de fé? 
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Mesmo agora, o Congresso dos Estados Unidos é aberto com uma oração. Quando o 
Presidente toma posse, ele coloca sua mão sobre a Bíblia enquanto presta o juramento, e 
um membro do clero o abençoa. A América até mesmo imprime as palavras “EM 
DEUS NÓS CONFIAMOS” em sua moeda. A América é única no nível de importância 
que atribui a Deus. É assim como os Estados Unidos passaram a ocupar uma posição 
única como um país principalmente cristão com influência em âmbito mundial. 
 
Mas e a América de hoje? A oração está banida das escolas públicas, e até mesmo atos 
chocantes de violência nas escolas estão sacudindo as bases de nossa nação. A teoria da 
evolução tem preferência sobre a teoria da criação. Deus está virtualmente excluído da 
educação. Uma taxa de 50 por cento de divórcio está destruindo a santidade da família. 
 

NOSSO AMOR PELA AMÉRICA 
 
Em 1971, meu esposo e eu deixamos nossa família e nossa terra natal para vir para a 
América. Ele ouviu a voz de Deus compartilhando Sua preocupação sobre o estado atual 
das coisas. Ao chegar, ele proclamou que tinha chegado como um bombeiro que chega 
em uma casa que estava em chamas, e como um médico para curar a doença da 
América. Mesmo assim, o Reverendo Moon compreendeu que Deus estava deixando a 
América. Deveria ser possível encontrar Deus em qualquer lugar na América, mas Deus 
estava partindo dos corações das pessoas, das famílias e das escolas. 
 
Parece que foi ontem que fiquei com meu esposo na Quinta Avenida em Manhattan. Eu 
observei enquanto ele chorava copiosamente. Ele estava segurando em Deus, 
impedindo-o de deixar a América. Infelizmente, como prevíamos e temíamos, a 
América tem persistido no caminho da decadência moral. 
 
Senhoras e senhores: eu gostaria de lhes perguntar algo. A despeito de toda a oposição e 
sofrimento que tem suportado, por que vocês acham que o Reverendo Moon continua a 
clamar pela América? É porque ele conhece, melhor do que qualquer pessoa, o sangue, 
suor e lágrimas que Deus derramou no curso de estabelecer este país. Durante os 
últimos trinta anos na América, meu esposo não passou um único dia em conforto ou 
comodidade. 
 
Quem é o verdadeiro mestre ou dono da América? Não são americanos brancos nem 
americanos negros. O verdadeiro mestre da América é a pessoa que ama a América 
como Deus ama. Continuamos clamando a vocês porque Deus escolheu a América para 
ser o filho mais velho, Sua nação condutora na edificação do Reino de Deus na Terra. 
Mesmo agora, Jesus está espiritualmente presente, principalmente na América, e ele está 
oferecendo orações ardentes que seu propósito seja realizado na América. 
 
Em 1982, de acordo com a Vontade de Deus, fundamos o “The Washington Times” na 
capital de nossa nação. Deste então, este jornal tem conduzido a opinião pública com 
uma voz conservadora mostrando o caminho para a América seguir.  
 
Temos perseguido a salvação nacional e mundial através do movimento “Valores da 
Família Verdadeira” e o movimento “Amor Puro” para os jovens. Temos investido na 
América com uma expectativa ardente que este país se posicionasse diante da 
providência de Deus. 
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Quando meu esposo visitou a América pela primeira vez em 1965, ele abençoou uma 
área próxima à Casa Branca como um Campo Sagrado. Até hoje, muitas pessoas se 
reúnem lá e oram pela América por toda a noite. Eu espero que cada um de vocês aqui 
também abram seus corações em oração. Vocês serão capazes de sentir os sinceros 
desejos dos Pais Peregrinos e dos muitos patriotas que seguiram antes de nós na história 
da América. 
 

O DESTINO DA AMÉRICA É PARA O MUNDO 
 
O novo milênio é o tempo quando os seis mil anos da providência de Deus de salvação 
está chegando ao fim. O ideal de Criação de Deus está sendo realizado por todo Céu e 
Terra. Isto também marca o tempo quando as lamentações e sofrimentos da criação, que 
perdeu seu verdadeiro mestre como resultado da queda, terminam finalmente. Este é o 
tempo quando os Pais e os filhos que estiveram separados por muito tempo, se 
encontram novamente. Esta é uma era quando existe comunicação entre o mundo 
espiritual e o mundo físico, e quando o Reino de Deus será estabelecido no Céu e na 
Terra. 
 
A transição para o novo milênio marca a conclusão da Era do Novo Testamento. Este é 
o ponto no qual as promessas de ambos o Velho Testamento e o Novo Testamento são 
cumpridas. A partir de agora, o domínio direto do amor de Deus se tornará aparente por 
todo o mundo. Seu poder e autoridade será reconhecido e respeitado. Nesta era, o 
ocidente e o oriente, e até mesmo os mundos espiritual e físico, estarão juntos centrando 
nos Pais de Céu e Terra. Isto criará um único mundo e um único cosmos sob Deus. A 
grande família da humanidade será formada na Terra. Esta é a esperança da Era do 
Completo Testamento. As promessas de Deus serão cumpridas em glória. 
 
O tempo chegou. É tempo para a América despertar novamente. É o tempo para este 
país criar um novo movimento para edificar verdadeiros pais, verdadeiras famílias, um 
verdadeiro país e um verdadeiro mundo, centrados em Deus. Desta forma, a América 
manterá Deus aqui em casa. A América será novamente uma sociedade que atende 
Deus. Deus trabalhou milhares de anos para estabelecer a América. Se Ele deixar a 
América, onde Ele pode ir? Se a América atende Deus adequadamente, todos os nossos 
problemas – problemas familiares, problemas morais, problemas da juventude e 
problemas raciais – desaparecerão. Como um lugar onde pessoas de todas as raças e 
nações podem viver juntas em harmonia, a América será um modelo para o Reino do 
Céu na Terra. 
 
É tempo para nos unirmos e abrirmos o caminho para a humanidade. É tempo para a 
América, como a nação filho mais velho atender Deus, para conduzir o caminho. A 
América pode concluir sua missão como o navegador que guia as nações para Deus. 
Peço que vocês se coloquem conosco para cumprirmos esta tarefa histórica. 
 
Eu gostaria de concluir expressando minha esperança pelo início de um novo Reino 
milenar transbordando paz, liberdade e justiça na Terra e no Céu. 
 
Novamente, eu gostaria de expressar minha sincera gratidão por sua presença aqui. Que 
as bênçãos de Deus estejam com vocês e com suas famílias. Muito obrigado! 
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O COSMOS É NOSSA TERRA NATAL 
E NOSSA PÁTRIA 

 

CANNON HOUSE OFFICE BUILDING CAUCUS ROOM, WASHINGTON, DC 
2 DE FEVEREIRO DE 2000 

 

 
Reverendo Sun Myung Moon fala no Cannon House 

Office Building Caucus Room, Washington, D.C., 2 de Fevereiro de 2000. 
 
Distintos convidados, respeitados membros do Senado dos Estados Unidos e Casa dos 
Representantes, membros do corpo diplomático, ganhadores do Prêmio American 
Century, cujas contribuições ajudaram a tornar este país mais abençoado por Deus, 
senhoras e senhores: 
 
Eu gostaria de expressar minha sincera gratidão porque muitos líderes de uma ampla 
variedade de áreas da sociedade americana se reuniram aqui hoje para celebrar fé, 
liberdade e família. Como fundador da Fundação The Washington Times, eu 
cumprimento todos os ganhadores do prêmio. Todos vocês são campeões que, através 
de seu serviço, têm feito significativas contribuições para o aprimoramento da qualidade 
de vida para todos os americanos. 
 
Também quero agradecer do fundo do meu coração pelo reconhecimento das 
realizações da minha vida e os cumprimentos por meu 80º aniversário. Sou grato 
particularmente a Deus, que tem sido meu constante companheiro e protetor. A Ele, eu 
ofereço toda glória e honra concedidas a mim. 
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TERMINANDO COM A TRISTEZA DE DEUS 
 
Tenho vivido minha vida inteira com o ardente desejo de resolver os muitos problemas 
relacionados com a manifestação do ideal de criação de Deus. Quando vim para a 
América em 1972, eu vi que este país estava enfrentando uma grave crise que afetava o 
mundo. Na minha primeira viagem de evangelização por todos os 50 estados, eu 
declarei que Deus tinha três principais dores de cabeça: a ameaça do comunismo, a falta 
de cooperação entre os religiosos contra o mal, e a crise moral que aflige a juventude. 
 
Nossa responsabilidade como seres humanos exige que encontremos Deus no meio do 
caminho e cumpramos o que Deus nos pediu para fazer nas áreas de liberdade, fé e 
família. 
 
Porque Deus ama a América, eu iniciei muitas organizações, incluindo o The 
Washington Times, para responder a estes desafios. Sou grato que Deus me concedeu a 
oportunidade de servir a América, porque as forças da ONU lideradas pelos americanos, 
no processo de salvar meu país durante a Guerra da Coreia, me libertou de um campo de 
concentração comunista onde eu estava preso por pregar a palavra de Deus. 
 
Desde que recebi o chamado de Deus quando tinha 16 anos, eu tenho investigado o 
significado da Vontade de Deus e enfrentei enormes desafios para cumprir a história de 
Sua providência de restauração para o benefício da salvação humana. 
 
Eu compreendi que Deus não se senta em um trono de glória e ostentação. Ao invés, Ele 
é um Deus de profunda tristeza e sofrimento, que tem se esforçado para salvar Seus 
filhos que caíram no Inferno. Como resultado da queda, os seres humanos caíram na 
ignorância espiritual. Isto significava que a humanidade era fundamentalmente 
ignorante em relação a existência de Deus, o significado da vida humana, e de todo o 
universo. As pessoas não entendiam como deveriam viver suas vidas neste mundo com 
seus corpos físicos. Elas não entendiam que a vida neste mundo deve ser vivida para 
que se preparem adequadamente para o mundo espiritual. 
 
Porque conheci a Vontade de Deus e Seu coração, eu tenho trabalhado com 
determinação obstinada para dedicar todo meu coração e energia para a realização de 
Sua Vontade, sem considerar a hora do dia, mudanças das estações, ou o ambiente ao 
meu redor. Quando olho para os 80 anos da minha vida e todas as dificuldades e 
perseguições que recebi, eu compreendo que não estaria aqui hoje se não fosse pela 
ajuda que Deus tem me concedido ao longo dos anos. 
 
Tenho falado publicamente em cerca de 10.000 ocasiões em muitos lugares ao redor do 
mundo. Estes discursos estão sendo publicados em uma série de mais de 300 volumes. 
Nesta ocasião de hoje tão significativa, quando estou encontrando alguns dos mais 
distintos líderes dos Estados Unidos, eu gostaria de compartilhar com vocês a essência 
dos princípios orientadores da minha vida e do meu trabalho, com o tema, “O Cosmos é 
nossa Terra Natal e nossa Pátria.” 
 

TRAZER EQUILÍBRIO AO MUNDO 
 
O cosmos foi criado como uma enorme casa onde os seres humanos deveriam viver 
como os mestres.  
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Os seres humanos, que são o centro do universo, vivem no contexto de uma série de 
relacionamentos, ou seja, os relacionamentos de pais e filhos, esposo e esposa, e irmãos. 
O relacionamento pais e filhos pode ser descrito em termos de um eixo vertical entre 
“acima” e “abaixo.” Sendo que um esposo e uma esposa estão em um nível igual, seu 
relacionamento pode ser descrito em termos de um eixo horizontal entre “esquerda” e 
“direita.” Podemos dizer que o relacionamento de irmãos está em um terceiro eixo entre 
“frente” e “atrás.” Cada indivíduo existe dentro da esfera criada por estes três eixos. Se 
os pontos extremos destes eixos são numerados como 1, 2, 3, 4, 5 e 6, então Deus existe 
na sétima posição no centro da esfera. É assim como Deus pode nos guiar em nossas 
vidas cotidianas, mesmo estando em uma posição central que não pode ser vista. 
 
Desde a queda, os seres humanos têm existido na realidade satânica de escravidão e 
sofrimento. Com o auxílio de Deus, as pessoas podem ser livres. Elas podem 
amadurecer como verdadeiros filhos e filhas, encontrar seus cônjuges, e se tornar 
verdadeiros esposos e esposas. Eles podem ter filhos e se tornar verdadeiros pais. Este é 
o curso normal da vida humana. Assim, não podemos rejeitar o conceito de verdadeiros 
filhos, de verdadeiros esposos e esposas, ou de verdadeiros pais. Fazer isso seria violar 
um princípio fundamental do universo, destruindo assim nossa própria existência. Cada 
um de nós deve participar na edificação de uma verdadeira família consistindo de 
verdadeiros pais, verdadeiros esposo e esposa, e verdadeiros filhos. De fato, a família 
formada por verdadeiros pais, verdadeiros esposo e esposa e verdadeiros filhos é o 
modelo para a existência ideal. 
 
No contexto da família, as pessoas precisam receber completamente o amor de 
verdadeiros pais e de um verdadeiro cônjuge. Então, elas precisam receber 
completamente o amor de verdadeiros filhos. Dinheiro, conhecimento ou força física 
não podem trazer esses relacionamentos humanos à sua forma plena. Somente o amor 
verdadeiro de Deus, o qual traz equilíbrio ao mundo, pode fazer isto. 
 
Amor verdadeiro é uma força que investe. Ele é uma força de doação, não uma força 
que somente recebe. Amor verdadeiro dá completamente. Ele é totalmente doação, ao 
grau que definitivamente alcançamos um ponto onde não há nada mais para dar. Após 
alcançarmos esse “ponto zero,” teremos a capacidade para receber muito mais do que 
foi dado. Este processo de dar e receber alcançará um equilíbrio que continuará para 
sempre. Esta é a razão que relacionamentos de dar e receber produzirão um mundo onde 
as pessoas devem viver para o benefício dos outros centrando no amor verdadeiro. 
 
Da mesma forma, todos os seres no Céu e Terra existem em relacionamentos mútuos 
com outros seres de maneira a formar um mundo de amor verdadeiro através de 
relacionamentos de dar e receber. Em relacionamentos mútuos toda força de dar gera 
uma força de retorno, e isto é o que concede estabilidade eterna para o ponto central. 
Deus existe na posição central de amor verdadeiro — uma posição do “sortudo” número 
sete — dando equilíbrio a todo o universo. A fortuna celeste se desenvolve no processo 
de recebê-la e retorná-la. Nestes relacionamentos, o fluxo de amor, ar, água e luz ocorre 
no movimento circular. E após seguir girando, o fluxo retorna para a forma original.  
 

NOSSA TERRA NATAL ORIGINAL 
 
Senhoras e senhores: O que torna alguém uma pessoa boa? Podemos responder isto de 
muitas formas.  
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Poderíamos dizer que uma pessoa má é alguém que toma tudo que lhe é dado e mantém 
isso para si mesmo. Então, uma pessoa boa é alguém que contribui com tudo que ele ou 
ela recebe e passa isso para os outros. Este é o motivo pelo qual nenhum pai quer que 
seu filho cresça para se tornar menos do que o próprio pai. Todos queremos que nossos 
filhos sejam melhores do que nós mesmos. Além disso, um esposo gostaria que sua 
esposa fosse melhor do que ele mesmo, e uma esposa quer que seu esposo seja melhor 
do que ela mesma. Na sequência, um irmão mais velho e um irmão mais jovem desejam 
que o outro se torne melhor do que ele mesmo. 
 
Todos queremos devolver algo mais além do que recebemos. Esse é nosso ardente 
desejo como pais, como esposos e esposas, e como filhos. É também o ardente desejo 
de todas as coisas na natureza. Definitivamente, é o ardente desejo de todo o universo. 
 
Além disso, o cosmos receberá somente aqueles cujos corações sejam tão amplos que 
podem dizer, “o cosmos é minha terra natal e minha pátria.” Podemos concluir então 
que a fim de se tornar verdadeiros filhos e filhas de Deus, devemos ser bem-vindos por 
indivíduos, por famílias, por nações, pelo mundo, e finalmente pelo cosmos. Sendo esse 
o caso, onde vocês deveriam gostar mais de viver? Eu penso que vocês gostariam de 
viver na terra natal original onde nasceram. 
 
De um modo geral, a “terra natal original” pode se referir ao planeta Terra dentro do 
cosmos, e nossa pátria é onde Deus pode ser encontrado. Deus é o pai fundador de 
nossa pátria. Nossa terra natal é a Terra como Deus originalmente pretendia que fosse, 
um lugar onde pais, irmãos, e filhos que não cometeram a queda vivem juntos. Este 
seria um lugar onde negros, amarelos e brancos poderiam ter vivido juntos em 
harmonia. Quem são os pais de todas essas raças diferentes? Há somente um conjunto 
de pais. O Deus que está conosco onde quer que vamos no universo é o Pai da 
humanidade. Assim, seria um erro alguém pensar que brancos, negros ou amarelos são 
os mestres da América. Deus é o mestre da América. 
 

SEM DISCRIMINAÇÃO RACIAL 
 
Diferenças na cor da pele não são nada mais do que o resultado de nossos ancestrais 
terem se adaptado aos diferentes climas e ambientes em diferentes partes do globo. Em 
regiões com grande quantidade de neve, encontramos principalmente pessoas brancas 
vivendo lá. Em lugares tais como a África onde os raios do sol são particularmente mais 
brilhantes, encontramos principalmente pessoas negras. Então, fundamentalmente, as 
pessoas são as mesmas. A cor do nosso sangue é o mesmo. Nossa carne e ossos 
parecem os mesmos. Todos temos a capacidade de amar. Assim, não deveria existir 
discriminação baseada na raça. 
 
Este é o motivo pelo qual a Igreja de Unificação tem trabalhado através das cerimônias 
da Bênção Sagrada para criar unidade e harmonia entre as raças. De acordo com os 
princípios naturais do amor e igualdade universal para todas as pessoas, temos realizado 
muitos matrimônios interraciais. Quando uma pessoa negra e uma pessoa branca se 
casam, é como o Polo Norte e o Polo Sul se juntando em unidade. Quando uma pessoa 
amarela e uma pessoa negra se casam e têm filhos, ambos os pais contribuem com seus 
bons atributos, e seus descendentes são melhores como resultado. 
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Onde há amor, não pode haver conflito. Cada um de nós vem de uma diferente terra 
natal e pátria. Contudo, todos podemos concordar que o mundo de amor verdadeiro de 
Deus é a terra natal de fé, paz e unidade. 
 
Nada é mais importante no mundo humano do que amor verdadeiro, vida verdadeira e 
linhagem verdadeira. Amor verdadeiro conduz à vida verdadeira e à linhagem 
verdadeira. Amor verdadeiro não pode ser realizado a menos que ele resulte em uma 
linhagem verdadeira. Além disso, amor sem vida verdadeira é amor falso. Vida 
verdadeira é concebida dentro do contexto de amor verdadeiro e linhagem verdadeira. 
Assim, amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem verdadeira abrem o caminho para a 
vida eterna. O ideal de Deus para a criação é que cada um de nós se torne um verdadeiro 
indivíduo e transmita amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem verdadeira para 
nossos descendentes. 
 

 
Reverendo Sun Myung Moon no Cannon House 

Office Building Caucus Room, Washington, D.C., 2 de fevereiro de 2000. 
 

AQUELE QUE NÃO NASCER DE NOVO 
 
Deus é o ser ideal e o mestre de amor verdadeiro eterno, linhagem verdadeira eterna e 
vida verdadeira eterna. Aqueles que se assemelham a Deus, se tornam Seus verdadeiros 
filhos e filhas vivendo no Reino do Céu. Por que homens e mulheres se casam? Eles 
fazem isso para conectar passado, presente e futuro na tradição da linhagem verdadeira 
que já descrevi. 
 
Antes da queda, Adão e Eva podiam se relacionar com Deus de forma livre e direta, mas 
isto não foi assim após a queda. Da mesma forma, por causa da queda, Caim e Abel, os 
filhos de Adão e Eva, não puderam herdar a linhagem de sangue de Deus. Ao invés, eles 
herdaram a linhagem de Satanás. Este é o motivo pelo qual Jesus disse em João 3:3, “... 
aquele que não nascer de novo, não pode ver o Reino de Deus.”  
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As pessoas precisam saber que herdaram uma vida falsa através de uma linhagem falsa, 
a qual se originou em um relacionamento de amor falso. Deus sente dor e tristeza 
quando Ele vê o sexo promíscuo e a homossexualidade que são tão prevalecentes em 
nosso mundo atual. Quando elas compreendem que herdaram a posição de inimigo do 
amor, inimigo da vida e inimigo da linhagem, as pessoas ficarão cheias de vergonha. 
Contudo, a natureza de Deus é amar os filhos e filhas do Seu inimigo ainda mais do que 
Seus próprios filhos. Ele tem se investido completamente sem esperar nada em retorno, 
e Ele continuará este processo até que tenha restaurado todos os filhos que foram tirados 
Dele. Esta é a providência de salvação de Deus. 
 
Para Deus trazer um ser humano decaído de volta à vida, Ele deve fornecer uma força 
de vida ainda mais poderosa do que da nossa vida falsa. Quão miserável é Deus, 
atormentado pela miséria de cada bebê trazido a este mundo através da semente falsa 
resultante da queda! Esses filhos têm se multiplicado ao ponto que agora há seis bilhões 
de seres humanos decaídos no mundo. 
 
Os seres humanos são criados para passar através de três estágios de vida: no útero da 
mãe, na Terra, e no mundo espiritual após a morte.  O planeta Terra, onde o corpo físico 
vive, é semelhante ao útero da mãe. Da mesma forma que o feto cresce recebendo 
nutrição através do útero de sua mãe, crescemos na Terra comendo o alimento tirado da 
criação. Esse é o motivo pelo qual devemos amar a Terra como nossa mãe. 
 
No mundo espiritual, luz brilha como o sol brilha continuamente. Se uma pessoa 
estivesse no espaço em algum lugar no sistema solar, o sol brilharia sobre ela 
continuamente. É assim como acontece no mundo espiritual. A luz do amor no mundo 
espiritual é constante e imutável. Amor não muda, seja dia ou noite, no Polo Norte ou 
no Polo Sul. O mundo espiritual é o mundo de amor preenchido com o amor verdadeiro 
de Deus. O mundo espiritual também é como um armazém no qual os frutos de nosso 
trabalho duro na Terra estão estocados. Nossa vida no mundo espiritual refletirá nossas 
realizações na Terra. 
 

ENXERTANDO A JESUS 
 
Durante o curso da providência de Deus de restauração, Jesus foi o único nascido com 
vida verdadeira diretamente conectado com a linhagem verdadeira de Deus. Deste 
modo, ninguém entre a humanidade decaída jamais entrou no domínio direto do amor 
de Deus, nem na Terra e nem no mundo espiritual. Esse é o motivo pelo qual Deus tem 
estado sozinho, conduzindo uma existência solitária e triste. Assim, o mundo é um lugar 
onde as pessoas e toda a natureza estão frequentemente tristes. 
 
Deus esteve buscando por uma única pessoa em quem Ele pudesse confiar – um único 
homem que pudesse purificar a linhagem decaída da humanidade e transformá-la em 
vida. Esse homem é o Messias que herda o amor verdadeiro de Deus e traz liberação 
para toda a humanidade. A era do Velho Testamento, após a queda de Adão é a história 
do povo escolhido para receber o Messias. A Vontade de Deus era que Jesus viesse 
como o Messias através do povo escolhido de Israel, para que todas as pessoas fossem 
enxertadas na família de Jesus, e para que isto fosse ampliado para abranger o mundo. 
Contudo, devido à descrença de seus contemporâneos, Jesus morreu na cruz, deixando 
este processo como um ideal a ser realizado no tempo do Segundo Advento. 
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Assim, o Senhor que retorna deve se colocar na posição de Verdadeiros Pais da 
humanidade e recuperar a posição de encarnar o amor verdadeiro de Deus. Ele deve 
cumprir a posição de Verdadeiros Pais de Céu e Terra, e trazer a conclusão da 
providência de Deus de salvação para toda a humanidade. O Messias deve começar 
formando uma família que atende Deus de forma mais gloriosa e com maior piedade 
filial do que a família que Adão e Eva teriam formado se não tivessem caído. O Messias 
é a cabeça da família que representa o núcleo do ideal para uma nova humanidade. Ele 
deve começar se ligando com a linhagem de amor verdadeiro através da vida de amor 
verdadeiro. Ele deve expandir e concluir o Reino na Terra e no Céu pela conexão de 
famílias abençoadas. 
 
Portanto, como os Verdadeiros Pais de toda a humanidade, a vinda do Messias renuncia 
ao amor do mundo satânico decaído e às formas humanas decaídas. Ele deve estabelecer 
o caminho e tradição de um homem e uma mulher aperfeiçoados, uma família, clã, 
povo, nação, mundo e cosmos aperfeiçoados ligados ao amor verdadeiro de Deus. Toda 
a humanidade deve receber a nova bênção através do amor dos Verdadeiros Pais, e 
herdar a nova linhagem familiar. A humanidade deve entender que não há nenhuma 
forma para fazer isso, exceto através do amor verdadeiro. É assim como o mundo do 
inferno do domínio de Satanás pode ser suplantado e superado. 
 
Assim, toda a humanidade deve seguir através de um processo de restauração de oito 
estágios para recuperar sua posição como filhos e filhas de Deus. Todos devem restaurar 
os oito estágios do útero, infância, irmandade, noivado, esposo-esposa, paternal, de 
avós, e finalmente alcançar a posição de rei e rainha. Devemos entender que nascemos 
com o propósito definitivo de nos tornarmos príncipes e princesas que herdam tudo no 
Reino do Céu. 
 
Senhoras e senhores, era originalmente pretendido que cada homem encontrasse uma 
mulher como sua esposa para se tornar um rei, e que cada mulher encontrasse um 
homem para se tornar uma rainha. Como um príncipe e princesa do Céu, eles herdariam 
tudo no Céu. Para restaurar o Reino do Céu, cada pessoa deve começar no fundo do 
Inferno, e trabalhar seu caminho através dos oito estágios do processo de indenização 
até que a unidade seja estabelecida em cada estágio. Isto é possível somente através da 
Bênção dos Verdadeiros Pais, que vêm como o Messias. 
 

QUANTO MAIS INVESTIMENTO, MAIS CRESCIMENTO 
 
Portanto, “casais abençoados” devem se tornar “casais positivos” que contribuem para o 
benefício dos outros no mundo. Para nos tornarmos completamente renascidos, 
devemos praticar fé absoluta, amor absoluto, e obediência absoluta centrando em Deus. 
Eu tenho pessoalmente praticado isto por toda a minha vida. 
 
Quando Deus criou o universo, Ele atuou com fé absoluta. Deus nos criou como Seus 
parceiros absolutos de amor. Obediência absoluta significa que nos investimos 
completamente, até o ponto que desistimos de toda autocentralidade. Além disso, uma 
pessoa esquece totalmente sobre o investimento que fez e investe tudo novamente. Esse 
processo continua até que a pessoa alcança o ponto zero sem qualquer conceito de 
própria posse.  
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Sendo que Deus derramou toda Sua fé, o que resta é zero; sendo que Ele derramou todo 
Seu amor, o que resta é zero; sendo que Ele derramou toda Sua obediência, o que resta é 
zero. Não obstante, o amor verdadeiro do Céu é tal que, quanto mais é investido, mais 
ele cresce. Devemos nos assemelhar a Deus nesta forma. 
 
Mesmo se nosso amor é rejeitado, devemos continuar a amar ainda mais. Mesmo se 
investimos tudo que temos, devemos continuar a investir até que possamos fazer nosso 
inimigo se render voluntariamente. Nosso Pai Celestial trilhou esse caminho, e os Pais 
de Céu e Terra trilharam esse caminho. 
 
A pessoa que investe amor continuamente sem esperar um retorno direto se tornará um 
ser central, aquela que herda tudo, e é a pessoa de maior piedade filial. Em uma família 
com dez pessoas, incluindo uma avó e um avô, aquele que vive mais para o benefício 
dos outros será a pessoa central. O mesmo princípio se aplica com respeito aos patriotas 
na nação ou aos santos no mundo. Quanto mais uma pessoa investe sem esperar um 
retorno direto, mais elevada essa pessoa pode ascender como um patriota, um santo, e 
um filho ou filha divina de Deus. 
 
Desde o início da história humana, Deus tem superado todos os outros seres ao viver 
para o benefício dos outros. Ele tem continuamente investido a Si mesmo sem esperar 
retorno direto. E porque continuará a fazer isso pela eternidade, Ele pode ser o rei e 
antepassado de todos aqueles que vivem para o benefício dos outros. 
 

OS RESULTADOS DE AMAR O INIMIGO 
 
A razão que a Igreja de Unificação que eu conduzo, pôde se tornar um grupo religioso 
em âmbito mundial nesse curto tempo é que seus membros têm trabalhado duro de 
acordo com este princípio. Quando reflito sobre minha vida totalmente comprometida 
para o benefício da humanidade, posso testificar que ela realmente tem sido o foco de 
oposição de bilhões de forças satânicas más em ambos os mundos invisível e visível, 
como também de inúmeros líderes religiosos e muitos governos. Contudo, porque vivi 
para o benefício deles, certamente passei a me colocar como o centro de todos eles. 
 
Como eu vivi por aqueles que se opuseram a mim por causa de sua incapacidade em 
entender a verdade, e como me investi por seus filhos, e vivi para o benefício dos 
governos que me perseguiram, eles certamente passaram a me respeitar. A partir disto, 
podemos aprender a estratégia de Deus em contraste com a estratégia de Satanás. A 
estratégia de Deus é levar o golpe e perder no início, e então obter tudo no final. Satanás 
frequentemente é o primeiro a golpear, mas ele perde no final. 
 
Sob este princípio, eu abençoei muitos milhões de jovens casais de todos os continentes 
nas cerimônias internacionais de Bênção Sagrada, como um meio de salvar toda a 
humanidade e estabelecer um único mundo sob um único Deus. Quando o ocidente e o 
oriente se juntam em unidade, até mesmo o maior conflito cultural no mundo será 
superado. Quando uma pessoa americana e uma pessoa alemã se casam, e se tornam 
esposo e esposa, então uma harmonia perfeita será criada entre estas duas nações, 
embora possam ter sido inimigas em algum momento. Além disso, eu concedi a bênção 
até mesmo para aqueles que estão vivendo agora no mundo espiritual. A fim de que o 
Reino do Céu seja realizado na Terra, as realidades cósmicas do mundo espiritual 
também devem ser liberadas, e somente o Verdadeiros Pais podem fazer isso. 
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Como falsos pais, os primeiros antepassados humanos, Adão e Eva, semearam sementes 
pecaminosas. O Messias deve liberar a humanidade tanto na Terra como no mundo 
espiritual, vindo como os Verdadeiros Pais. 
 

CERIMÔNIAS DE BÊNÇÃO INTERNACIONAL 
 
Mesmo Deus, embora Onisciente e Todo-Poderoso, não pôde, por Si mesmo, resolver 
os problemas trazidos pela linhagem de sangue equivocada da humanidade. Se Deus 
pudesse ter realizado isto sozinho, Ele teria salvo Seus filhos a muito tempo atrás. De 
fato, Ele primeiramente não teria permitido que a queda ocorresse. Contudo, Deus é um 
Deus de princípio. Isto significa que Ele não pode interferir na responsabilidade dada 
aos seres humanos. Deste modo, o retorno do Messias que vem como os Verdadeiros 
Pais deve dar renascimento através do amor verdadeiro para a humanidade, cuja 
linhagem de sangue foi manchada pelo pecado original. 
 
Quando visto a partir desta perspectiva, as cerimônias internacionais de Bênção não são 
conduzidas simplesmente para juntar jovens homens e mulheres como esposos e 
esposas. De fato, elas são cerimônias sagradas nas quais as pessoas são renascidas como 
verdadeiros filhos de Deus através da semente original de vida a partir de Deus. O 
princípio é que a restauração requer indenização, e passamos através dos estágios de 
indenização individual, indenização familiar, indenização tribal, indenização do povo, 
indenização nacional, indenização em âmbito mundial e indenização universal. Agora, 
finalmente, chegamos ao tempo de liberação tanto para o mundo espiritual como o 
mundo físico. 
 
O mundo está dividido em dezenas de milhares de grupos étnicos. Relacionamentos 
entre pais e filhos, esposos e esposas e irmãos e irmãs, estão todos divididos. Até 
mesmo o mundo religioso foi dividido nas quatro grandes esferas culturais do 
Cristianismo, Budismo, Islamismo e Confucionismo. Entretanto, entramos agora na era 
da unificação cósmica entrando na era da Realidade do Quarto Adão, passando a era do 
Velho Testamento, a era do Novo Testamento, e até mesmo a era do Completo 
Testamento, que é a era da conclusão. 
 
Em outras palavras, não viveremos mais em uma era dominada pelo nacionalismo, ou 
mesmo em uma era de globalismo. Estas eras já passaram. Naturalmente, propósitos 
nacionais e preocupações globais ainda existem, mas agora vivemos em uma era quando 
o universo deve estar unido com o único Deus. Além disso, ao se tornar a terra natal de 
famílias abençoadas, o planeta Terra se tornará unido com o mundo espiritual. Então, o 
Reino do Céu surgirá na Terra e na Realidade da Vida Eterna. 
 

UM LAR DE AMOR VERDADEIRO 
 
Senhoras e senhores, com a chegada de um novo milênio à meia noite na celebração do 
Ano Novo, eu proclamei uma mensagem para o ano novo intitulada, “A Expansão 
Cósmica do Amor Verdadeiro é a Conclusão do Reino do Novo Milênio.” Por 
“Expansão Cósmica do Amor Verdadeiro,” quero dizer que Céu e Terra devem se tornar 
um “lar” de amor verdadeiro. O novo milênio deve ser um tempo no qual concluímos a 
edificação do Reino de Deus por todo o mundo. 
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O cosmos se originou a partir de Deus, por isso, famílias, tribos, povos, nações e o 
mundo devem trabalhar para concluir um Lar de Amor que se coloca em uma posição 
de relacionamento recíproco com Deus. Eles podem fazer isso quando cada um 
estabelece seu próprio lar de amor de acordo com o princípio fórmula e se tornam 
unidos uns com os outros. A nação deve ser um lar de amor onde todas as famílias 
podem entrar, e o cosmos deve ser um lar de amor que abrange o mundo. Neste ponto, a 
família de amor verdadeiro é particularmente importante, porque ela se torna o núcleo 
do cosmos, o qual é nosso enorme lar no Reino do Céu. 
 
Dentro da família, o esposo deve ser o lar de amor para sua esposa, e a esposa deve ser 
o lar de amor para seu esposo. Os pais devem ser o lar de amor para seus filhos, e os 
filhos devem ser o lar de amor para seus pais. O Reino de Deus é o lugar onde o ideal de 
verdadeira liberdade desabrocha, e onde a esperança da humanidade é realizada. Ele é 
um lugar habitado por famílias verdadeiras que são os produtos do amor verdadeiro, 
vida verdadeira e linhagem verdadeira. Isto marca o início do reino milenar 
transbordando com amor verdadeiro e felicidade verdadeira eternos. Eu tenho 
promovido valores da família verdadeira, porque a família formada por uma união entre 
um homem verdadeiro e uma mulher verdadeira onde Deus pode habitar é o centro da 
realidade cósmica onde Céu e Terra podem repousar. Esta é a razão que o Jardim do 
Éden mencionado na Bíblia deve ser realizado na Terra. 
 

UM ÚNICO COSMOS SOB DEUS 
 
O novo milênio é o tempo para concluir os 6.000 anos da história da providência para a 
salvação da humanidade e para edificar o reino celeste original centrado no ideal de 
criação. Esta é a era do Completo Testamento, quando as promessas do Velho e do 
Novo Testamento devem ser cumpridas. Isto significa que virá um novo Céu e Terra, 
onde “Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte.” 
(Apoc.21:4) Isto significa um tempo de amor verdadeiro incondicional, quando todas as 
pessoas serão capazes de beber a água da vida que é tão clara como cristal. Este será um 
tempo quando o mundo espiritual e o mundo físico serão abertos um para o outro, e o 
Reino de Deus é estabelecido. O domínio direto do Deus Vivo deve começar através da 
primogenitura e realeza restauradas, abrindo uma nova era da transcendência, 
iminência, abundância e soberania. 
 
Como mencionei, o planeta Terra é a terra natal de toda a humanidade, e o mundo 
espiritual é a pátria eterna onde toda a humanidade certamente chegará. Finalmente, 
chegou o tempo para a família global ideal ser realizada no planeta Terra centrada no 
Pai Celeste, se movendo além de “Uma Nação sob Deus” para “Um Cosmos sob Deus.” 
Portanto, solicito primeiramente que vocês entendam que o relacionamento fundamental 
entre Deus e a humanidade é de pai e filho. Nesse fundamento, peço que vocês 
assumam um papel ativo para transformar o cosmos, ou seja, o mundo espiritual e o 
mundo físico, em “nossa terra natal e pátria.” 
 
Novamente, agradeço a todos vocês, distintos líderes americanos, por sua presença aqui. 
Gostaria de concluir expressando o desejo de Deus que os povos do mundo de todas as 
cores e raças passem a viver como irmãos e irmãs, e edifiquem um novo reino milenar 
de amor, paz, liberdade e justiça. Acredito que Deus preparou a América para este 
momento, para ajudar a conduzir o mundo para esta nova era. Que a bênção de Deus 
possa estar com vocês e sua nação. Obrigado. 
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UNIFICAÇÃO MUNDIAL E 
UNIFICAÇÃO NORTE-SUL 

SERÃO REALIZADAS PELO AMOR VERDADEIRO 
 

OLYMPIC GYMNASTIC STADIUM, SEOUL, KOREA, 10 DE FEVEREIRO DE 2000 
 

 
O palco principal no Olympic Gymnastic Stadium, 

Seoul, Coreia, 10 de fevereiro de 2000. 
 
Distintos convidados cujo desejo ardente é a unificação de Norte e Sul, senhoras e 
senhores. O novo milênio que acabou de iniciar é um tempo para limpar as divisões e 
conflitos do século passado, e para manifestar o ideal de uma família mundial de 
harmonia e unificação. Eu gostaria de começar agradecendo vocês pelas congratulações 
em meu octogésimo aniversário. Acima de tudo, eu gostaria de retornar a Deus toda a 
honra e glória concedida a mim, porque é Ele que cuida de mim até este dia. 
 
Quando olho para trás, lembro que minha vida nunca foi fácil. Minha vida tem sido 
entrelaçada com a história de sofrimento do nosso povo e as inúmeras dificuldades que 
nosso povo suportou a partir dos grandes poderes. Como um rapaz de 16 anos, entrei em 
contato com a Vontade do Céu através de oração, e através de toda a minha vida depois 
disso, tenho dedicado todo meu espírito e energia para realizar a Vontade de Deus. 
 
Passei a entender que a causa fundamental da infelicidade humana é que a queda cortou 
nosso relacionamento com Deus. Como resultado, os seres humanos caíram em um 
estado de ignorância espiritual. Em um esforço para resolver os problemas fundamentais 
que isto causou entre os seres humanos e no universo, tenho falado publicamente em 
mais de 10.000 ocasiões em muitos lugares ao redor do mundo, e expus uma visão 
verdadeira da humanidade, uma visão verdadeira do mundo, e uma visão verdadeira da 
história baseada no Deusísmo. 
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Estes discursos têm sido traduzidos para doze idiomas e publicados em trezentos 
volumes. Os conteúdos destes discursos não são o resultado de um estudo abrangente de 
documentos históricos. Minhas conclusões não são o resultado de pesquisas 
acadêmicas. Ao invés, eu cheguei a estas respostas para questões básicas e fundamentais 
através das minhas comunicações com os mundos visível e invisível. 
 
A questão de unificar a Península Coreana é o desejo solene de nosso povo e o ato final 
para trazer a conclusão da Guerra Fria. Hoje, ao expressar minha gratidão por vocês 
terem preparado este significativo fórum, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o 
tópico, “Unificação Mundial e Unificação Norte-Sul Serão Realizadas pelo Amor 
Verdadeiro,” e expor a resposta básica sobre como promover a unificação. 
 

O OBJETIVO DE SATANÁS É O PRÓPRIO DEUS 
 
A unificação de nosso país envolve mais do que a mera unificação do território 
nacional. Ela começa com a unificação da mente e corpo humano que foram divididos 
um contra o outro como resultado da queda. Este é o modelo para a unificação de um 
mundo que foi dividido em dois. Assim, esta questão deve ser entendida a partir da 
perspectiva da providência de Deus de salvação. Isto deve ser resolvido em um nível 
providencial. 
 
Qual é o objetivo definitivo de Satanás por trás da história de conflitos entre bem e mal? 
Desde que este conflito veio a existir como resultado da queda dos primeiros 
antepassados humanos, Satanás teve seus olhos voltados precisamente no próprio Deus. 
Deus é eterno, imutável, absoluto e único, e o padrão do ideal que Ele exaltou no início 
da criação também deve ter estas qualidades. Se vocês fossem perguntar diretamente 
para Deus, eu acho que ele confirmaria o que estou dizendo. 
 
Como Deus pode responder quando Satanás diz para Deus, “Deus, quando o Senhor fez 
o arcanjo no início, estava agindo a partir de um amor por mim que era temporário ou 
eterno?” Eu penso que Deus deve dizer que Ele fez o arcanjo a partir de um amor que 
era eterno. Se Ele fosse dizer que Seu amor era temporário, isso o tornaria um Deus 
efêmero. A menos que ele mantenha um padrão de amar Satanás eternamente, 
certamente haveria um tempo quando Ele não seria mais capaz de exercer Sua 
autoridade com respeito a Satanás. Assim, não importa quanto Satanás possa se opor a 
Ele, Deus não tem outra escolha a não ser estabelecer a condição de amar Satanás. 
 
Satanás diz para Deus, “Eu me tornei um canalha do mal como resultado da queda, mas 
o Senhor e as pessoas boas não podem utilizar métodos que sejam semelhantes aos 
meus, não é? Eu posso gostar de brigar, mas o Senhor não pode gostar de brigar. 
Mesmo quando leva um golpe, o Senhor tem que suportar, não é?”  
 
Assim, a filosofia de Deus é de não resistência. Por que é assim? Isto é porque, até que 
o mundo do ideal celeste seja manifestado nesta Terra, Deus deve amar o arcanjo que se 
tornou Satanás, independente das circunstâncias. Não importa quantos problemas 
Satanás possa causar, Deus não pode puni-lo ou cortá-lo. Ele deve estabelecer a 
condição de ter amado Satanás independentemente de onde Ele encontre Satanás. Deus 
somente pode ter vitória completa quando Satanás confessa a Ele, dizendo, “Deus 
realmente é Deus. Eu me rendo ao Senhor.” Este é o problema. 
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JESUS NÃO SENTIA MALÍCIA 
 
Por causa disso, Deus está na posição de ser amarrado por Satanás. Sendo que o 
caminho do princípio da providência de restauração é que Deus obtenha a rendição de 
Satanás através de amá-lo, nós que somos Seus filhos devemos trilhar este mesmo 
caminho. Não importa se uma pessoa é perseguida ao redor do mundo é seja 
considerada inimiga em âmbito mundial. Esta pessoa deve estabelecer a condição de ter 
amado aqueles que se opuseram a ela. A partir deste aspecto, há verdade surpreendente 
no conselho de Deus de “amar seus inimigos.” De fato, esta é uma das estratégias de 
batalha de Deus. Estas palavras soam simples. Contudo, ninguém compreendeu que elas 
marcaram a linha de limite entre vitória e derrota na batalha entre Deus e Satanás. 
 
Se Deus fosse adotar uma filosofia de encarar Satanás como Seu inimigo, e buscar 
vingança contra ele, então Deus nunca seria capaz de se colocar no pináculo da vitória. 
Assim, Deus tem dito, “ame seu inimigo,” e tem conduzido uma estratégia de amor. As 
palavras “ame seu inimigo” também representam a culminação do ensinamento de 
Jesus.  
 
É notável que Jesus, o filho unigênito de Deus, se colocou diante de Satanás e orou por 
ele, a despeito do fato que Satanás estava tentando matá-lo. Se Jesus, quando estava 
morrendo na cruz, tivesse algum sentimento de malícia em relação ao seu inimigo, a 
providência de Deus teria mudado completamente. É porque Jesus superou a morte com 
um coração de orar que seus inimigos pudessem ser abençoados e de amar seus 
inimigos, que Satanás se rendeu nesse instante. 
 
É aqui que a qualificação para ser filho eterno de Deus é realizada. Até Satanás 
reconhece esta qualificação e dá sua assinatura. Vocês também serão capazes de se 
colocar diante de Deus e dizer, “Ei Satanás, não sou inconfundivelmente o filho de 
Deus?” E Satanás responderá, “Sim, isso está certo.” Devemos nos comportar de tal 
forma que se dizemos para Satanás, “Você não tem problema, se as pessoas que vivem 
como eu se expandem para a realidade recíproca de Deus, começando a partir do 
indivíduo e seguindo para a família, clã, povo, nação e mundo,” a resposta de Satanás 
seria, “Isso está dentro do Princípio, por isso eu não posso fazer nada sobre isso.” 
 

A NAÇÃO INIMIGA 
 
É sob estas condições que Deus esteve perseguindo a providência, com a esfera cultural 
cristã no centro. Se nos encontramos no caminho de sacrifício, na posição de martírio, 
ou no meio de uma batalha sangrenta, devemos conduzir um movimento de amar Deus, 
e amar até mesmo nossos inimigos. Devemos conduzir este movimento em nossas 
famílias, em nossas sociedades e em nossas nações. 
 
O Império Romano perseguiu severamente o Cristianismo, mas ele foi forçado a se 
render diante do amor que o Cristianismo deu até mesmo para o país que era seu 
inimigo. Foi assim como o Cristianismo veio a se tornar uma religião em âmbito 
mundial. O ponto de início para o caminho para o Céu estava dentro do país que era o 
inimigo do Cristianismo. Até agora os cristãos somente pensavam sobre amar seus 
próprios inimigos pessoais, mas isto não é suficiente. Devemos amar o país que é nosso 
inimigo, e até mesmo o mundo que é nosso inimigo. 
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O ponto de início no caminho para o Céu está no país que é nosso inimigo. A menos 
que criemos o fundamento da tradição de amor verdadeiro e estejamos na base deste 
fundamento, não podemos trazer o Reino do Céu na Terra. Nunca pode haver uma 
filosofia ou ideologia maior do que a tradição que é estabelecida desta maneira. 
 

 
Reverendo e Sra. Sun Myung Moon recebendo um presente 

no Olympic Gymnastic Stadium, Seoul, Coreia, 10 de fevereiro de 2000. 
 
Quando a Coreia estava sob o regime imperial japonês, os quatro países providenciais – 
Coreia, Japão, Alemanha e Estados Unidos – eram inimigos. Dadas as circunstâncias 
daquela época, japoneses e coreanos eram inimigos. Japoneses e americanos eram 
inimigos. Americanos e alemães eram inimigos. Contudo, eu pratiquei uma forma do 
amor verdadeiro do Céu levando japoneses e alemães para a América, seu país inimigo, 
e dizendo a eles que a América estava caindo em ruína, e que sua ajuda era necessária 
para reavivá-la. 
  
Eu enfatizei aos japoneses e alemães que eles não podiam estabelecer um novo 
pensamento capaz de conduzir a humanidade para o novo mundo que o Céu deseja a 
menos que estabelecessem a condição de terem amado seus inimigos do passado, a 
América, ainda mais do que suas próprias pátrias. Eu estabeleci esta tradição de amor 
verdadeiro e criei um novo início. A menos que as pessoas edifiquem uma base e 
tradição pelas quais amem os países que são seus inimigos, o Reino do Céu não pode 
ser realizado na Terra. É somente no amor verdadeiro de Deus que essa tradição 
histórica pode ser construída. 
 

MEU TESTEMUNHO 
 
Quando fui humilhado pelo governo federal dos Estados Unidos e trazido injustamente 
diante de um tribunal, minha resposta foi realmente trabalhar ainda mais para dar vida 
para a América fundando o jornal conservador, The Washington Times, e uma estação 
de transmissão. Recentemente, tenho feito um esforço para reunir importantes 
planejadores estratégicos de todo o mundo a fim de ajudar a China. Este é um exemplo 
de como todas as organizações que tenho fundado estão prontas para se envolver em 
qualquer esforço do Céu que requer amor. 
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No futuro, mesmo aqueles com capacidade superior se encontrarão governados por 
outras pessoas, se eles não acumularam realizações no amor verdadeiro. Todos aqui 
precisam ter isto em mente. 
 
Eu estive envolvido no movimento de resistência anti-japonês sob o regime imperial 
japonês, e partir dessa perspectiva, o povo japonês era meu inimigo. Isto era verdade 
para o povo coreano como um todo, e para mim individualmente. Contudo, após a 
derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, eu dei amor para o Japão. Após a guerra, 
eu poderia ter denunciado a polícia que tinha me levado sob custódia e me torturado 
severamente por minhas atividades no movimento clandestino de independência. Se eu 
tivesse feito isso, todos eles teriam sido executados. Contudo, quando cruzei com um 
policial japonês que estava fugindo para salvar a sua vida, eu juntei algumas coisas para 
ele, e o ajudei a fugir em segurança, coberto pela escuridão. 
 
Vocês sabem o motivo pelo qual tantos jovens no Japão colocam suas vidas eternas em 
risco e juram sua lealdade a mim? Isto é porque há um princípio de causa e efeito que 
dita que eles devem retornar o que tem sido dado a eles. Isto é porque eu plantei as 
sementes de amor verdadeiro no mundo, transcendendo barreiras nacionais e de acordo 
com o coração de Deus. Isto é porque eu plantei o fundamento de coração que conduz 
as pessoas para uma vida de amar os países que foram os inimigos de seu próprio país. 
Assim, hoje o Japão é meu prisioneiro. Sem nem mesmo compreender isso, o Japão está 
cumprindo seu chamado celeste. 
 
Sob o regime japonês, eu tinha motivos para nutrir ressentimento contra o Imperador do 
Japão. Mas ele já tinha sido derrotado. O Céu não golpeia uma pessoa que está 
derrotada. De fato, o Céu demonstra misericórdia por aqueles que entendem seus 
pecados e se desculpam. Porque esta é a forma do Céu, uma pessoa que levanta uma 
espada e golpeia uma pessoa derrotada descobrirá que seus descendentes serão levados 
à ruína. 
 
Os Estados Unidos também é um país que me considerava seu inimigo. Entretanto, eu 
deixei minha família para trás e direcionei minha atenção da minha pátria coreana para 
trazer salvação para a América. Eu joguei fora tudo que me pertencia a fim de trazer 
salvação para o mundo sob Satanás. 
 

A RESPONSABILIDADE DOS CRISTÃOS 
 
Pensem também sobre quanto ódio as denominações cristãs estabelecidas direcionaram 
para a Igreja de Unificação. Poderia se dizer que somos inimigos. Contudo, não 
devemos brigar como inimigos. Devemos nos reunir em amor. O que aconteceria se nos 
uníssemos em amor? Os dois se unindo em amor conduziriam a República da Coreia a 
cumprir a Vontade do Céu de modo a digerir a Coreia do Norte. Se as denominações 
estabelecidas e a Igreja de Unificação tivessem se tornado unidas imediatamente após a 
liberação da Coreia do Japão, tudo teria sido resolvido. 
 
Porque isso não aconteceu, tivemos que fazer sacrifícios extraordinários para superar os 
inimigos do indivíduo, os inimigos da família, os inimigos do clã e inimigos do povo a 
fim de alcançar a posição que teríamos alcançado em primeiro lugar, se não houvesse 
nenhum conflito. Temos trabalhado para superar o caminho de sofrimento onde não 
somos capazes de atacar os inimigos. 
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Distintos senhoras e senhores, todas as pessoas na Coreia do Norte se armaram com o 
pensamento fuche. Devemos nos armar com a filosofia de Amor Verdadeiro que é capaz 
de digeri-los. A Coreia do Norte é parte da cultura do norte que tem sido influenciada 
pelos ventos frios da cultura Soviética. Devemos trabalhar para naturalmente derretê-los 
com nossa civilização da região temperada. Do contrário, ambos os países vão arruinar. 
Assim, devemos nos armar filosoficamente. 
 
Esta filosofia não deve ser aquela que busca a realização de desejos individuais. Ao 
invés, ela deve buscar a salvação de toda a humanidade. Ela não deve ser centrada no 
indivíduo. Os comunistas têm a ideia que todos devem trabalhar para o benefício de 
alguns líderes principais do partido. Este é o motivo pelo qual eles eliminam qualquer 
pessoa que se coloque como um potencial rival. Não somos dessa forma. Nossa ideia é 
nos unirmos com o ambiente recíproco a fim de estabelecermos um padrão recíproco de 
um nível mais elevado. Isto é Caim e Abel se tornando unidos a fim de receberem seus 
pais em um nível mais elevado. 
 

LIBERAR SEM BRIGAR 
 
Eu não acredito que a Coreia do Sul deve tentar superar a Coreia do Norte de forma 
militar. Ao invés, devemos amar nossa nação mais do que eles amam sua nação. 
Devemos ter a força filosófica para amar o Céu ainda mais do que eles amam o 
comunismo. Devemos nos tornar homens e mulheres de caráter capazes que podem 
trazer a rendição natural deles. Não há nenhuma outra maneira para absorvermos a 
Coreia do Norte. Em outras palavras, devemos nos tornar capazes de impressioná-los 
com a forma como vivemos. Devemos ser capazes de surpreender aquelas pessoas 
armadas com a ideologia comunista em termos de nossos resultados na vida e nosso 
padrão de caráter. 
 
Não podemos restaurar a nação tipo Caim a menos que mantenhamos um ambiente pelo 
qual somos capazes de exercer influência sobre eles. Se não podemos restaurar a nação 
tipo Caim, não podemos estabelecer o país restaurado capaz de entrar em uma nação em 
âmbito mundial centrada no Reino do Céu. Embora as Coreias de Norte e Sul estejam 
divididas, devemos liberar a Coreia do Norte sem lutar com eles. 
 
O povo coreano em ambas Coreias de Norte e Sul desejam ardentemente ver o país 
unificado, mas como isto pode ser realizado? Unificação pode ser realizada somente 
quando um método sofisticado para unificação é apresentado que permitirá que ambos 
os lados vivam juntos. Quando o Sul vai para o Norte, ou o Norte vai para o Sul, e diz, 
“Vamos fazer isso da nossa maneira,” a unificação não terá sucesso. Assim, devemos 
encontrar um amor que beneficiará ambos os lados. 
 
Senhoras e senhores, no momento Norte e Sul estão seguindo em direções diferentes. 
Um está tentando ir para o sul e o outro está tentando ir para o norte, e eles estão em 
dois caminhos divergentes. Seus propósitos estão em desacordo. Se ambos os lados 
insistem em sua própria posição, é certo que a situação resultará novamente em ruptura. 
Assim, a questão é: o que deve ser feito sobre isto? Deve haver uma pessoa sul-coreana 
que ama a Coreia do Norte com um amor maior do que qualquer sul-coreano tem por 
seu próprio país. Além disso, deve haver uma pessoa norte-coreana que ama a Coreia do 
Sul com um amor maior do que qualquer norte-coreano tem por seu próprio país. Não 
há nenhuma outra opção ou solução além desta. 
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Se há uma pessoa cujo patriotismo é maior do que de qualquer sul-coreano, e maior do 
que de qualquer norte-coreano, então este é o ponto onde o caminho para a unificação 
pode surgir. Pode haver outra forma? Não importa quanto vocês possam pensar, não há 
nenhuma outra forma. 
 
Então, o que o povo coreano deve fazer? Nosso país está dividido entre esquerda e 
direita centrando no Paralelo 38. Somos aqueles que foram colocados nessa linha, por 
isso, o que devemos fazer? Esta é a questão. A questão é como resolver este problema. 
A resposta é que devemos sofrer até mesmo mais do que os norte-coreanos, e até 
mesmo mais do que os sul-coreanos. Como devemos exaltar esse padrão de patriotismo, 
estabelecido através de sofrimento transcendendo a nacionalidade? Esta é a forma para 
dar vida para este país e resolver seus problemas. 
 

O CORAÇÃO DE QUERER VIVER JUNTO 
 

O mesmo princípio se aplica para unir o mundo do bem e o mundo do mal. Alguém 
deve aparecer no mundo do bem que seja um maior patriota para o mundo do mal do 
que qualquer pessoa nesse mundo. Uma pessoa deve aparece que possa estabelecer um 
padrão de lealdade mais elevado para sua nação do que alguém entre nossos 
antepassados que perseguiram o bem. Esta é a única forma para uma história de divisão 
ser resolvida. 
 
Jesus foi particularmente notável a este respeito. Ele percebeu que não era bom que os 
dois lados lutassem. A única forma para ele viver para o benefício de Deus e para o 
benefício do povo de Israel era ele morrer por Deus e por seu povo. Este foi o seu 
raciocínio por trás da crucificação. 
 

 
Rev. Sun Myung Moon com o ex vice-presidente dos Estados Unidos Dan Quayle. 
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O amor de Jesus pela humanidade era maior do que de qualquer outra pessoa desde o 
início da história, e seu amor por Deus era maior do que de qualquer outra pessoa na 
história. Por causa disso, sua morte permitiu que uma história destinada à destruição 
mudasse para uma nova direção de um mundo de propósito. Esta era a esfera cultural 
cristã. Este é um fato histórico. Assim, a única forma para unir Norte e Sul é tornar-se 
um povo que pode morrer pelo Norte e pelo Sul. Não há nenhum outro caminho para 
alcançar a unificação. Deve haver um coração de realmente querer viver em harmonia 
com o outro lado. 
 
Quando uma pessoa considera como conduzir sua vida, os fundamentos mais básicos 
podem ser expressos como o caminho de um filho filial, o caminho de um patriota leal, 
o caminho de um santo, e o caminho de um filho ou filha de Deus. Esse não é o coração 
de querer viver eternamente em harmonia com os outros, e querer estar com os outros 
sem considerar se elas são superiores ou inferiores, e transcendendo frente e atrás, e 
esquerda e direita? Esta é a conclusão lógica. 
 
Qual é o denominador comum entre aqueles que dizem, “Eu quero viver em harmonia 
com os outros?” Isto não é poder. Poder não pode transcender a história. Poder está 
limitado a um período específico de tempo. O mesmo é verdade com o conhecimento. O 
mundo do conhecimento tem uma tendência inata para se desenvolver. O conhecimento 
nos dá o coração para dizer, “Eu quero viver com esta parte específica de conhecimento 
para sempre?” Claramente, não podemos manter para sempre conosco o conhecimento 
ou a riqueza. 
 
Então qual é o denominador comum que transcende acima e abaixo, frente e atrás, 
esquerda e direita, e as diferenças de tempo e espaço, presente e futuro? Isto não pode 
ser outra coisa além do amor verdadeiro centrando em Deus. Assim, um filho filial é 
alguém que vive em sua família dando amor profundo para seus pais. Além disso, um 
patriota é alguém que vive uma vida de amor profundo por seu país. Um santo é alguém 
que vive uma vida de amor profundo pelo povo do mundo. Um filho ou filha de Deus é 
alguém que vive uma vida de amor profundo por toda a humanidade e por Deus. 
 
Assim, o problema é desenvolver um verdadeiro fundamento de coração pelo qual uma 
pessoa pode querer ter o coração de um patriota. Essa pessoa desejaria que sua vida 
estivesse de acordo com as fortunas das pessoas. Essa pessoa consideraria quaisquer 
dificuldades enfrentadas pelo povo como sendo suas próprias dificuldades pessoais. 
Esta pessoa consideraria quaisquer alegrias experimentadas por seu povo como mais do 
que temporárias, mas alegrias eternas a serem compartilhadas com todos. A pessoa que 
possui relacionamentos de amor verdadeiro e coração verdadeiro recebe a autoridade 
especial para participar na realidade de unificação. 
 
Senhoras e senhores, mesmo se uma mulher carece de qualquer educação formal, ela 
pode se casar com um homem com uma graduação de doutorado, e repentinamente se 
tornar a esposa de um estudioso. Isso não é verdadeiro? Qualquer pessoa que possui 
uma grande quantia de relacionamentos de coração no desejo de viver com os outros em 
harmonia tem o direito de participar atualmente na realidade de unificação. O próprio 
Deus é esse Ser. Por isso, se uma pessoa obtém o conteúdo de vida capacitando-a a 
formar uma unidade, esta pessoa recebe automaticamente a qualificação para participar. 
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UM MOVIMENTO PRÁTICO PARA UNIFICAÇÃO 
 
Onde devemos começar o processo de unificação? Onde devemos começar a fim de 
alcançar a unificação Norte-Sul? Qual é o primeiro passo? Começamos utilizando 
nossos punhos ou nossa força física? Se subjugamos o outro lado com a força, então 
certamente eles desenvolverão uma força mais poderosa do que a nossa e o conflito 
começará novamente. Não podemos alcançar unificação por este método. O caminho 
para a unificação se abrirá quando cada um de nós tiver o coração para dizer, “Embora 
vivo no Sul, eu realmente quero viver em harmonia com aquelas pessoas no Norte. Eu 
realmente quero me tornar unido com elas.” 
 
Suponham que as pessoas no Sul olhassem para nossos compatriotas no Norte e 
derramassem lágrimas ao ver as condições miseráveis nas quais eles vivem. Suponham 
que pudéssemos dizer para eles, “Estou vivendo minha vida de uma forma que posso 
compartilhar suas dificuldades.” Suponham que pudéssemos prometer para eles, 
“Algum dia em breve, eu aparecerei diante de vocês tendo concluído as preparações 
para seu dia de liberação.” Então suponham que realizássemos um movimento prático 
para a unificação baseado nesse coração. Se fizéssemos estas coisas, acredito que o dia 
de unificação não estaria tão distante. 
 
Senhoras e senhores, devemos pensar como podemos viver em harmonia sem nossos 
compatriotas. Ninguém pode ser um patriota se não quer viver com seus pais ou com 
seus compatriotas. Qualquer reivindicação que essa pessoa possa fazer para ser patriota 
seria uma mentira. Uma pessoa deve ser capaz de viver em harmonia com seu próprio 
país antes que possa viver em harmonia com o mundo. Além disso, uma pessoa deve 
primeiro viver em harmonia com o mundo antes que possa viver em harmonia com 
Deus. Assim, uma pessoa não pode ser um patriota a menos que primeiro possa amar 
seus compatriotas e dar amor para essa sociedade regional específica. 
 
Quanto nossos líderes políticos amam seu país? Qualquer político que não tenha um 
coração de querer realmente compartilhar a vida dos cidadãos comuns em breve 
desaparecerá. Não importa quão bem informado ou educado possa ser, ele desaparecerá 
como uma bolha de ar formada na superfície da água. Qualquer líder que não ame os 
cidadãos não será capaz de fugir ao julgamento dos cidadãos de seu país e da história. 
 
A cura da divisão entre Norte e Sul não é um processo simples. Quando alguns patriotas 
lutam para conseguir isto, eles precisarão de uma determinação de coração para 
trabalhar muitas noites sem dormir, transcendendo tempo, e superando todas as formas 
de dificuldades. “Eu realmente quero viver com eles. Eu não quero morrer a menos que 
possa morrer com eles. Eu não quero viver a menos que possa viver com eles.” O 
movimento para unificação Norte-Sul começa quando ambos os lados tenham esse 
coração em relação ao outro. 
 

O MUNDO SEGUIRÁ 
 
Quando a unificação Norte-Sul é realizada, este será o ponto de início no esforço para 
unir os mundos democrático e comunista. Cada um de nós deve considerar o futuro de 
nosso povo e do mundo como um representante do mundo, um representante dos seis 
bilhões de pessoas do mundo, um representante dos três bilhões de pessoas da Ásia, um 
representante de sua escola e de todos os estudantes que vocês já ensinaram. 
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Devemos nos determinar a conduzir um movimento que realmente nos capacitará a 
compartilhar as vidas de nossos compatriotas. 
 
Quando esse esforço conecta vocês com o caminho do santo, então vocês passarão a se 
assemelhar a um santo. Se vocês praticam isto com respeito a Deus com a lealdade de 
um filho ou filha de Deus, então vocês se tornarão “herdeiros de Deus,” e “sucessores 
da Vontade de Deus.” Eu digo estas coisas a vocês hoje porque já tenho confirmado sua 
veracidade em minha própria vida. 
 
Uma vez que a unificação Norte-Sul é realizada na Coreia, a unificação do mundo se 
seguirá automaticamente. Vocês acham que poder político, força militar ou riqueza 
econômica podem trazer a unificação? Não há a menor chance disso. Essa é a razão que 
estou falando a vocês desta forma. Armas, riqueza ou conhecimento podem acabar com 
as filosofias podres? Não, elas não podem. Somente amor verdadeiro pode fazer isso. 
Este amor é amor que vem de Deus. 
 
Quando uma pessoa entra em um relacionamento de amor verdadeiro com Deus, ele ou 
ela recebe absolutamente a autoridade especial para ter domínio, propriedade e o direito 
de herança. No mundo da mecânica, a energia produzida é menor do que a energia 
colocada em um sistema. Contudo, no mundo de amor verdadeiro, é maior a energia 
produzida do que a energia que é colocada. 
 
O que é amor verdadeiro? É amor que vive para o benefício dos outros. É amor de 
ilimitado dar e esquecer. Nenhuma memória é mantida sobre o quanto foi dado. É um 
amor que nunca se cansa de dar. Uma mãe de 90 anos de idade pode recorrer ao seu 
filho de 70 anos de idade, e dizer, “Tenha cuidado ao atravessar a rua,” e não há nada 
estranho sobre isso. Mesmo se a mãe tiver repetido estas mesmas palavras incontáveis 
vezes ao longo de décadas, ela sempre dirá mais uma vez. 
 
Se isto é verdade com pais no mundo decaído, como podemos imaginar ficar cansados 
de dar e receber amor de Deus no mundo essencial? Quando estabelecemos a realidade 
recíproca verdadeira de Deus em nossas próprias vidas, entenderemos a glória imutável 
de amor verdadeiro pela primeira vez. Então seremos capazes de justificar a ética da 
vida eterna centrando no amor verdadeiro de seres humanos. Quem no mundo está 
ciente destas coisas? 
 

O MAIOR AMOR 
 
Em 1984, eu estava deitado na cama em uma prisão americana onde fui encarcerado 
injustamente. Deus veio até mim e disse, “Você é a única pessoa em quem eu posso 
confiar. Eu quero que você resolva a situação na Nicarágua.” Eu sou realmente a única 
pessoa em quem Deus pode vir com esse comando? Dizem que a América é um grande 
país que se coloca na linha de frente de todos os países desenvolvidos, com uma 
população de 240 milhões de pessoas e um grande número de líderes religiosos. Quão 
desamparado Deus deve se sentir porque Ele não pôde ir até nenhuma dessas pessoas, 
mas veio até mim. Ao menos é afortunado que Deus sabe como encontrar uma pessoa 
pelo Seu amor. Se eu não tivesse trabalhado para o benefício do mundo naquele tempo, 
agora a América do Sul já estaria completamente devastada pela guerra. 
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A unificação Norte-Sul é o ardente desejo do povo coreano, mas este também é o mais 
ardente desejo de Deus nesta época. É o desejo do Céu que Coreia do Norte e Coreia do 
Sul estejam unidas, e que o local de repouso de Deus possa ser estabelecido em nossos 
lares, em nossas igrejas, e em nossa igreja em âmbito mundial, centrado em Deus.  
 
Então, como vamos atender a Deus? O problema é, como podemos limpar tudo? O que 
podemos utilizar para limpar tudo, para que Deus possa dizer que está tudo limpo? A 
resposta é simples. Devemos limpar os ambientes centrando em um amor verdadeiro 
que seja maior do que nosso amor por nossos pais, maior do que nosso amor por nosso 
cônjuge, e maior do que nosso amor por nossos filhos. É somente quando nossas ofertas 
sejam colocadas no altar centrando nesse amor que o ideal de unificação Norte-Sul será 
manifestado. Este é o ponto onde a mistura ideal das culturas oriental e ocidental pode 
ocorrer. Este é o ponto onde o ideal de unificação das realidades divididas física e 
celeste pode ocorrer, e onde a liberação de Inferno e Céu ocorrerá. Não podemos 
desbloquear isto sem amor verdadeiro. Precisamos da chave do amor verdadeiro. 
 

RESOLVER PROBLEMA 
 
A unificação manifestada pelo amor entre a mente e o corpo de uma pessoa pode 
sempre ser manifestada como a unificação do amor na família. Um esposo e uma esposa 
amorosos com uma família harmoniosa sempre verá seu amor manifestado dentro no 
clã. Se um esposo e esposa amorosos se unem, quem ousará tentar separá-los e 
contaminar seu relacionamento? 
 
Um mundo criado a partir da família harmoniosa, do povo harmonioso, do governo 
harmonioso, de Céu e Terra harmoniosos, do amor verdadeiro humano harmonioso e 
Deus unidos – não é este mundo a utopia de amor verdadeiro? Nesse mundo, não haverá 
nenhuma possibilidade de discórdia. O amor será o elemento vital para todas as pessoas, 
da mesma forma que a planta recebe elementos vitais pela absorção dos raios do sol. 
Nosso desejo ardente é edificar um Reino do Céu na Terra e no Céu, onde possamos 
ressoar com o amor verdadeiro pela eternidade. Entretanto, quantas pessoas existem 
neste mundo, que são os parceiros sujeitos ou parceiros objetos do amor verdadeiro, que 
podem se colocar como pessoas de caráter qualificadas para serem dominadoras de 
todas as coisas, e que possuem tanto o valor de uma vida notável como a autoridade 
especial que surge com essa vida? 
 
Sinceramente espero que cada um de vocês aqui hoje se lembre do que eu disse e 
trabalhe para unir sua mente e seu corpo. Espero que cada um de vocês se torne uma 
pessoa que vive para o benefício de seu cônjuge, e que se torne uma pessoa verdadeira 
que vive para o benefício de sua família, de seu povo, de sua nação e do mundo. Se 
vocês fazem isso, então a unificação Norte-Sul será tão boa como antes. Até mesmo a 
ideologia comunista é facilmente absorvida e desaparecerá quando é substituída em 
meio ao amor de Deus. Até agora não sabíamos disso, mas uma vez que desenvolvemos 
nossos corações de amor, a unificação Norte-Sul não será um problema difícil de 
resolver. E isso não é tudo. Os problemas entre oriente e ocidente e o problema mundial 
Norte-Sul envolvendo diferenças entre nações ricas e pobres podem ser completamente 
resolvidos através do amor verdadeiro de Deus. Devemos digerir o ideal para o mundo 
centrando no ideal de Deus que acabei de descrever, e seguir em frente para o ideal da 
nação.  
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Então, devemos nos mover para a realidade ilimitada de paz do mundo ideal que 
conecta o ideal da nação com os ideais de clã, família e indivíduo. Isto é, sem dúvida, o 
caminho para que a utopia de amor verdadeiro que Deus tem desejado possa ser 
edificada nesta Terra. 
 

INCLUIR TODOS 
 
Distintos convidados; não podemos lutar com o mundo comunista com armas e espadas, 
ou qualquer outro meio de força física. Devemos lutar com eles com amor. Os 
comunistas buscam destruir o mundo democrático a fim de edificar um mundo 
comunista. Em contraste, devemos edificar uma estrutura que traga salvação não 
somente para o mundo democrático, mas também para o mundo comunista. 
 
O paralelo 38 é o ponto mais profundo e o local de descanso onde Norte e Sul podem 
estar unidos por meio do amor verdadeiro de Deus. Quando isto acabar com esta linha 
de demarcação, o Norte dirá, “Não há nada que possamos fazer sobre isso.” A Rússia 
dirá a mesma coisa. A China também dirá a mesma coisa. O governo e partidos de 
oposição dirão, “Não há nada que possamos fazer sobre isso.” Até mesmo os Estados 
Unidos e o Japão dirão que não há nada que possam fazer sobre isso. Se este é o caso, 
então será o fim de tudo. Mas se unificação vem pelo amor verdadeiro, nós 
prosperaremos ou seremos arruinados? Se podemos acabar com a separação, este será o 
fim de todo mal e um novo início para todo bem. Esta é a razão que devemos nos unir 
com os cidadãos de nosso país. 
 
Milhões de pessoas na Coreia, Japão e Estados Unidos trabalharam através da 
Federação Internacional para a Vitória Sobre o Comunismo e a CAUSA para 
estabelecer fundações não-governamentais em cada um destes países. Eu declarei o 
princípio fundamental para unificação mais de 40 anos atrás. Deste então, tenho 
conduzido um movimento de ideias, centrado no Deusísmo, tanto domesticamente 
quanto ao redor do mundo. Tenho trabalhado nos quatro países principais ao redor da 
península coreana para estabelecer as bases internacionais para a unificação. Ao longo 
dos anos, líderes de muitos países e do mundo filosófico reorganizaram o Deusísmo 
como a única filosofia não somente capaz de unir materialismo e ateísmo, que são 
opostos diametralmente, mas também capaz de liberar o humanismo secular. 
 
Meus compatriotas patriotas cheios com esperança apaixonada pela unificação Norte-
Sul: vamos juntos estabelecer nosso sistema de valores na base do Deusísmo, e juntar 
forças ao armar as pessoas deste país com esta nova filosofia. Façamos da unificação 
Norte-Sul uma questão de fé para o benefício de nós mesmos, para o benefício do povo 
coreano e para o benefício da paz mundial. Vamos nos manter e responder o chamado 
desta época histórica e do Céu. Vamos ser os líderes e as pessoas de retidão que se 
colocam na linha de frente do movimento pela unificação Norte-Sul e mundial. 
 
A história seguiu um curso equivocado como resultado do erro de Eva no início. Por 
isso, nos Últimos Dias, as mulheres em particular precisam assumir a condução para 
superar o conflito e disputas. Seu amor maternal pode criar uma nova história de 
reconciliação e unidade. A missão das mulheres é educar e restaurar os jovens, que 
estão na posição de serem seus filhos, e mesmo seus esposos, a fim de realizar o ideal 
do Reino do Céu. Eu oro que as bênçãos de Deus possam estar com vocês e suas 
famílias. Obrigado. 
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TODOS QUEREM AMOR VERDADEIRO 
 
BANQUETE DE ABERTURA DO FESTIVAL MUNDIAL DE CULTURA E ESPORTES 

 
LO ITE HOTEL, SEOUL, COREIA, 10 DE FEVEREIRO DE 2000 

 

 
O banquete de abertura da WCSF Convocation, Seoul, Coreia, 10 de fevereiro de 2000. 
 
Distintos representantes do mundo e convidados, eu gostaria de dar as boas-vindas a 
vocês neste Banquete de Abertura do Festival Mundial de Cultura e Esportes em Seoul, 
Coreia. 
 
Vemos atualmente que as pessoas em todas as áreas da sociedade estão fazendo seu 
melhor para preparar o novo milênio em uma variedade de formas de acordo com o que 
elas acreditam que seja certo. Contudo, na minha opinião, um exame sóbrio e sério da 
vida humana revela que o entendimento da Vontade de Deus, que é nosso Verdadeiro 
Pai eterno, é a tarefa mais premente que enfrentamos neste tempo, apenas a quarenta 
dias antes do novo milênio. 
 
Ao longo dos últimos cinquenta anos, comuniquei a Palavra de Deus em eventos 
públicos por cerca de 7.000 vezes. Meus seguidores publicaram muitos destes discursos 
em uma série de cerca de trezentos volumes. Dezenas de milhares de famílias ao redor 
do mundo estão lendo diariamente estes volumes. 
 
A partir deste vasto conteúdo, gostaria de compartilhar com vocês um sermão para os 
360 milhões de casais recentemente abençoados, proferido em Nova York no dia 14 de 
março de 1999. Através da leitura em conjunto com vocês, proeminentes líderes 
religiosos da grande Chicago, eu espero que possamos compreender que somos 
responsáveis em edificar o mundo ideal construindo as famílias ideais que Deus queria 
ver por tanto tempo. 
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A FORMA DO AMOR 
 
Senhoras e senhores: Qual é a coisa mais importante, aquilo que precisamos mais do 
que qualquer outra coisa? Não é dinheiro, poder ou conhecimento. É amor verdadeiro. 
Amor verdadeiro é mais precioso do que a própria vida, e mais importante para nós do 
que ar ou água. 
 
Por que amor verdadeiro é tão precioso e importante? É porque ele é o meio pelo qual 
podemos encontrar Deus. Tal como os seres humanos desejam encontrar Deus, Deus 
também quer encontrar verdadeiros seres humanos por causa do amor. O amor pelo qual 
Deus pode ver, tocar e compartilhar com homens e mulheres ao mesmo tempo, é o amor 
pelo qual homens e mulheres amam um ao outro. Se alguma outra coisa além do amor 
fosse reconhecida como a coisa mais valiosa no universo, homens e mulheres brigariam 
entre si tentando reivindicar isto para eles mesmos. Entretanto, uma vez que entendemos 
que o amor é o valor mais elevado, podemos nos esforçar para viver uns pelos outros e 
nos tornarmos unidos, compartilhando a felicidade de possuir o amor em conjunto. 
 
Todos desejam amor. Amor é a única coisa que pode satisfazer todos os desejos da 
humanidade. É a atração infalível da humanidade e de Deus para o amor que torna 
possível a providência de Deus de salvação. 
 
Fundamentalmente, o amor pertence a Deus. Contudo, nem mesmo Deus pode possuir 
amor por Ele mesmo. Amor requer um relacionamento recíproco. Um homem por si 
mesmo, ou uma mulher por si mesma, não pode experimentar amor. Mulheres existem 
para o benefício do amor do homem, e os homens existem para o benefício do amor da 
mulher. Independente da aparência externa, em nosso coração, cada um de nós deseja 
um parceiro com quem possamos dar e receber o nível mais elevado de amor. 
 
Quando examinamos o universo, vemos que todos os seres existem em pares 
relacionados um com o outro como sujeito e objeto. No mundo mineral, observamos o 
relacionamento de positivo e negativo. No mundo vegetal, no mundo animal e no 
mundo dos seres humanos, vemos o relacionamento entre masculino e feminino. Isto é 
porque Deus criou o universo a fim de cumprir a expressão do amor. Todos os seres 
desejam a experiência do amor verdadeiro através de um relacionamento mútuo. Amor 
é o único poder no universo que absolutamente ninguém possui para si mesmo. 
Contudo, uma vez que temos um parceiro, o amor nos fornece o poder para 
compartilhar o universo inteiro. Da mesma forma, um esposo e uma esposa precisam de 
filhos a fim de experimentar a profunda alegria do amor paternal. 
 

POR QUE HONRAR O CÔNJUGE 
 
Assim, podemos dizer que Deus criou os seres humanos e o universo como Seus 
parceiros recíprocos a fim de trazer o amor verdadeiro. Todos os tipos de amor – 
incluindo amor de filhos, amor de irmãos, amor de esposo e esposa, e amor de pais – 
surgem através da unidade de parceiros sujeito e objeto. Quando dois parceiros se 
tornam unidos em amor verdadeiro, é impossível separá-los. Se por qualquer razão a 
separação ocorre, amor verdadeiro é destruído. Portanto, no amor verdadeiro não há 
nenhum conceito de divórcio. 
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Quando um homem sente amor, o sentimento não é gerado por si mesmo. O sentimento 
desperta em seu coração por causa de uma mulher específica. Da mesma forma, o fogo 
do amor é aceso no coração de uma mulher não para ela mesma sozinha, mas pelo 
homem que ela ama. Em outras palavras, nosso amor pertence ao nosso parceiro. 
Assim, devemos honrar o amor do nosso parceiro como sendo ainda mais precioso do 
que o nosso amor. Cada pessoa deve ser grata por seu cônjuge, e deve viver sua vida 
para o benefício do outro. Este raciocínio básico torna possível que os 360 milhões de 
casais abençoados vivam juntos eternamente. Quando esposos e esposas vivem um pelo 
outro, respeitam um ao outro, e se tornam completamente unidos através do amor 
verdadeiro, será possível que a linhagem decaída de Satanás seja completamente 
arrancada.  
 
Amor verdadeiro vem através de ambos os relacionamentos horizontal e vertical. Um 
relacionamento horizontal de amor verdadeiro é gradualmente elevado em uma direção 
vertical até que certamente alcança o pináculo. Este pináculo é a posição do “Rei e 
Rainha de Amor Verdadeiro.” Nesta posição, tudo é sintetizado, tudo é abraçado, tudo é 
cristalizado no amor, e tudo desabrocha. Este é o motivo pelo qual todos os seres no 
universo querem ser transformados em amor e viver no meio do amor. Nascemos para o 
benefício do amor, vivemos para o benefício do amor, e finalmente morremos para o 
benefício do amor. 

 
A CRIAÇÃO QUER AMOR 

 
Não somente pessoas, mas todos os seres desejam amor verdadeiro. Este é o motivo 
pelo qual os seres humanos, como os seres mais elevados da criação, devem abraçar e 
amar a obra-prima da criação de Deus, e ensinar a criação como amar. Toda a criação 
está esperando receber e experimentar o amor de Deus através de homens e mulheres 
que se tornam unidos com Deus no pináculo do amor verdadeiro. É uma vergonha que 
ainda não tenhamos realizado este grau de amor. 
 
Todos os seres existem em determinado nível em atração mútua um com o outro. Ao 
mesmo tempo, todos os seres querem ser absorvidos em níveis mais elevados de amor. 
Assim, minerais querem ser absorvidos nos vegetais, os vegetais querem ser absorvidos 
nos animais, e finalmente toda a criação quer ser absorvida nos seres humanos. Através 
deste processo, eles definitivamente alcançam a posição onde podem experimentar a 
essência do amor verdadeiro, o qual é o amor que está mais perto de Deus – a origem do 
amor. Deus criou tudo com uma natureza intrínseca para fornecer valor para o nível 
mais elevado. Por exemplo, criaturas tais como minhocas e vermes que os peixes 
gostam de comer também fornecem ingredientes para os medicamentos naturais para os 
seres humanos. Criaturas em um nível mais elevado estão destinadas a consumir seres 
em um nível inferior. Sem este processo, o universo não poderia existir. 
 
A teoria de Darwin referente à sobrevivência do mais apto precisa ser reexaminada no 
contexto desta lógica de amor. Mesmo as formigas e micro-organismos querem muito 
amor verdadeiro, de tal forma que eles morrerão para se tornar parte de uma entidade de 
amor maior. Por causa deste princípio, os seres humanos, criados como os parceiros 
mais elevados do amor de Deus, podem consumir todas as criaturas. Podemos desfrutar 
de tudo que desejamos, com uma única condição: que façamos isso com um coração 
que representa o amor de Deus, o Criador. 
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O ideal de Deus era para um único casal, Adão e Eva, centrando no amor verdadeiro, se 
tornar a semente a partir da qual todas as famílias, os clãs, nações do mundo, e 
finalmente, a multidão de cidadãos do Reino do Céu seriam descendentes. Cidadãos do 
Reino do Céu podem ser criados somente de acordo com a tradição de Deus de amor 
verdadeiro. 
 
A visão que estou compartilhando é muito diferente das teorias de Charles Darwin. 
Contudo, é através desta perspectiva, e não das teorias de Darwin, que alcançaremos um 
mundo de paz. Isto é porque minhas palavras testemunham sobre os princípios 
fundamentais da criação. Darwin propôs em sua teoria da evolução que as espécies 
evoluem através de um processo de seleção natural baseado em mutações aleatórias. 
Essa teoria implica que não há nenhum significado fundamental, ordem ou objetivo no 
desenvolvimento do mundo natural. Atualmente, cientistas e outros debatem a teoria da 
evolução versus a teoria da criação. A palavra “criação” reconhece a existência de Deus, 
o Criador, e que existe propósito encarnado no ato de criação de Deus. Cada parceiro 
sujeito e objeto se une para alcançar um propósito mais elevado. Juntamente com o 
Darwinismo, a teoria comunista, baseada no materialismo, também carece do elemento 
de propósito. A criação de Deus encarna o propósito de amor verdadeiro, enquanto o 
comunismo postula somente conflito e destruição. Assim, ele está destinado certamente 
a desaparecer. 
 

TENHA SOMENTE UM ÚNICO PARCEIRO 
 
Em toda criação, as entidades mais preciosas são os seres humanos – homens e 
mulheres. Além disso, a parte mais preciosa do corpo humano não é o nariz, os olhos, as 
mãos, ou mesmo o cérebro. É os órgãos sexuais, os principais órgãos do amor. Tudo no 
universo pode ser recriado através das partes sexuais. A maioria das coisas vivas, sejam 
vegetais ou animais, se multiplica através do sexo. A família mais preciosa e notável 
começa com um esposo e uma esposa que estão unidos entre si. Nossos órgãos do amor 
são o principal santuário da vida, ocupando uma posição de valor incrível onde a 
linhagem de sangue e a história estão conectadas. 
 
O princípio fundamental de Deus é criar através de masculino e feminino. Contudo, 
para um homem e uma mulher compartilharem amor absoluto, eles devem ter um único 
parceiro. Não devemos ter dois ou mais parceiros, mas somente um, pela eternidade. Há 
absolutamente um único homem para cada mulher, e uma única mulher para cada 
homem. Esse é o motivo pelo qual Deus não criou dois Adãos ou duas Evas. 
Tragicamente, no mundo de hoje, vemos filhos que tiveram mais de dez padrastos. 
Quão falso e degradado o amor se tornou! 
 
Quando homens e mulheres exaltam e preservam a castidade, eles estão protegendo o 
universo. A disciplina do amor entre homens e mulheres é o fundamento do universo. 
Não devemos abusar do nosso amor como se fôssemos animais. Nosso amor pode ter 
somente um único dono. A palavra “verdadeiro” em amor verdadeiro não permite a 
possibilidade de mais de um parceiro. Somente pode haver um. Esta é uma lei absoluta. 
Nem todo mundo pode dizer que tem “amor verdadeiro.” Somente Deus pode realmente 
amar com amor verdadeiro, e somente Deus pode, de forma absoluta, possuir amor 
verdadeiro. Vida verdadeira de Deus, linhagem verdadeira de Deus, e consciência 
verdadeira de Deus emergem a partir do amor verdadeiro. Desta forma, a essência mais 
fundamental de Deus é amor verdadeiro. 
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Portanto, para nos conectarmos com o amor verdadeiro, devemos primeiramente nos 
relacionar com Deus. Um filho poderia dizer, “Minha mãe e meu pai não brigam e 
vivemos bem,” mas isso não significa necessariamente que esta é uma família de amor 
verdadeiro. Um casal jovem pode dizer, “Estamos tão apaixonados que poderíamos até 
morrer,” mas isso não significa que este amor é amor verdadeiro. Se Deus não está 
presente, então não é amor verdadeiro. Amor verdadeiro sempre se centra em Deus. 
Para se tornar filho ou filha de Deus, precisamos primeiramente nos conectarmos com o 
amor, a vida e a linhagem de Deus. 
 

DEUS COLHE AMOR VERDADEIRO 
 
Poder, conhecimento, dinheiro e força militar não podem assegurar que uma pessoa será 
bem recebida no mundo do amor verdadeiro. Todos querem amor verdadeiro, mas esse 
amor é somente possível quando vivemos pelos outros. Precisamos nos sacrificar e 
servir o nosso parceiro. Todos evitam uma pessoa que se relaciona com os outros com a 
mentalidade de diz, “Você deve viver por mim.” Este tipo de individualismo egoísta é 
estratégia, propósito e ferramenta de Satanás. O resultado somente pode ser o inferno. 
Devemos viver para o todo. Se uma pessoa vive pelos outros, se sacrificando e servindo 
o todo, então todos vão desejar amar essa pessoa. 
 
Somos criados como filhos de Deus. Enquanto crescemos em amor, nos relacionando 
como irmãos e irmãs, nos tornando esposos e esposas, dando nascimento e criando 
filhos, Deus está presente em cada passo do caminho, colhendo o amor verdadeiro. 
Deus nos observa e nos orienta enquanto nos desenvolvemos, e Ele se torna o dono do 
amor em cada estágio. Neste sentido, podemos dizer que os seres humanos, através de 
quem Deus passa a possuir todo amor, são mais preciosos para Deus do que Ele é para 
Si mesmo. Da mesma forma, alcançamos mil vezes mais valor para a pessoa que 
amamos do que para nós mesmos. 
 
Deus investe a Si mesmo por aqueles que Ele ama, e então esquece este investimento. 
Então Ele investe novamente. Ele investe a Si mesmo cem por cento, e então esquece 
cem por cento. Esse é o motivo pelo qual Ele pode continuar a investir. 
 
Da mesma forma, uma esposa que deseja que seu esposo seja um sucesso, investe a si 
mesma em seu esposo, e então esquece este investimento. Ao investir a si mesma e 
esquecer, ela o capacita a alcançar seu pleno potencial na vida. Quando nós, como 
parceiros, continuamos a investir um no outro e esquecer, o nível de nosso amor é 
elevado, e definitivamente nos encontramos conectados a Deus. É assim como podemos 
cumprir nosso relacionamento pai-filho com Deus e ter vida eterna. 
 
Todos querem ir para o Céu, mas aqueles que têm a atitude que “Todos devem viver 
para mim,” não irão para lá. Amor verdadeiro começa com abranger e viver para o 
benefício de todas as obras-primas da criação de Deus. O caminho que podemos 
alcançar o Céu é viver por toda a humanidade, e definitivamente por Deus. 
 
Durante nossas vidas, cada um de nós deve ter ao menos três experiências nas quais 
dedicamos nossas vidas por alguém ou algum propósito mais elevado. É assim como 
podemos indenizar as ações egoístas na queda da família de Adão, na crucificação de 
Jesus, e na perseguição direcionada contra a família do Senhor do Segundo Advento. 
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E então, mesmo depois de passarmos figurativamente três vezes através da morte e 
ressurreição, não devemos pedir o louvor de Deus, mas ao invés, prometermos nossas 
vidas a Ele ainda mais. É assim como podemos encontrar Deus. Quando essas pessoas 
povoam o mundo, este será o Reino do Céu na Terra. Este é o caminho que estou 
ensinando, e este é o tipo de mundo que estou construindo. 
 

 
Reverendo e Sra. Sun Myung Moon 

 

FAMÍLIA: A FORMA DO AMOR 
 
Filhos distintos são o fruto do amor da mãe e do pai. Precisamos entender que os filhos 
encarnam o amor, a vida e a linhagem de seus pais. Filhos pequenos frequentemente 
dizem, “Isto é meu,” mas os pais são a origem de tudo que os filhos se referem como 
sendo deles. Os pais são a raíz e o tronco. Sem os pais, todos seríamos órfãos. Não 
podemos viver se quebramos a escada de amor que nos conecta aos nossos pais. Somos 
os filhos e filhas de Deus, que é a origem do amor verdadeiro. Pais são os mestres mais 
elevados de amor para os filhos. 
 
O relacionamento pai-filho é vertical, e o relacionamento esposo-esposa é horizontal. 
As linhas destes dois relacionamentos devem se cruzar em ângulos retos. O 
relacionamento entre irmãos forma uma terceira dimensão, um eixo frente-atrás. 
Quando todos estão equidistantes do centro, e estão circulando livremente em amor, 
seus relacionamentos formam uma esfera. Esse é o motivo pelo qual todos os seres 
existem em amor, e o universo como um todo, é esférico. Todo o universo alcança 
equilíbrio centrando nestes relacionamentos. 
 
Todo amor é unido e alcança uma harmonia dinâmica pacífica no ponto central desta 
esfera de relacionamentos de amor. Este centro, onde todos estes relacionamentos se 
conectam, é onde Deus reside. Se imaginarmos isto tridimensionalmente, vemos que 
Deus é a origem definitiva do amor, vida, linhagem e consciência. Na família centrada 
em Deus, os amores vertical e horizontal estão unidos como um único. Essa família se 
multiplicará para se tornar um clã, sociedade, nação, mundo, e cosmos de amor. 
Contudo, o centro fundamental é sempre o único Deus. 
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Se Adão e Eva não tivessem caído, eles teriam realizado o ideal da família centrada em 
Deus, e teriam se tornado os Verdadeiros Pais da humanidade. Como Verdadeiros Pais, 
Adão e Eva teriam fornecido um modelo de amor verdadeiro de esposo e esposa, e amor 
verdadeiro paternal. A providência de Deus de salvação tem sido uma providência de 
restauração. Por toda a história humana, Deus esteve trabalhando para restaurar 
Verdadeiros Pais que possam se estabelecer como um modelo para toda a humanidade, 
como o ideal de amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem verdadeira. 

 
A TRADIÇÃO DO MATRIMÔNIO 

 
Após Adão e Eva terem filhos, quem supervisionaria o matrimônio destes filhos? Adão 
e Eva, como seus pais, teriam feito isto. Precisamos olhar com seriedade para a 
deficiência do envolvimento paternal no matrimônio dos seus filhos na sociedade atual. 
 
A Igreja de Unificação, a qual tem Verdadeiros Pais, está se colocando na posição de 
pais para dar a bênção do matrimônio para todas as pessoas do mundo. Estes 
matrimônios transcendem diferenças raciais, religiosas e étnicas. Ao conhecer os 
Verdadeiros Pais e sendo enxertados a eles, até mesmo santos e pessoas más estão 
sendo abençoadas em matrimônio umas com as outras. Os Verdadeiros Pais rejeitam o 
amor mal, a vida má e a linhagem má, mas eles não expulsam Caim, que matou Abel. 
Todos, incluindo Caim, recebem a mesma bênção. 
 
No oceano, há um ponto durante a mudança das marés quando as forças de entrada e 
saída da maré estão em equilíbrio. Há um ponto de transformação semelhante na 
Providência de Salvação em equilíbrio entre as forças do bem e do mal. Pela bênção de 
pessoas boas e más no momento deste ponto de transição, Satanás pode ser expulso 
completamente. 
 
A queda humana ocorreu quando houve um erro na Jardim do Éden que envolveu o 
matrimônio. Agora, os Verdadeiros Pais corrigiram esse erro, e estão abençoando 
matrimônios com o fundamento original restaurado. Ao limpar os problemas criados 
por Adão e Eva como pais decaídos, os Verdadeiros Pais estão erradicando o inferno e 
dando a bênção para dezenas de bilhões de antepassados no mundo espiritual. Em outras 
palavras, centrando no amor verdadeiro, e restaurando o amor verdadeiro, a vida 
verdadeira e a linhagem verdadeira originais, restauramos o relacionamento pai-filho. 
 
Desta forma, chegamos a aperfeiçoar o domínio do amor, o modelo de amor verdadeiro 
nos oito estágios do ideal de criação de Deus, ou seja, estabelecemos a tradição do amor 
verdadeiro eterno e imutável seguindo através da vida no útero, da infância, a vida como 
irmão e irmã, como um adolescente, que é o período do noivado, como recém-casados 
desfrutando o amor conjugal, como pais, como avós, e finalmente como verdadeiro rei e 
verdadeira rainha. Sobre este fundamento, podemos aperfeiçoar o modelo de amor 
verdadeiro, o relacionamento pai-filho. 
 

VALORES DA VERDADEIRA FAMÍLIA 
 
Em Deus, amor, vida e linhagem são absolutos, únicos, imutáveis e eternos. A 
humanidade deve herdar isto como o modelo do amor verdadeiro. Este modelo não 
mudará por dezenas de milhares de gerações. Centrando no amor verdadeiro, podemos 
alcançar unidade entre pais e filhos, entre esposo e esposa, e entre irmãos e irmãs. 
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Um pai se torna o dono ou mestre do amor através de seu filho. Um esposo se torna o 
dono do amor através de sua esposa. Um irmão mais velho se torna o dono do amor 
através de seu irmão mais jovem. Por outro lado, filhos sem pais, mulheres sem 
esposos, e irmãos mais velhos sem irmãos mais jovens, não podem encontrar a posição 
central, a posição de dono do amor. 
 
A fim de se tornar o dono do amor verdadeiro, devemos servir e honrar nossos pais. Ao 
fazer isso, alcançaremos unidade mente-corpo como indivíduos, unidade conjugal como 
esposo e esposa, unidade fraternal como irmãos e irmãs, e paz mundial como nações. 
Desta forma, podemos aperfeiçoar as realidades de amor definidas nos oito estágios do 
modelo ideal. 
 
Novamente, a família ideal e a nação ideal são os lugares onde todos nós – como pais, 
filhos, casais, irmãos e irmãs, e nações – queremos estabelecer propriedade do modelo 
de oito estágios, centrando no amor verdadeiro. A partir de lá, paz mundial eterna 
emergirá, o Reino de Deus na Terra surgirá, e o Reino de Deus no Céu desabrochará. 
 
Começando a partir do ano 2.000, em cada canto do globo, incontáveis famílias 
abençoadas unidas com os Pais de Céu e Terra iniciarão uma nova revolução familiar e 
uma revolução moral em âmbito mundial, centrando no amor verdadeiro. Deus está 
esperando ver o ideal eterno do Reino de Deus edificado na terra como também no Céu. 
Vamos nos juntar a esta tarefa sagrada. Eu oro que todos vocês se tornem os donos do 
Amor Verdadeiro de Deus. Que a bênção de Deus seja abundante sobre vocês e suas 
famílias. 
 
Muito obrigado. 

 
Tradução: Prof. Marcos Alonso (junho de 2020) 
www.unificacionista.com 
Fonte: http://www.tparents.org/Moon-Books/SunMyungMoon-Offer.pdf 
 

 



 



 


