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Vamos Descobrir Nosso Verdadeiro Eu 
 
Sun Myung Moon 
25 de agosto de 2001 
 

Este é o discurso na quinta celebração da Declaração da Realidade do Sábado Cósmico 
para os Pais do Céu e Terra (Chil Pal Jeol), em 25 de agosto de 2001. Chil Pal (8x7) 
significa oito vezes o número sete – os setes provenientes da data e da hora no dia 
quando a declaração foi feita, mais a idade do Pai de 77 anos naquele momento. A 
celebração original ocorreu em Sutaek-ri, Coreia, em 09 de agosto de 1997 (7 de julho 
pelo calendário lunar). Os presentes incluíam os aproximadamente 450 participantes do 
seminário de duas semanas da liderança mundial, também reunidos no Centro de 
Treinamento Internacional Cheju. A mensagem do Pai foi traduzida para a revista 
“Today's World” a partir da transcrição original. 
 

Oração do Pai 
 
Querido Pai amoroso, é 25 de agosto de 2001, o quinto aniversário da celebração Chil Pal (8x7) 
Jeol. Criamos este feriado em meu septuagésimo sétimo aniversário, às sete horas, sete minutos e 
sete segundos do dia 07 de julho de 1997 [no calendário lunar], com a sincera esperança de 
concluir a providência relacionada ao número sete e, centrando nos Verdadeiros Pais, romper 
todas as barreiras que bloqueavam o ideal de criação. 
 
O homem caiu no nível do número seis, e não pôde seguir para o número sete, o Sábado 
Cósmico. Somos verdadeiramente gratos pelo fato de que o Pai Celeste nos permitiu declarar o 
Sábado Cósmico para os Pais do Céu e Terra no Chil Pal Jeol, o qual está centrado no 
aperfeiçoamento do número sete. 
 
Por toda a história, a humanidade experimentou muitas colinas e vales de sofrimento. Muitas 
pessoas de fé e boa consciência derramaram sangue como ofertas sacrificais no altar de 
indenização pelos indivíduos, famílias, tribos, povos, nações e o mundo, por toda a Idade do 
Velho Testamento ao sacrificar as coisas da criação, a Idade do Novo Testamento ao sacrificar o 
Filho, e a Idade do Completo Testamento ao sacrificar os Pais. Depois de ter rompido a história 
de ressentimento do mundo satânico, pudemos estabelecer o número oito no fundamento da 
providência para a perfeição do número sete, o qual é Chil Pal Jeol. Estamos verdadeiramente 
gratos ao Pai Celeste por nos permitir desfrutarmos esse significativo dia, indicando que todos 
podemos viver em um mundo novo de perfeição providencial. Por toda a história, inúmeros 
fundadores de religiões e homens de consciência se sacrificaram pelas corretas causas da 
lealdade e piedade filial. Todos deveríamos saldar nossos débitos para esses santos e sábios que 
fizeram grandiosos sacrifícios mesmo ao risco de suas vidas. Estamos verdadeiramente gratos ao 
Senhor, Pai, por abraçar toda a humanidade através do Chil Pal Jeol, com as bênçãos de novo 
início de liberação dos 3,6 milhões e dos 36 milhões casais até os 360 milhões de casais na terra, 
como também no céu. Estamos verdadeiramente gratos ao Senhor por nos permitir desbravar a 
parte mais importante do caminho, centrando nas famílias abençoadas, no alvorecer da liberação 
do mundo celeste, no fundamento dos santos unificados na realidade do amor de Deus.  
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A graça perdida da bênção na família de Adão pode ser restabelecida no mundo físico. Isto tem 
sido possível, porque todos os antepassados no lado Caim no mundo espiritual foram conduzidos 
para a realidade da bênção depois que o Senhor interveio para estabelecer a direção exemplar no 
mundo espiritual. Ao mesmo tempo, estamos gratos que o Senhor trouxe esta idade cósmica de 
graça, na qual podemos receber os méritos da idade, e que aperfeiçoará uma única direção 
principal para se alcançar desde o indivíduo até o cosmos inteiro. Estamos verdadeiramente 
gratos porque o Senhor nos permitiu dar as boas vindas para a era para declarar a liberação da 
unificação cósmica, em 13 de janeiro deste ano com a Cerimônia de Coroação da Realeza de 
Deus, e por nos permitir, através das obras de transcendência de Deus, a presença em todas as 
coisas, e a autoridade e onipotência absoluta centrando em Seu amor fonte de vida, para 
superarmos todos os obstáculos no mundo mal, como também criarmos um ambiente propício 
para nos tornarmos mestres e reis livres e independentes para servir os Pais do Céu e Terra nos 
níveis familiar, nacional e mundial. 
 
Também estamos gratos porque o Senhor permite que estes jovens membros do movimento de 
Unificação possam ser educados por quatorze dias em um seminário especial na Ilha Cheju. 
Centrando em Sua vontade, devemos resolver todas as questões aparentemente insolúveis da 
humanidade que se acumularam por toda a história. Estamos gratos ao Senhor por ter 
estabelecido o fundamento familiar para sermos Seus filhos livres e originais, que podem herdar 
Sua soberania vitoriosa. Este fundamento familiar se expandirá para se tornar fundamentos 
tribais, nacionais e cósmicos. Sinceramente oramos e pedimos ao Senhor para permitir que 
nossas famílias abençoadas realmente herdem a realeza celestial e sejam reconhecidas como 
pessoas de Deus que são capazes de herdar Sua linhagem direta. Por favor, nos permita herdar 
nossa legítima soberania sobre todas as coisas criadas através de Seu amor, para sermos seus 
soberanos amorosos diante de todo o universo neste ponto crucial da história. Por favor, abençoe 
toda a terra – indivíduos, famílias, tribos, povos e nações – para serem o centro honrado do 
cosmos. 
 
Estamos muito gratos por este dia de celebração. Daremos as boas vindas com maior alegria para 
tudo que vier a passar em nossos corações a cada dia. Oferecemos esta vitória ao Senhor com a 
esperança de mudar todo o mundo no qual serviremos o Senhor, Pai, como Seus verdadeiros 
guardiões. Neste dia de celebração, por favor, conceda uma grande bênção do céu para todas as 
pessoas na terra, como também no mundo espiritual. Sinceramente oramos que possamos ser os 
indivíduos, famílias, nações, e um cosmos inteiro de amor absoluto a partir de agora, sempre 
marchando exclusivamente pela vitória divina, vitória e vitória para sempre! Eu oro tudo isso em 
nome dos Verdadeiros Pais. Amém! 
 
Palavras do Pai 
 
O presidente da Federação de Cidadãos Yoo Chong-kwan conduzirá três gritos de mansei. Como 
nosso tempo é curto, deveríamos apenas fazer um e pronto? Não, vamos somente fazer os 
manseis no final. 
 
Agora, vamos começar a ler. Vamos começar a partir do discurso dado no dia em que este dia 
sagrado foi criado. Vamos nos lembrar do que foi dito a respeito do Chil Pal Jeol, o dia de 
celebração para começar uma nova era.  
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[Eles leram o discurso do Pai dado no Dia da Declaração da Realidade do Sábado Cósmico para 
os Pais de Céu e Terra em 1997] Kwak Chung-hwan! [Sim.] Explique o significado da 
celebração de hoje. Depois disso, Hwang Sun-jo deve dizer algo também. Fale para nós sobre 
sua nova determinação e seus sentimentos neste dia; não tomem isto levianamente. Esta é uma 
colina que devemos escalar. Vocês devem ter uma forte determinação para superar a realidade 
presente e ter algo para deixar para as gerações futuras. Matenham isso em mente, compartilhem 
alguns de seus pensamentos hoje. Isto se aplica a todos. Vocês não podem evitar ir para o inferno 
se apenas pensarem sobre o que comer nas três refeições do dia, sem um único pensamento sobre 
a vontade de Deus e Sua providência. [Rev. Kwak e Rev. Hwang dão suas impressões.] 
 
Eu deveria dizer alguma coisa? A conclusão da providência de salvação é a conclusão do ideal 
de criação. O que significa a conclusão do ideal de criação de Deus? Significa um indivíduo que 
incorpora o amor verdadeiro, a vida verdadeira e a linhagem verdadeira de Deus. Esse indivíduo 
se torna uma semente para criar uma família verdadeira, tribo verdadeira, povo verdadeiro, e 
nação verdadeira. Isso é tudo sobre isto. 
 
Compreender o ideal de criação de Deus significa encontrar o que Deus tem procurado por toda a 
providência de salvação na terra, isto é, o que estava no plano de Deus mesmo antes que Ele 
começou a criar o cosmos. Isso é o que você deve compreender. A partir do ponto de vista de 
Deus, Ele deve ser capaz de dizer que você pertence completamente a Ele como Seus três objetos 
de amor. Isso é o amor, a vida e a linhagem de Deus. 
 
O que foi a queda? Para o homem, isto significou o total rompimento de seu relacionamento com 
Deus. Porque o homem não tem nada a ver com o amor, a vida e a linhagem de Deus, não temos 
nenhum fundamento para ter ao menos uma idéia ou uma compreensão da presença de Deus. 
Este é o problema.  
 
Na providência de salvação, Deus tem tentado nos ensinar através da natureza, no estágio de 
formação no tempo do Velho Testamento, através de Seu Filho no estágio de crescimento do 
período do Novo Testamento, e através dos Pais no estágio de aperfeiçoamento da Era do 
Completo Testamento. O que Deus esteve tentando nos ensinar? Deus queria nos ensinar 
claramente quem Ele é, e que pertencemos a Ele. Ele queria nos ensinar que Ele está em nós e 
que nós estamos Nele, e que Deus e o homem são um só. Esse é o ideal de criação. 
 
Vocês se referem a si mesmos como "eu"; Deus deve ser capaz de confiar neste "eu" como vocês 
confiam. Toda a educação que tivemos como coreanos neste mundo decaído, nossa história, 
nossa tradição nacional, nossos valores familiares, e assim por diante, não podem ser 
considerados como pertencendo somente a Deus. Eles realmente não têm nada a ver com Deus. 
Isso é o que vocês devem lembrar o tempo todo. Portanto, vocês devem negar completamente o 
que estavam pensando sobre si mesmos até agora, porque isso não tem nada a ver com o ideal de 
criação de Deus. Como Deus pode dizer "nós" ao referir a Si mesmo e ao homem? Ele somente 
pode dizer "nós", quando um homem e uma mulher que tenham alcançado a perfeição individual 
criem juntos uma família perfeita, centrando no amor, vida e linhagem de Deus. 
 
Deus pode utilizar a palavra "nós" para indicar Seu relacionamento com o homem, somente 
quando Ele for nosso Pai e nós formos somente Seus filhos.  
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A questão é se "eu" alcancei ou não a perfeição. "Eu" me tornei alguém em quem Deus pode 
confiar? Devemos ter um relacionamento absoluto com Deus, e possuir Seu amor, vida e 
linhagem. Esse é o fato primordial para ser lembrado. 
 
Vocês devem ser capazes de dizer: "Eu sou o filho (ou filha) que herdou e pode desempenhar a 
soberania de Deus, através de Seu amor e vida, nos níveis familiar, nacional e mundial, para 
sempre." Isso é o que o verdadeiro "eu" deve ser. Como pessoas decaídas, quando vocês dizem 
"eu" ou "meu", é uma total falsidade. Esse é o motivo pelo qual todos vocês devem compreender 
que Deus está esperando encontrar um "eu" que pode ser o fruto de Seu amor, vida e linhagem. 
 
Isso é o que "eu" devo ser. O país pelo qual Deus está procurando é feito de indivíduos que são 
os frutos de Seu amor, vida e linhagem. O "eu" deve ser absolutamente uma unidade em mente e 
corpo centrando Nele. Isso é o que "eu" devo ser, a partir do ponto de vista de Deus. Se Ele é o 
ser causal, o "eu" deve ser o ser resultante. Entretanto, o homem nem mesmo tem qualquer idéia 
sobre isso. Esse é o motivo pelo qual ele tem seguido através de vários estágios de revoluções. 
Para seguir através das revoluções de forma bem sucedida, ele deve negar cada simples laço 
criado com o céu e terra decaídos. 
 
Sem negar essas coisas, o homem nunca pode retornar para sua posição original. Vocês 
compreendem? Para retornar para sua posição original, é necessário restauração através de 
indenização. Deus quer reivindicar a "mim," quando "eu" me torno completamente uma unidade 
em mente e corpo com Ele. Quando você diz: "eu" ou "meu," sua mente e corpo estão 
completamente em unidade centrando em Deus? Esse é o problema. Esse é um grande problema. 
Se olhamos para isto a partir de um ponto de vista filosófico, ideológico ou histórico, este é um 
problema sério. A partir de onde vem a identidade de uma pessoa? Deveríamos ser o segundo 
Deus que possui Seu amor, vida e linhagem. Quando dizemos "nós," nossas mentes e corpos 
deveriam se unir centrando em Deus como Seus verdadeiros filhos e verdadeiras filhas. 
 
Para realizar a família de Deus na terra, o filho e a filha não devem cair e devem criar uma 
família não decaída. Deus deve ser capaz de chamar esta família de "Nossa" família. E Ele deve 
ser capaz de experimentar amar Seus próprios netos nessa família. Até que Deus tenha Seus 
próprios netos, Sua família não pode ser realizada. 
 
O problema é que quando você diz "eu", você não está pensando sobre si mesmo como o ser 
resultante de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta diretamente conectados ao amor, 
vida e linhagem de Deus. 
 
Qual é a coisa mais importante? Quando toda a restauração por indenização é completada, você 
deve retornar completamente para Deus para herdar Seu amor, vida e linhagem. Se você 
realmente pertence a Ele, sua mente e corpo não podem ser duas entidades. Deus é o sujeito de 
amor, o sujeito da vida e o sujeito da verdadeira linhagem. Você deve lembrar que Ele nos criou 
para um padrão absoluto. 
 
Você não pode negar a verdade, não importa quão difícil a situação em que você esteja possa ser. 
Você deve digerir as situações difíceis. Isso é o que é ser como Deus. 
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Certamente, vocês não podem ter coisas orgulhosamente por si mesmos, porque são os 
descendentes da linhagem decaída que negou o amor, a vida e a linhagem verdadeiros de Deus. 
Vocês devem lembrar que precisam negar sua própria existência para retornar para Deus. Essa é 
a triste realidade. Não importa quão feliz e grande você seja, é preciso compreender que sua 
existência começou sem a verdadeira origem – Deus. 
 
Vocês devem compreender claramente onde estão e como se encontram. O ponto é que vocês 
precisam passar através dos vales de indenização, superá-los, e encontrar seu verdadeiro "eu". 
Como vocês sabem, nenhum indivíduo, famílias, tribos, nações e nem o mundo como um todo 
passou através dos vales de indenização, portanto, vocês não têm nada a ver com seu verdadeiro 
"eu". Se tentar ter coisas por sua própria maneira, no final vocês estarão se contradizendo. 
 
Como seria estar no mundo original? Existimos como filhos de Deus com amor imutável, vida 
imutável e linhagem imutável. Quando somos o verdadeiro fruto de Seu amor, vida e linhagem. 
Nossos corpos e mentes estão em completa unidade. Aqueles entre vocês que atingiram este 
nível, levantem suas mãos. Porque estamos nos Últimos Dias, estou dando a vocês claro 
conhecimento. Eu sou a pessoa que pensou mais seriamente sobre este tipo de coisas. Sua 
realidade é que seu corpo quer seguir este caminho e sua mente quer seguir aquele caminho. 
Onde está a linha fronteiriça sobre a qual mente e corpo lutam? 
 
Todo indivíduo no inferno está conectado. "Eu" sou o ser resultante do mal ambiente que 
colocou Deus em absoluta miséria. Conhecendo isso, como podemos ousar chamá-Lo nosso Pai, 
e como podemos até mesmo conceber orar para Ele para receber Suas bênçãos? Vocês 
compreendem a óbvia contradição? Essas religiões que ensinam as pessoas a orarem pedindo 
bênçãos para Deus deveriam perecer. Todas elas irão perecer. 
 
Onde vocês estão? Vocês realmente já encontraram a si mesmos? Vocês não podem ter coisas 
por suas próprias maneiras sabendo o que vocês sabem. Deus está presente na mente e corpo em 
conflito? Ele está no conflito ou não? [Não, Ele não está.] Seus ladrões! Vocês se tornaram os 
filhos e filhas de terroristas contra Deus. Vocês pertencem a um mundo inteiramente diferente. 
 
Qualquer um pode trilhar o caminho de indenização. A questão é se essa pessoa pode ou não 
suportar até que o último vale tenha sido ultrapassado. Se suas preocupações por sua própria 
situação financeira pessoal impede você de cuidar da Total Vida de Oferta e de cuidar dos 
outros, você não pode ir para o céu ou qualquer outro lugar próximo a ele.  
 
Seus salafrários! Eu trilhei o caminho de restauração com este tipo de pensamentos e idéias, este 
tipo de filosofia, até que obtive a completa confiança de Deus. Quem realmente esteve ao meu 
lado? Nem mesmo minha mãe ou meu pai, ninguém. 
 
O único ser no mundo que pode reivindicar ter direitos é Deus. Ele criou o mundo com Sua 
mente e corpo em completa unidade. Ele o criou com amor absoluto, fé absoluta e devoção 
absoluta. Ele não tinha qualquer interesse ou desejo de obter algo para Seu próprio benefício. 
Não há amor verdadeiro quando há desejo por qualquer tipo de benefício auto-centrado. Amor 
verdadeiro não pode ser encontrado no amor auto-centrado. Até mesmo Deus não pode ter amor 
verdadeiro sozinho. Vocês compreendem? Esse é o motivo pelo qual Deus precisa de nós. 
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No relacionamento vertical entre pais e filhos, um forte laço pode ocorrer de modo 
comparativamente fácil. O problema é como um homem e uma mulher podem criar um laço 
absoluto como esse com Deus. Deus pode criar um laço forte de amor através da linha vertical de 
amor, vida e linhagem, mas como um homem e uma mulher podem criar esse laço forte? Como 
um homem e uma mulher podem criar uma unidade absoluta tal como Deus? Essa é a questão. 
Admitindo que há diferenças entre um homem e uma mulher, cada um de vocês deve se 
aperfeiçoar até obter a confiança de Deus. 
 
A limitação do relacionamento vertical é que você não pode criar famílias através dele. É preciso 
ter direita e esquerda, ou seja, o relacionamento horizontal. Entretanto, até mesmo os 
relacionamentos verticais entre Deus e o homem e entre Deus e a mulher, sem o relacionamento 
horizontal, não são suficientes para criar uma família ideal. Vocês precisam ter filhos. Deus, 
você, seu cônjuge e seus filhos: através destas três gerações juntas, uma família pode nascer. 
Sem essa família, nada realmente importa. Vocês pensam assim ou não? Vocês acreditam nisso 
ou não? [Acreditamos!] Sem uma família, nenhum corpo pode existir. Sem o relacionamento de 
acima e abaixo, o relacionamento de direita e esquerda (relacionamento de esposo e esposa) e o 
relacionamento de frente e atrás (relacionamento de irmão e irmã), não podemos compreender o 
propósito de três objetos. Com uma única família como o fruto de Seu ideal, Deus pode iniciar a 
edificação de uma tribo conectando todas as famílias a essa família central. Unindo todas as 
famílias a partir de uma combinação de muitas destas tribos seria criado um povo. Unindo esses 
povos, seria edificada uma nação. 
 
Todos deveríamos estar conectados ao amor, vida e linhagem dos Verdadeiros Pais. Vocês não 
pensam assim? Todos nós estamos conectados ao amor, vida e linhagem dos pais. Nenhum de 
nós nasceu por si mesmo. A idéia de "nós" vem a partir das famílias. Ela se origina a partir do 
fundamento familiar. Os relacionamentos entre pais e filhos e entre esposo e esposa devem ser 
eternos e imutáveis. Tal como pais e filhos estão ligados pelo destino, o relacionamento entre um 
homem e uma mulher deve também estar ligado pelo destino. Ninguém pode e nem deve mudar 
a ordem do amor eterno, o laço de vida e a linhagem. Entretanto, o mundo decaído está em 
absoluto caos em termos do relacionamento entre homens e mulheres. 
 
Assim, onde está o "nós"? Vocês entendem o que significa "nós"? Existe um relacionamento 
"nós" entre Deus e você? Existe ou não? [Não existe.] Não, ele não existe. Vocês devem 
compreender que não têm qualquer relacionamento com Deus. 
 
Não importa que pessoas capazes possam ser, o que elas pensam centrando em seus próprios 
conceitos, padrões de vida, ambientes, e fundamentos familiares não têm nada a ver com Deus. 
Nada a ver com seu verdadeiro "eu". Esse é o motivo pelo qual vocês devem resolver o problema 
fundamental. Vocês devem esclarecer o problema de seu amor, vida e linhagem no 
relacionamento com Deus, e restaurar e descobrir seu verdadeiro "eu". É urgente que vocês 
façam isso. Se eu fosse falar somente sobre isso, eu falaria para sempre. O que vocês pensam 
sobre si mesmos é falso. Não importa quão grande você seja, isto ainda é falso, é uma mentira. 
Quando vocês dizem, "eu," sua mente e corpo deveriam estar totalmente unidos diante de Deus. 
Quando seus pais criaram vocês, isto não aconteceu apenas para criá-los como um indivíduo, 
mas para criar uma família. Portanto, vocês não podem simplesmente colocar o "eu" antes de sua 
família. Vocês são uma parte importante e essencial de suas famílias. 
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Em comparação com o relacionamento vertical com Deus, o relacionamento homem-mulher é 
horizontal. Esta é a segunda dimensão. Em benefício de Deus, um homem e uma mulher devem 
trocar amor e vida centrando na linhagem vertical de Deus, e ter os filhos. Seus filhos seriam 
como a terceira geração do próprio Deus. Deus criou Adão e Eva esperando ver Suas terceiras 
encarnações, Seus netos. É verdadeiramente para isso que existe a instituição do matrimônio. 
Matrimônio é algo que vocês devem assumir muito seriamente e até mesmo temê-lo. O ponto 
que pode decidir o nascimento ou a destruição do cosmos inteiro é a família. Se vocês 
perguntarem para uma mulher: "Você quer que seu esposo seja até mesmo melhor do que Deus?" 
a resposta seguramente será "sim." De fato, vocês podem ser mais substanciais do que Deus, que 
não pode ter o relacionamento horizontal que homens e mulheres experimentam; Ele pode 
somente tomar parte de um relacionamento vertical com as pessoas. 
 
As pessoas devem crescer e experimentar o relacionamento horizontal de esposo e esposa para 
criar filhos. Em um matrimônio, vida amor e linhagem estão todos ligados entre si. Vocês devem 
desfrutar seu primeiro amor dentro de seu matrimônio. O primeiro amor. 
 
Com o primeiro amor, um homem e uma mulher podem ter o ponto focal comum do "nós." Mas 
isso não é suficiente. Sem ter filhos, o amor desbota. Ele desbota ou não? [Sim.] Ele desbota; por 
isso casais devem ter filhos. Um homem absolutamente necessita uma mulher, e uma mulher 
absolutamente necessita um homem. Por quê? Eles absolutamente necessitam um do outro para 
criar uma família. Precisamente o que eles necessitam um do outro? O que é isto? [O órgão 
sexual. (risadas)] Sim, o órgão sexual.  
 
O que é matrimônio? Matrimônio é encontrar o dono correto para seu órgão sexual. Vocês 
pensam assim? O órgão sexual de um homem pertence a sua esposa, e o órgão sexual de uma 
mulher pertence ao seu esposo. Este é um fato surpreendente. Ninguém deve se opor a esta lei. É 
“O” ou “X”, nada entre isto; O ou X, e pronto. Ninguém pode fazer qualquer coisa sobre isso. 
Este é o Princípio. Quem quer que negue este Princípio, mesmo se ele tem uma idéia muito clara 
sobre si mesmo, sobre a sociedade ou a nação, será sentenciado. Ele acabará na cela mais escura 
no inferno. Vocês verão. Vocês entendem ou não? [Entendemos!] Dois devem se tornam um. É 
preciso duas mãos para criar som. Embora Deus seja o ser absoluto, Ele necessita um parceiro 
com quem possa funcionar. Se você tentar por mil anos, nunca poderá aplaudir apenas com uma 
mão. (O Pai bate suas mãos.) Mesmo a partir disto, não podemos negar que Deus criou este 
mundo para amar outra coisa além Dele mesmo. Vocês compreendem? [Sim.] Como 
encontramos nosso verdadeiro "eu" e o restauramos, é a questão realmente importante. O simples 
fato desse assunto é que nossa mente e nosso corpo estão em conflito. Por toda a história, 
ninguém mais além do Reverendo Moon do movimento de Unificação tem o ensinamento 
revolucionário através do qual devemos unificar mente e corpo. 
 
Qual é a coisa mais essencial a ser feita? Vocês devem entender Deus. Vocês devem 
compreender Seu amor, vida e linhagem. A mente e o corpo do sujeito de amor, vida e linhagem 
está em completa unidade. Isto começa com um, se divide em dois e se une. Essa unidade 
representa os descendentes em uma família. Isso é a família, e sem família, não podemos ter o 
conceito de "nós." Vocês entendem? 
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O que as religiões buscam? Famílias. Essa é a resposta a partir do ponto de vista de Deus. Vocês 
não pensam assim? O que quer dizer quando a Bíblia fala que Jesus vai realizar o banquete das 
bodas do cordeiro? Isto significa que ele virá aqui como um noivo para encontrar sua noiva, por 
assim dizer; ele está vindo ao mundo para se casar. Adão não pôde se centrar sozinho em Deus. 
Nem mesmo Eva pôde. Isso foi a queda. As pessoas devem restaurar isso através do matrimônio, 
a condição inevitável e absoluta para nos restaurarmos. Aqueles que negam este fato deveriam 
ser colocados de lado. Não importa quão grande sejam as universidades onde eles se graduaram, 
todos eles irão para o fundo do inferno. Todos aqueles que colocam o "eu" na frente de Deus são 
falsos. 
 
A obra final de restauração por indenização é encontrar seu verdadeiro "eu". Você deve fazer a si 
mesmo perfeito. Sem aperfeiçoar seu eu individual, aperfeiçoar sua família é apenas um sonho 
em vão. Vocês são ladrões se pensarem o contrário. 
 
Vocês podem reivindicar que são os filhos do amor, vida e linhagem de Deus – para sempre no 
seio de Deus? Vocês podem reivindicar que não há nada para esconder de Deus? Isto deve soar 
como um sonho inatingível. Esse é o problema. Mesmo se vocês orarem de joelhos até que toda 
a pele deles seja arrancada e os ossos de seus joelhos apareçam, ainda não será fácil encontrar 
suas verdadeiras individualidades. Se vocês tentam encontrar suas verdadeiras individualidades, 
todo o mundo satânico se oporá a vocês. Vocês devem derrotar a si mesmos, negar a si mesmos. 
Vocês devem negar a si mesmos e centrar em Deus. Sem seguir através desta auto-negação, 
vocês nunca poderão encontrar suas verdadeiras almas. Vocês devem compreender que são 
refugos. Isso não é sério? Isso é muito sério. Vocês devem ter pensado que são muito espertos, 
mas o mundo não gira ao redor de vocês. Ele não existe para vocês. Desde o início ele existe 
para Deus. Isto pertence a Ele, e sem retornar o mundo para Ele, o qual inclui todos vocês, não 
há como vocês possam encontrar seu verdadeiro "eu". 
 
Vocês poderiam ter algum problema com a Vida de Total Oferta, mas olhem para mim. Eu tenho 
feito milhões e bilhões de dólares, mas eu não tenho nenhum dinheiro. Eu tenho gasto tudo pelo 
mundo. Ninguém pode tirar isso de mim. Com meu investimento, eu tenho plantado as sementes 
de verdadeiros ideais. Elas crescerão um dia. Deus as protegerá. Ele está protegendo essas 
sementes. Assim é como eu vejo as coisas. Mesmo se eu tiver que suportar o aprisionamento 
injusto, mesmo se eu for atacado, enquanto planto os ideais de Deus no coração das pessoas, Ele 
pode ajudar isso a crescer. Essa é minha crença. Vocês acreditam nisso também? 
 
Sua mente e seu corpo estão unidos? Sim ou não? Vocês devem ver claramente quão miseráveis 
realmente são. Vocês são apenas roupas velhas e remendadas. Vocês devem romper com essa 
situação. Vocês devem entrar em um forno de fundição para liquefazer a si mesmos. Então 
qualquer que seja a forma dos moldes que vocês sejam colocados, nunca devem reclamar. 
Mesmo se tiverem que passar por este processo centenas de vezes. 
 
Como restaurar seu verdadeiro "eu" é a coisa mais importante. Como tornar seu, o amor, a vida e 
a linhagem verdadeiros de Deus, e sua questão mais fundamental. Vocês entendem? [Sim.] 
Repitam comigo: "Encontrar meu verdadeiro "eu"!" [Encontrar meu verdadeiro "eu"!] Vocês já 
encontraram seu verdadeiro "eu"? Sua mente e seu corpo estão unidos? Vocês devem ser capazes 
de negar a coisa mais preciosa em suas vidas a qualquer momento diante de Deus.  
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Vocês pensam que dinheiro é importante para vocês? Vocês pensam que seus corpos são 
importantes? Vocês devem negar seus corpos. Vocês conhecem muito bem a si mesmos. Vocês 
pensam: "Isto é meu e isso é seu." Deus pensa que uma coisa pertence a Ele e outra coisa 
pertence aos outros? Não, Deus somente pensa sobre o bem-estar de Seus filhos. Esse é Seu 
único conceito. Vocês não são assim ainda. Centrando em Deus, o que pertence aos pais deve 
pertencer aos seus filhos; não deve importar qual bolso está cheio. Isto será a mesma coisa. Mas 
nossa realidade não é assim. Atualmente, as mulheres espertas possuem suas próprias contas 
bancárias. Elas estão realmente sendo espertas ou não? Elas não estão sendo espertas a partir do 
ponto de vista de Deus, e seus futuros não serão bons. Esse é o motivo pelo qual o Movimento de 
Unificação deve tentar educá-las. 
 
A partir de agora, vocês não devem chamar os membros japoneses de "japoneses." Não chamem 
os membros americanos ou os membros alemães de "americanos" ou "alemães." Vocês devem 
chamá-los de "irmãos e irmãs japoneses", "irmãos e irmãs americanos" ou "irmãos e irmãs 
alemães." Eles são seus irmãos e irmãs, compartilhando sua linhagem de sangue. Todos eles são 
membros da mesma família centrando em Deus. Eles também são filhos e filhas de Deus. Se 
vocês não vêem isso com clareza, nunca poderão ir para o céu. Vocês acreditam nisso ou não? 
[Acreditamos nisso.] Como vocês podem encontrar suas verdadeiras individualidades? Após 
vocês investirem a si mesmos pelo país, o mundo e Deus, somente então podem encontrar suas 
verdadeiras individualidades. Esse é o destino das pessoas decaídas que têm trilhado o caminho 
de restauração e da providência de salvação. 
 
Eu realmente nunca tive coisas para mim mesmo. Eu nunca desfrutei em ser chamado de 
"Messias" ou "Verdadeiros Pais." Vocês podem imaginar quão assustadora é essa posição? 
Vocês devem trafegar na auto-estrada da fé absoluta, do amor absoluto e da obediência absoluta 
que eu pavimentei para vocês. Vocês devem segui-la até o fim, mesmo se vocês morrerem 
milhares ou dezenas de milhares de vezes. Esse deveria ser o estado de sua fé. 
 
Vocês não podem pensar sobre si mesmos. Somente depois que vocês devotam inteiramente suas 
individualidades pelo benefício do mundo, e mesmo pelo mundo espiritual, vocês poderia pensar 
sobre si mesmos como tendo a aprovação oficial de Deus. Somente pela total autonegação, você 
pode superar as dificuldades. Você deve superar as dificuldades apresentadas pela sociedade, 
pela nação, pelo mundo, e até mesmo o mundo espiritual. Sem superar tudo isso, não há como 
você possa encontrar sua verdadeira individualidade. Vocês compreendem? 
 
Se há uma família de dez pessoas, todos os dez membros da família deveriam realmente servir e 
respeitar uns aos outros para serem uma unidade com o amor, a vida e a linhagem de Deus. Cada 
um dos membros devem ter este entendimento e trabalhar para ser uma parte essencial da família 
de Deus. As pessoas podem encontrar felicidade nos relacionamentos entre pais e filhos, entre 
esposo e esposa, e entre irmãos e irmãs. Isso é assim. Então, é natural ter avós, pais, um jovem 
casal e seus filhos em uma família, todas as quatro gerações juntas. 
 
Quando vocês olham para o mundo, há crianças, adolescentes, adultos e pessoas idosas. Se vocês 
experimentam amar todas as diferentes gerações de pessoas em suas próprias famílias, e 
expandem esse escopo de amor para o mundo, vocês podem ser os soberanos de seus países e do 
mundo. Vocês acreditam nisso? [Sim.]  
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Se vocês alcançam esse nível de amor pelo mundo, Deus dirá para vocês: "Por favor, leve-Me 
com você. Eu quero ir para onde você for." Como o Reverendo Moon pode liberar Deus? Como 
vocês podem acreditar que eu posso? Eu estou falando isso simplesmente por falar? Se eu oro, 
minha oração alcança o fim do mundo espiritual, não é? Vocês acreditam em mim ou não? 
[Acreditamos.] Vocês ouviram o relatório de Lee Sang-hun outro dia? Ele relatou que as coisas 
mudaram muito para melhor desde a Cerimônia de Coroação para a Realeza de Deus. Não fale a 
palavra "eu" tão facilmente! O que faz você pensar que é tão importante? Intelectuais como 
professores e doutores sempre pensam que eles são os melhores. Esse tipo de atitude conduzirá 
diretamente para as profundezas do inferno. Esse tipo de visão arrogante de si mesmo é a coisa 
mais vergonhosa no mundo espiritual. Sem compreender verdadeiramente a origem de si mesmo, 
eles pensam que podem escapar com as idéias com as quais se sentem confortáveis. Entretanto, 
sem criar um verdadeiro relacionamento com Deus, o qual é o ideal do Reino do Céu na terra e 
no céu, eles nunca podem ostentar o fruto da verdade que pensam ter. Vocês compreendem? 
[Sim.] Quanto sangue vocês estão dispostos a derramar? No movimento de Unificação, vocês 
devem estar dispostos a derramar sangue em benefício do mundo. Isso é o que somos como 
membros. Como vocês podem negar isso e apenas tentarem tirar vantagem do movimento? 
Aqueles que estão dispostos a assumirem a vantagem para os outros, estão verdadeiramente 
trilhando o caminho da piedade filial, do patriotismo, da santidade e divindade. Vocês entendem 
isso claramente? [Sim.] Vocês não devem confiar em ninguém. Agora vocês sabem o que deve 
ser seu verdadeiro "eu". 
 
Agora vocês sabem onde deve começar o autoconhecimento original. Aqueles que têm o correto 
autoconhecimento podem enganar seus cônjuges? Vocês devem compreender claramente seu 
verdadeiro "eu", e então criar suas famílias. Vocês devem entender Deus, Seu amor, e além de 
tudo, quão preciosa é Sua linhagem. Vocês jamais podem trocar isso nem mesmo por todo o 
universo. 
 
Hoje, no Chil Pal Jeol, Eu disse a vocês o que concluí a partir da questão mais seriamente 
contemplada até então. Eu a contemplei a partir do ponto de vista da origem da vida. As questões 
fundamentais da vida somente podem ser tratadas em uma família. Vocês compreendem? [Sim.] 
Quão esplêndida uma família ideal seria! A dolorosa esperança de Deus para ver tal família 
surgir na terra esteve acesa por milhares e dezenas milhares de anos. Ele não foi capaz de ver um 
único lar como esse por todos esses anos. 
 
Quão lamentável tem sido a situação de Deus! Adão esteve tentando criar essa família. Mas sua 
esposa e seus filhos não puderam incorporar os ideais. Esse é um enorme problema. Este é o 
tempo quando eu tenho feito algo sobre isso. Eu tenho pago indenização para o movimento e 
para o mundo. Agora é o tempo para eu fazer algo sobre minha própria família e parentes para 
proclamar a realidade do Sábado de Deus na terra e para liberar a pátria de Deus. 
 
Em qual fundamento vocês podem edificar a nação de Deus? No fundamento de seu verdadeiro 
"eu", de suas verdadeiras famílias, de suas verdadeiras tribos e de suas verdadeiras raças [grupos 
étnicos]. Entretanto, para esse propósito muitos de vocês não serão suficientes. Vocês devem ter 
o coração correto de estarem envergonhados de si mesmos diante do sol, das ondas dos oceanos, 
e de todas as coisas. Vocês devem compreender que a partir de agora suas vidas são de 
verdadeiro arrependimento por cada dia restante de suas vidas na terra.  
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Somente então vocês têm alguma chance de entrar na realidade da realeza celeste. Vocês 
compreendem ou não? [Compreendemos.] Aqueles de vocês que claramente compreendem isto, 
fechem seus olhos e levantem ambas as mãos. 
 
Depois da celebração do Chil Pal Jeol, eu devo deixá-los. Vocês não precisam de Pais, de um 
Salvador, ou mesmo de Deus. Vocês sabem tudo que é necessário saber. Com o correto 
autoconhecimento, vocês devem edificar um fundamento familiar até mesmo mais concreto e 
inquebrantável. Se vocês edificam uma nação e o mundo sobre esse forte fundamento familiar, 
Deus pode proteger essa nação e o mundo até o fim. Vocês devem saber onde sua verdadeira 
família começa e onde a nação de Deus começa. Vocês compreendem? 
 
Vocês estão dispostos a fazer a determinação de viver essa vida ou não? [Sim, estamos.] Todas 
as suas vozes combinadas são mais suaves do que a minha voz sozinha, não é? [Sim!] 
 
Esse é seu destino. Se eu tivesse dito isto antes quando não estavam prontos, vocês teriam 
fugido. Vocês poderiam ter feito isto. Mas agora, vocês não têm nenhum lugar para onde correr. 
Como santos podem correr deste tipo de grandiosa missão? Isso não é verdade? 
 
O mundo espiritual está correndo na direção de uma única mente e uma única determinação. 
Qualquer pessoa que tenha a mínima inteligência seguramente tentará apoiar esta forma de vida. 
Vocês estão seguindo o caminho do céu onde eu estou seguindo ou não? [Sim, estamos.] Então, 
primeiro de tudo, vocês devem ter o correto entendimento de seu verdadeiro "eu". Não há nada 
que eu não farei para me tornar capaz de liberar o cosmos e Deus. Eu estou ensinando a vocês a 
lei imutável que aprendi como verdade ao risco de minha vida. Aqueles que se perdem 
terminarão em total miséria. 
 
Neste significante dia de Chil Pal Jeol, vamos mais uma vez nos determinar para encontrar 
nossas verdadeiras individualidades para edificar verdadeiras famílias com as quais criaremos a 
nação e o mundo de Deus. Então todos devemos ser os verdadeiros antepassados das gerações 
passadas e futuras! Amém! [Amém!] 
 
Eu não tenho escolha a não ser confiar em vocês. Assim, eu confio que vocês anunciarão o que 
ouviram hoje. Eu realmente quero que vocês me digam algum dia: "eu fiz todas as coisas que 
você me disse para fazer. Eu encontrei meu verdadeiro eu, criei minha própria família 
verdadeira. Agora, me apresente para Deus." Eu certamente o farei. Vocês compreendem? [Sim.] 
Eu faço a vocês essa promessa. Eu não vivo descuidadamente. Tal como Deus me disse, eu 
protejo aqueles que estão sob meus cuidados, não importa o que aconteça, mesmo ao risco de 
minha própria vida. Mas depois que o período exigido de Deus está concluído, eu nem mesmo 
olho para trás. Está acabado. Vocês compreendem? [Sim.] Construam uma nação centrando nas 
famílias abençoadas. Eu dou a vocês a missão, o objetivo comum do mundo. Vocês entendem? 
 
A Coréia assumirá a responsabilidade para edificar a nação de Deus ou não? [Nós faremos.] 
Aqueles que não estão dispostos a assumirem a responsabilidade de edificar a nação de Deus, 
levantem suas mãos. Bem, ao menos ninguém disse que não está. Isso é bom de ver.] 
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[Rev. Kwak: "Por favor, todos se levantem."] Todos estão levantados? [Rev. Kwak: "Nós 
faremos três gritos de Mansei. Após os gritos de "Mansei" vocês devem compartilhar da refeição 
aqui na mesa em benefício de Deus.] 
 
[Rev. Yoo Chong-kwan: Mais uma vez, nos determinamos fortemente em sermos a luz deste 
mundo centrando nas palavras do Pai dadas na quinta celebração do Chil Pal Jeol] 
Vamos todos nos determinar a sermos a luz deste mundo!  
 
[Originalmente publicado na revista Today's World, agosto de 2001] 
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