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Tenho certeza que todos vocês compreendem o significado do dia e da importância de 
18 de setembro. Hoje eu quero proferir uma mensagem intitulada “Visão Histórica da 
Providência,” sendo que vocês devem conhecer o fundamento histórico. Há muitas 
religiões atualmente, mas há poucas que realmente entendem a visão de Deus da 
providência. Há muitas religiões e crenças, mas normalmente elas não podem 
facilmente se separar de seus fundamentos culturais e raízes locais. A providência de 
Deus é sempre iniciada em uma única área local, mas com um conceito universal que 
está direcionado para trazer todos para uma única providência universal culminante. 
 
Embora uma religião possa parecer estar moldada pelo contexto de seu fundamento 
local, toda boa religião tem o mesmo tema central do cenário providencial básico de 
Deus. Nossa conclusão é que Deus está operando na direção de um único tema central 
da providência. Portanto, a conclusão da vontade de Deus não será realizada no 
processo de seu desenvolvimento, mas no final, na culminação. A história humana 
começou no mundo decaído. Quando a restauração a partir desse ponto até o mundo 
original é concluída, todos os objetivos da religião serão cumpridos, incluindo o nível 
de família, sociedade e nação, quando o mundo inteiro é restaurado de volta para Deus. 
 
A história está sempre se movendo na direção de uma única linha central de realização, 
em um processo semelhante ao desenvolvimento de um governo central; ao invés de 
fazê-lo totalmente de uma vez, Deus começa organizando uma família, uma tribo, uma 
vila, uma cidade, então um país, um estado, e finalmente o governo federal. Com este 
tipo de cenário, vocês podem explicar a visão de Deus sobre a providência. 
 
Há basicamente dois aspectos no mundo atual – o Oriente e o Ocidente. Naturalmente, 
em cada um desses aspectos existe todas as quatro direções. Uma variedade de culturas 
emergiu no Oriente e no Ocidente, mas Deus está sempre operando em uma única 
cultura central, com um único tema central da providência. Embora determinada 
religião represente o tema central de Deus, ela provavelmente não parece tão diferente 
das outras religiões. Se vocês estão colocados no centro ou ao lado da providência 
principal não faz qualquer diferença, porque há somente uma única direção – para cima 
– e a realização de cada religião sempre a levará para cima na direção do objetivo 
central.  
 
Cada religião nasceu para um propósito, e uma vez que tenha sido realizada dentro de 
sua esfera limitada, ela terá finalizado sua missão. O governo de um município está sob 
a autoridade do governo nacional; da mesma forma, quando uma religião mais elevada 
aparece, a religião inferior será absorvida. Assim, até que a religião central cumpra 
completamente a vontade de Deus, ela não irá parar ou se tornará dormente, mas durará 
até o dia da culminação. 
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Quando todas estas religiões se tornarão unidas? Nos Últimos Dias, o propósito de cada 
religião será concluído, e quando alcançamos esse dia de consumação, haverá um único 
movimento final de unidade entre as religiões. A religião central sempre se concentra 
nesse único dia quando todas as religiões serão unidas, e haverá muitas profecias sobre 
o grande dia de unificação que virá. É assim como a religião central tem mantido a 
esperança. 
 
O Cristianismo é uma religião mundial. Como ele pôde chegar a ser essa religião 
formidável atualmente? Isto é porque o Cristianismo foi criado por Deus para assumir o 
papel central, e enquanto a vontade de Deus ainda está se movendo em frente, o 
Cristianismo deve manter o passo. Entretanto, quando os Últimos Dias chegam, ele 
chegará a um fim juntamente com todas as outras religiões. Nesse dia de consumação, a 
única força unificadora que está sendo profetizada é, em termos religiosos, o conceito 
do Messias. O Messias é o tema central do Cristianismo, e toda religião tem um 
conceito messiânico de alguma forma. Toda boa religião no mundo atual tem alguma 
variação desta ideia. 
 
Ao mesmo tempo que as religiões estão se movendo internamente na direção desse 
único ponto unificador, o mundo externo também está se movendo na direção da 
unidade. Atualmente o mundo está consolidado em dois aspectos – os mundos 
democrático e comunista. Quando chegar o dia da consumação, estes dois mundos se 
confrontarão, e ambos serão finalizados. Por que é assim? É porque o propósito de Deus 
da providência é para o mundo todo, e quando isto é realizado, esses dois mundos 
devem acabar a fim de que um único mundo de Deus seja formado. 
 
Onde estamos atualmente? De novo, podemos dizer que o tempo para o fim do mundo 
livre está próximo. Os Estados Unidos têm orgulho de ser um país democrático, mas 
essa filosofia particular está se tornando obsoleta. A filosofia da democracia de hoje não 
funcionará no mundo futuro. Quando falamos sobre o fim do mundo democrático, isto 
implica no fim do mundo cristão. Isto também se aplica ao mundo comunista. Até 1978 
os comunistas estavam confiantes que poderiam conquistar o mundo, mas desde então 
eles compreenderam que, por causa de suas próprias divisões internas, não poderiam 
fazer isto. Eles se tornaram esse poder comunista que não é tão poderoso. 
 
O tempo chegou quando uma nova visão é necessária, uma nova filosofia religiosa e 
ideologia que ajudará o mundo atual a consumar o objetivo definitivo do propósito de 
Deus. Quem trará este novo conceito e visão de futuro? O que ele ensinaria e para onde 
ele conduziria a humanidade? O Messias prometido por Deus dará nova visão não 
somente para o mundo religioso, mas também para o mundo secular. Primeiro de tudo, 
ele virá como um homem verdadeiro, trazendo a verdade que o capacitará unir todas as 
religiões. Além disso, ele terá uma solução realista para os problemas do mundo, e será 
capaz de conduzir o caminho para uma solução de esperança. 
 
Uma solução é necessária em todos os níveis – individual, familiar, nação e mundo. 
Problemas realistas estão lá, e soluções realistas são necessárias. Quando o Messias 
chega como um homem, ele fará tudo isso sozinho? Ele deve primeiro demonstrar uma 
família que seja um bloco edificador do Reino do Céu. Essa será a família na qual todas 
as religiões podem se sentir em casa, e encontrar a realização de seus ideais. Até mesmo 
pessoas não religiosas sentirão que a família do Messias é a família ideal que todos 
precisam.  
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A família será universal, não baseada em qualquer cultura ou denominação específica, 
mas uma que possa fornecer o modelo universal para todas as culturas. Vocês podem 
pensar sobre alguma exceção para isso? 
 
Se uma religião está pregando supremacia branca, ela tem a qualificação para fornecer 
realização em âmbito mundial? O Cristianismo abraça o conceito de ser o povo 
escolhido de Deus, mas se os cristãos se consideram uma classe privilegiada 
desconsiderando os outros, eles não serão aceitos por Deus. Se tentam perpetuar esse 
conceito, eles continuarão a prosperar? Se o povo escolhido de Deus tem algum 
preconceito ou arrogância, então Deus definitivamente elevará outro grupo como seu 
povo escolhido. Se o Cristianismo tem se desenvolvido principalmente em uma cultura 
de pessoas brancas com preconceito racial, ou se os judeus têm alguma arrogância como 
o povo escolhido, então eles não estão entendendo a mente de Deus, e Ele 
definitivamente elevará outra raça como o povo escolhido. Esta não é apenas minha 
opinião, mas um fato comprovado pela história. 
 
Quando cheguei ao mundo ocidental para pregar a revelação de Deus mais lógica e 
natural, os cristãos ficaram chocados e a cultura branca se recusou aceitá-la; o povo 
Judeu também sentiu que eu tinha que ser parado. O interessante é que, quando líderes 
das religiões estabelecidas se opõem a mim, frequentemente suas esposas e filhos 
começam a ficar do lado do recém-chegado! Se um esposo está muito contrariado, em 
muitos casos Deus escolherá sua esposa ou filho para dar apoio. Isso não acontece pelo 
esforço de algum líder religioso, mas através da intervenção direta de Deus. Deus tem 
preparado muitos indivíduos que estão prontos para receber o ideal messiânico, como 
sementes que brotarão no dia final da consumação. 
 
Como saberemos que os Últimos Dias estão aqui? O sinal será um movimento de 
pessoas prevendo o tempo dos Últimos Dias, e incitando as pessoas a se prepararem. Se 
suas previsões particulares não são cumpridas, então ao menos haverá pessoas que estão 
tentando se preparar. O único movimento que está preparando para o dia da consumação 
é a Igreja de Unificação. 
 
Sou muito feliz por ter nascido como um coreano, porque coreanos não têm qualquer 
posição ou respeito mundano para se orgulhar. Por exemplo, os japoneses geralmente 
são orgulhosos e pensam que são melhores do que coreanos e outros povos porque 
geralmente lideram qualquer corrida. Mas não existe nenhuma regra que todo campeão 
deve ser japonês. No boxe, por exemplo, um pequeno japonês não pode derrotar um 
gigante ocidental. O boxe começou com os brancos, mas agora a supremacia geralmente 
pertence aos negros nesse esporte. Os brancos não podem desqualificar os negros de 
participarem simplesmente porque os brancos originaram o esporte do boxe; o direito 
internacional não permitiria isso. 
 
Quando os japoneses compreenderam que o Princípio Divino era a suprema verdade, 
eles sentiram que os japoneses deviam desempenhar o papel principal, e alguns 
empresários me abordaram sobre comprar o Princípio Divino. Deveríamos responder e 
negociar com eles? Dinheiro manda em muitas arenas, e às vezes resultados esportivos 
são fraudados, por exemplo, mas é ilegal mesmo assim. Eu recusei os empresários 
japoneses, e mais tarde a imprensa japonesa tentou manchar minha reputação para que 
pudessem tomar o Princípio Divino pela força. 
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Estes cidadãos importantes sentiram que não podiam me permitir prosperar no Japão, 
mas seus próprios filhos e muitos estudantes universitários brilhantes se manifestaram 
para desafiá-los! 
 
Entretanto, aqui na América, outra situação se desenvolveu. Aqui os cristãos pensam 
que Jesus pertence ao ocidente, e quando um pregador coreano apareceu, os teólogos 
ocidentais reagiram, pensando que certamente sabiam mais do que ele. Inicialmente eles 
rejeitaram inflexivelmente a Igreja de Unificação e o Princípio Divino. Minha resposta 
foi que os dois deviam competir na arena mundial e ter uma discussão pública aberta, 
por isso convidei famosos teólogos e filósofos. A maioria deles recusou participar. Esse 
recuo de fato representa sua própria derrota, demonstrando que eles não tinham 
coragem para se levantar. 
 
Então os truques sujos começaram, com várias pessoas tentando me derrubar de várias 
maneiras, através da má publicidade, assassinato de caráter e investigação do governo. 
Quando comecei meu trabalho aqui em 1972, muitas pessoas pensaram que eu não 
passaria de 1973, e então elas poderiam se livrar de mim. Ao invés, a Igreja de 
Unificação derrotou até mesmo o Congresso dos Estados Unidos. 
 
O problema enfrentado pelas pessoas que querem impedir a Igreja de Unificação de 
prosperar é que o movimento aqui é feito essencialmente de americanos, não de 
coreanos. Se sou deportado da América, vocês também farão as malas e partirão? Se 
vou embora, haverá muitas pessoas deixadas para trás que vão chorar e sentir que não 
podem perdoar a nação por essa ação. Seu desgosto não será curado por qualquer pessoa 
branca vindo confortá-los. Eles somente serão confortados por alguns coreanos 
prometendo transmitir seus corações e amor para mim e chamando-os a trabalhar nesse 
meio tempo. Nem mesmo as armas e ameaças do governo podem mudar o coração de 
um homem, então o que acontecerá definitivamente? Se muitos americanos estão tristes 
que o Reverendo Moon não está neste país, então um governo democrático deverá 
responder com um convite para que o Reverendo Moon volte, para que os cidadãos 
sejam acalmados. 
 
Então o que eu deveria fazer? Eu deveria voar de volta imediatamente, ou recusar vir 
novamente? Se recuso voltar, então milhões de americanos se inscreverão para imigrar 
para a Coreia. O mundo enxergaria que esses imigrantes não são o lixo da sociedade, 
mas jovens distintos e motivados. Isso seria um problema da Coreia, meu problema, ou 
um problema da América? 
 
Embora esta seja uma reunião da Igreja, eu sei que há algum registro do governo sendo 
feito sobre cada palavra que digo. Para seu benefício, eu digo que se a América 
continuar em seu atual curso, ela declinará inevitavelmente; devemos fazer algo drástico 
agora. A Igreja de Unificação não deseja ver a América declinar, mas se ela maltratar 
este movimento dado por Deus, então Deus agirá e o declínio será inevitável. Seria 
muito melhor para Deus começar tudo de novo do que continuar lutando com um país 
que não se alinha com Sua direção. Essa nação não pode sobreviver. 
 
Este Centro Mundial de Missões está localizado na Oitava Avenida, que é famosa por 
prostituição. Aqui nossos membros estão reunidos aos milhares, perseguindo uma única 
direção de vida, enquanto as pessoas na rua perseguem outra. Quem influenciará quem? 
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Vocês serão engolidos por elas, ou se recusarão ser influenciados, mas apenas se sentam 
e esperam, ou vocês farão algo sobre isto? Eu tenho visto que nos últimos cinco anos 
Nova York está afundando e se tornando impensadamente suja. Vocês podem ver isto 
apenas olhando para o outro lado da rua. O que o governo está fazendo sobre isto? Na 
maioria dos casos, o governo não se importa. 
 
Há muitas denominações na América, mas o que elas estão fazendo sobre isso? A 
situação está ficando pior, contudo, qual solução elas estão oferecendo? Embora me 
desprezem, elas deverão reconhecer que estou oferecendo uma solução. A evidência é 
vocês: muitos de vocês eram vítimas dessa sociedade, mas renasceram como cidadãos 
que estão edificando o reino. Jovens imorais e desencorajados que vieram aqui estão 
sendo mudados em homens e mulheres piedosos de visão. Vocês estão trabalhando mais 
intensamente do que qualquer outra pessoa ao restaurar material e testemunhar. Muitas 
pessoas me acusam de lavar o cérebro, mas esse tipo de crítica barata não resistirá a 
uma investigação honesta. 
 
Nenhum poder pode evitar a América de entrar nos Últimos Dias, e nenhum cidadão 
pode ser indiferente ou rejeitar ser parte da situação. Se os americanos se recusam 
abraçar a providência de Deus, este país ficará de lado. Deus precisa de um campeão 
que possa avançar a providência aos trancos e barrancos. Quem são as pessoas que 
podem viver de acordo com Sua expectativa? Neste tempo extraordinário na história 
Deus vê a oportunidade para saltar à frente, e se o governo ou religiões estabelecidas se 
opuserem ao Seu instrumento, Deus permitirá que aconteçam coisas incomuns a eles. 
Deus está permitindo que a Igreja de Unificação dê um salto adiante e nos dê grandes 
oportunidades, suprimindo o poder de governos e avançando a providência. Esse é o 
mandamento de Deus. 
 
Vocês são o tipo de pessoa que pode recuperar a pressão como uma bola de borracha, 
ou serão destruídos por ela? Precisamos de pessoas que não sejam apenas elásticas, mas 
resistentes e que possam suportar. A religião americana é como um barco capturado em 
um furacão, e o governo também está desamparado e sem nenhuma âncora. Quando a 
água está turbulenta e o vento está forte, e seu barco está balançando sem controle, o 
que ocorrerá? Esse é o tipo de situação perigosa que estamos vivendo atualmente. 
 
Nós, na Igreja de Unificação, temos uma âncora? Deus é nossa âncora, e eu sou a corda. 
Isso significa que tudo que vocês devem fazer para sobreviver é segurar na corda; vocês 
nem precisam segurar na âncora diretamente. A âncora está sempre profunda na água, 
por isso o que vocês devem fazer é pegar e se agarrar na corda. Outras igrejas podem 
estar oferecendo uma bela corda de ouro, mas não há nenhuma âncora no fundo. A 
corda da Igreja de Unificação é de náilon liso, mas há uma âncora abaixo. Aquelas 
pessoas que anunciam sua linda corda nos criticam; mesmo o governo se vangloria do 
tamanho de sua corda, e como a Igreja de Unificação está cheirando a peixe. Mas a 
diferença é que temos uma âncora e eles não. 
 
Quem será o fator controlador ou pessoa central no meio desta catástrofe global? 
Mesmo o próprio presidente não será adequado porque os problemas de hoje vão além 
da compreensão humana; nenhum poder humano será suficiente. Vocês apenas 
acreditam nisto ou conhecem isto como um fato? Somente uma solução baseada em 
uma mensagem de Deus pode funcionar. 
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Vocês podem pensar sobre qualquer outro líder religioso na história que tenha levantado 
tanta controvérsia como eu, provocando furacões em cada continente que visito? A 
mídia me deu muitos títulos não solicitados, tais como empresário coreano, evangelista 
coreano e profeta coreano. Todos estes títulos estão corretos, o que significa que não 
sou apenas um pequeno líder religioso cuidando de uma única igreja; estou interessado 
e envolvido em toda esfera da vida. Outra crítica recente é a previsão que dominarei os 
oceanos e portos americanos através de nossa indústria pesqueira. Eu sinto realmente 
que alguns grandes capitães pesqueiros emergirão entre nossas mulheres da Igreja de 
Unificação. Esse será nosso orgulho porque geralmente mulheres americanas ficam em 
casa e comandam seus esposos. 
 
Eu conclui que o dia da consumação está aqui. O que precisamos é a visão para 
enxergar nossa direção para guiar a vida humana de uma forma adequada e criar o 
mundo futuro. Neste ponto de transição precisamos de um tema central que venha do 
envolvimento direto de Deus na forma do Messias. Vocês gostariam de mudar sua 
igreja para uma que seja mais conveniente? Estou certo que vocês eram ateus antes, mas 
agora mudaram essa convicção e forma de vida. Vocês não ficarão cansados de olhar 
para mim cedo ou tarde? Eu continuo empurrando vocês, dizendo que devem viver para 
o benefício do mundo, mas vocês não estão desencorajados porque nem mesmo veem o 
mundo ainda? Se vocês não se mexem, então eu os empurrarei. 
 
Ao invés vocês se empurrarão ou serão empurrados por mim? E quanto a ser empurrado 
por Deus? É melhor não ter a mim ou a Deus empurrando-os, porque então vocês 
carregarão um fardo e enfrentarão julgamento se falharem, mas quando empurram a si 
mesmos, há sempre outra chance. Qual rota vocês, americanos espertos, assumem? Se 
seus olhos estão caindo com sono, vocês devem mandá-los ficarem abertos. Se suas 
mãos não obedecem, vocês devem adverti-las que não podem se comportar assim 
depois de me encontrarem. Digam para suas pernas que elas possuem o dono errado, se 
elas não podem trabalhar mais. Se vocês, irmãs, têm seios e quadris que são tão grandes 
que as atrasam, vocês devem castigá-los e moldá-los. Ordenem que suas bocas sigam 
sem comer se elas demandam muito comida boa. Os homens são sempre gananciosos 
para obter algo de graça, mas agora vocês podem dizer para seu cérebro que é tempo 
para dar algo de graça para os outros. Seus processos mentais devem mudar assim. 
 
Orientais e ocidentais enxergam mais longe? Se a lente de uma câmera está aberta, 
então ela somente foca claramente em objetos próximos, mas quando ela está mais 
fechada, ela também pode focar objetos distantes. Os olhos de ocidentais estão sempre 
abertos, por isso eles focam em coisas mais perto, por isso naturalmente eles criaram 
uma grande civilização material. Os olhos de orientais são mais estreitos. Até mesmo 
para um oriental, eu tenho olhos pequenos, tão pequenos que às vezes vocês imaginam 
se meus olhos estão abertos ou fechados. Eu tenho a visão para ver longe. Eu tenho 
enxergado uma grande distância, suficiente para penetrar o coração de Deus, e porque 
sei o que repousa adiante, posso comandar meu corpo e disciplinar minha fome, sono e 
vida amorosa. Quando Deus vê este autocontrole, Ele sente que pode confiar 
absolutamente tudo em mim – minhas pernas, braços, boca e assim por diante. Vocês, 
mulheres da Igreja de Unificação, podem controlar os desejos de seu corpo? Se um 
homem bonito está perto, vocês não desejam que ele toque seu corpo? Vocês homens 
não são melhores! Às vezes ouço relatos muito honestos sobre membros que agem 
como loucos porque não podem controlar seus desejos sexuais. Vocês têm 
autodisciplina total para controlar sua vida amorosa? 
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Devemos preparar o dia de culminação ou cumprir esse dia? Vocês gostariam de ser 
aqueles que o preparam, ou ser os executores centrais daquele dia? O Messias é a 
culminação da obra de Deus através da história, e ele é necessário por todos, seja 
homem ou mulher, americano ou oriental, ou mesmo um comunista. Devemos 
identificar qual é a religião central. Primeiro o Judaísmo, e então o Cristianismo 
ostentaram historicamente essa posição. A religião central sempre começa a partir de 
Deus e continuará até o cumprimento de seu propósito no final dos Últimos Dias. Deus 
disse que Ele é o alfa e o ômega, e isto está refletido no curso de Sua religião central. 
 
A primeira parte da história de Deus foi a era do Velho Testamento, e agora estamos 
nos movendo para a era do Completo Testamento. Essa era é o tempo para a conclusão 
ou culminação das histórias do Velho Testamento e do Novo Testamento. O Judaísmo 
não pode ser consumado por si mesmo; deve haver uma verdade definitiva que o 
liberará e o elevará para ser concluído, e o Cristianismo também. A Igreja de Unificação 
está funcionando como um mediador para trazer unidade para que todas as religiões 
possam se mover juntas na direção da culminação. Esse é o motivo pelo qual vocês 
encontrarão membros da Igreja de Unificação que vieram de cada aspecto da vida 
religiosa – Judeus, Cristãos, Budistas e assim por diante. 
 
Posso ver que até agora a história humana tem sido um empreendimento fracassado. 
Quem assumirá a responsabilidade para consertar a história de falhas? Aqueles que 
foram responsáveis pelas falhas da história estão agora no mundo espiritual, e eles 
precisam ser liberados. Isso virá para eles somente quando alguém aqui na terra 
fisicamente reverta as falhas deles. Este é o motivo pelo qual vocês não podem resolver 
os problemas do presente a menos que as falhas do passado sejam resolvidas. Deve 
haver alguma solução combinada para os problemas dos mundos democrático e 
comunista, para desvendar tanto o passado como o presente. Sem essa solução, não há 
nenhuma esperança para o futuro. 
 
Cristãos e Judeus não pensam dessa forma, mas acreditam que continuarão como são 
pela eternidade. Eles nem mesmo podem imaginar a necessidade do dia de consumação 
quando possam ser liberados. No dia de consumação, o passado, o presente e o futuro 
serão desdobrados horizontalmente ao mesmo tempo em diferentes camadas. Se a Igreja 
de Unificação é a crença central neste período, então devemos ter a solução para o 
passado e o presente. Vocês podem se enxergar como indivíduos insignificantes, mas 
vocês são o fruto do passado, vocês são o presente e a extensão de vocês será o futuro. 
 
Todos vocês vieram para a era de consumação a partir de todos os tipos de 
fundamentos, mas estão unidos pelo tema central de Deus. Isso é o que é seu papel. A 
menos que descubram o tema e direção central, vocês não podem se projetar para o 
futuro na direção de Deus, o que é uma única linha direta vertical. Vocês devem 
encontrá-la, e se mover com ela para alcançar o mundo espiritual e Deus. Se seu ângulo 
estiver mesmo que levemente diferente, então vocês certamente irão em uma direção 
inteiramente diferente. 
 
Se o Cristianismo tivesse se unido com a Igreja de Unificação quando ela nasceu, não 
teria havido uma grande disseminação do comunismo ou as turbulências catastróficas 
que vemos agora no mundo. O Cristianismo é como um campo preparado por Deus para 
o Reino do Céu, e tudo que era necessário era o nascimento da nova ideologia que 
desempenharia o papel central e expandiria este território cristão.  
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Isso é o que Deus esperava que aconteceria. Este é o motivo pelo qual Deus plantou a 
Igreja de Unificação no fundamento mundial do Cristianismo. A primeira coisa que 
deveria ter acontecido era a aceitação do ideal de Unificação pela comunidade cristã de 
uma única nação. Então isto teria se expandido para o restante do mundo. 
 
Quando Jesus veio ao mundo, Deus já tinha preparado por 4.000 anos para que o 
Messias pudesse obter primeiro seu próprio povo. Então a providência mundial deveria 
ter começado. Jesus tem forte identidade nacional, mas o Messias não veio para a 
supremacia dos Judeus; ele veio para o propósito mundial, embora começou no nível 
mundial. Por que os Judeus não aceitaram Jesus? Porque eles viram que ele era 
diferente. Mas naturalmente ele era diferente porque eles estavam somente no nível 
nacional, e Jesus estava vivendo para o nível internacional. Como ele poderia ser igual? 
 
A Igreja de Unificação está aqui com a ideologia universal e não pode se ajustar a 
qualquer nação específica ou parte do mundo. Religiões existentes veem que somos 
diferentes e não ouvimos elas, mas naturalmente somos diferentes e elas deveriam nos 
ouvir. Temos uma direção e filosofia aprovadas por Deus, e a coragem para espalhá-las 
pelo mundo. Se os cristãos coreanos em particular tivessem aceitado de coração a Igreja 
de Unificação muitas décadas atrás, a comunidade cristã do mundo teria sido afetada? 
Se o Cristianismo mundial tivesse sido afetado, então o mundo democrático não estaria 
sem ajuda como está atualmente. Deus teria permitido a expansão dos inimigos do 
mundo livre porque nada mais o acordaria. O comunismo está ameaçando sua própria 
existência, mas o mundo democrático ainda está adormecido. O mundo livre ou o 
mundo comunista está expandindo seu território mais rápido atualmente? A maior 
necessidade de Deus é elevar uma ideologia que não seja superada, mas que vencerá 
sobre a ideologia comunista e expandirá por todo o mundo. Esta é certamente a 
estratégia mais lógica. Portanto, o ideal messiânico começará com o indivíduo, tribo, 
nação e assim por diante, se expandindo para o mundo. Mas esta ideologia não será 
apenas o produto de uma cultura local; ela será uma cultura universal. 
 
Porque as comunidades cristãs de 2.000 anos de idade se opuseram à Igreja de 
Unificação, Deus está deixando as igrejas hoje. A Bíblia diz que os membros de sua 
própria família serão seus inimigos; agora as famílias estão se tornando inimigas por 
causa da obra de Satanás. Desde o início, meu conceito era de uma base mundial. Eu 
comecei no ambiente nacional da Coreia porque o movimento tinha que começar de 
algum local específico, mas eu fui além dessa fronteira para alcançar o mundo. Porque o 
grande fundamento cristão foi rompido, eu mesmo tive que erigir o fundamento passo-
a-passo para que pudesse alcançar o mundo. Esse trabalho começou no nível familiar, 
então se moveu para a tribo e nação, e então pude saltar além da nação. Em 1972 o 
fundamento nacional foi estabelecido. 
 
Depois que pude lançar a cruzada mundial, fui da Coreia para a América, a nação 
central que representa o mundo inteiro. Eu vim e preparei por um ano, e desde 1973 
comecei a cruzada mais extraordinária. Como a oposição do Cristianismo coreano pôde 
ser indenizado? Sim, aqui na América. Através da reunião no Madison Square Garden 
em 1974 a América me deu uma recepção de braços abertos no primeiro Dia da Cruzada 
da Esperança. Um grande número de citações, proclamações e cartas de cidadania 
honorária foi recebido. A comunidade cristã da Coreia tinha me rejeitado, mas 
inicialmente a comunidade cristã americana me recebeu, e assim, restituição foi feita 
pela falha coreana. 
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Baseado nessa vitória, eu organizei o IOWC em 1974 e mobilizei a cruzada para o 
Japão e a Coreia no final daquele ano. Embora eu tenha erigido o fundamento nacional 
na Coreia, este foi somente espiritual e interno em conteúdo. Baseado na vitória no 
mundo ocidental em 1974, eu pude voltar para a Coreia para a vitória externa. 
 
Naqueles dias o governo coreano estava cercado pelo cristianismo coreano, o qual 
assumiu uma posição anti-governo. Além disso, a atitude armamentista da Coreia do 
Norte estava tão frenética que havia perigo real para a segurança nacional. A fim de 
subjugar o Cristianismo coreano, um tema patriótico era absolutamente necessário. Uma 
vez que obtivemos vitória no nível internacional, eu sabia que estávamos destinados a 
vencer no nível nacional. Este foi o significado de trazer o IOWC para fazer campanha 
na Coreia. Vocês lembram a colisão celeste entre a Igreja de Unificação e os cristãos 
coreanos durante minha cruzada lá em 1975. Começamos em Pusan e obtivemos 
vitórias gigantescas em meio a uma onda de oposição em cada cidade enquanto 
seguíamos pela península até Seoul. O fundamento interno foi estabelecido na Coreia, 
mas a vitória externa foi trazida da América, outra nação cristã. Importamos essa vitória 
para nos tornarmos também vitoriosos externamente na Coreia, e naquele tempo o povo 
coreano compreendeu plenamente que a Igreja de Unificação não era apenas um 
movimento coreano, mas que tinha ido além e se tornou internacional. Em 1975 eu 
enviei missionários para cada canto da terra. 
 
A fim de fazer restituição pela falha dos cristãos coreanos, eu estabeleci o fundamento 
espiritual na Coreia, sai e obtive vitória internacional externamente, e trouxe-a de volta 
para a Coreia, para criar toda a vitória da Coreia, interna e externamente. Isto culminou 
na Turnê Mundial para a Liberdade Coreana na Ilha Yoido no dia 7 de junho de 1975. 
Nesta reunião a Igreja de Unificação se apresentou com sessenta nações representadas e 
eu proclamei nosso compromisso de lutar contra o comunismo em nível mundial. 
 
Se a mesma coisa tivesse acontecido 2.000 anos atrás, isto teria igualado a vitória de 
Jesus na nação Judaica, juntamente com uma vitória externa no Império Romano, unida 
em uma vitória culminante. No entanto, Jesus não pôde obter essa vitória em sua vida, e 
ambos Judeus e o Império Romano se opuseram e o crucificaram. Isto ficou aguardando 
ser indenizado, e foi feito por nossa vitória na Coreia e América. Pagamos a indenização 
por isto. 
 
Com a conclusão desta vitória interna e externa na Coreia, eu voltei da Coreia para a 
América com uma providência elevada. Agora eu tive que exportar toda essa vitória da 
Coreia e torná-la uma vitória mundial. A vitória americana foi somente externa, por isso 
tinha que ser interna. Um movimento mais externo tinha que ser edificado na América, 
e essa foi a batalha espiritual que comecei em meu retorno, começando no Yankee 
Stadium e finalmente a campanha do Washington Monument. 
 
A partir deste ponto o governo americano e a opinião mundial ficaram alertas e 
começaram a oposição, e o Congresso dos Estados Unidos em particular se tornou um 
lugar de oposição. O Império Romano representava o mundo, e a falha de Roma no 
tempo de Jesus deve ser restaurada pela América. Até que isso seja feito, não há 
nenhuma forma que a história possa se tornar viva. O mundo inteiro estava unido em 
oposição à Igreja de Unificação – a comunidade cristã, as nações democráticas, e até 
mesmo os comunistas ficaram agitados. Eu estava confiante que a vitória seria nossa 
porque já tínhamos obtido a vitória inicial externamente na América. 
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Embora as pessoas que inicialmente tinham me recebido agora se tornaram oposição, eu 
sabia que a vitória podia ser obtida. Cada grama de energia do nosso movimento foi 
mobilizada para enfrentar essa oposição, e isto culminou com a batalha contra a 
Comissão Fraser no Congresso dos Estados Unidos. 
 
Eu não sou inimigo da América ou do Congresso, mas determinadas pessoas estavam 
tentando me envolver com esta imagem. Isto se compara à agitação dos Judeus com o 
Império Romano para matar Jesus. Jesus foi uma vítima porque não tinha nenhum 
movimento físico para mobilizar em oposição a isso, mas nossa situação era diferente. 
Nos dias dessa confrontação até mesmo muitos de nossos líderes americanos 
expressaram consternação na situação e foram céticos sobre a vitória. Eu fui a única 
pessoa que realmente acreditava na vitória, e sabia que não havia nenhuma forma para 
seguir sem vitória. Quando instrui o Col. Pak para ir diante da Comissão, eu disse a ele 
para lutar e não hesitar nem dar desculpas, e seguir como Davi diante de Golias. Eu 
disse a ele que em nome de Deus e dos Verdadeiros Pais, ele venceria. 
 
Quando vocês demonstram sua absoluta unidade com Deus e Seu espírito, Deus sempre 
toma seu lado e um milagre acontecerá. Esta era uma exceção. Esta foi uma batalha 
histórica muito grande, e eu sabia que um milagre era necessário. A história está viva, 
no passado, presente e futuro, por isso as consequências do passado devem se desdobrar 
no presente. Somente eu conhecia o significado histórico dessa confrontação, por isso 
pude planejar exatamente como deveria ser vencida. 
 
Hoje estamos celebrando um dia muito importante na história de nossa Igreja. A 
Reunião no Washington Monument foi uma demonstração de poder, organização e 
determinação de Deus, e através dessa reunião o mundo inteiro soube sobre nós. Esta 
foi nossa batalha suprema, nossa declaração de guerra contra o mundo inteiro, não 
apenas os Estados Unidos. Dia 18 de setembro de 1976 foi realmente um dia histórico 
para o mundo, não apenas para nosso movimento. Este foi um confronto de vida e 
morte, a batalha culminante na história da Igreja de Unificação, e eu obtive a vitória. Eu 
sabia que Deus estava conosco nessa vitória, e depois disso ordenei que todos os 
escalões de nossa liderança fossem ousados e fortes sempre que enfrentassem oposição 
de nossos inimigos. 
 
Mais dois eventos importantes ocorreram depois da vitória no Washington Monument: 
no dia 4 de outubro de 1976 eu declarei o Dia da Vitória do Céu, e no ano seguinte no 
dia 23 de fevereiro, no aniversário dos Verdadeiros Pais, eu declarei o dia um do ano 
um do Reino do Céu. Essa foi a culminação da minha missão. Eu fui liberado naquele 
tempo e agora posso ir para qualquer lugar a qualquer tempo. Além disso, naquele 
tempo eu declarei que agora seguiríamos com a batalha legal e não toleraríamos mais o 
tratamento inconstitucional que recebíamos. Devemos demonstrar legalmente nosso 
direito e deve ser provado que a Constituição Americana está do nosso lado. 
 
Muitas vitórias foram obtidas nesta batalha, e isto será concluído por volta de 1981. 
Temos sido perseguidos por muitas investigações do governo, mas uma a uma temos 
vencido. Os tribunais estão ao nosso lado, e nosso direito constitucional tem sido 
mantido. O IRS tem procurado por anos para encontrar algo em nossas finanças, mas 
eles não encontraram nada até agora. O programa histórico universal tem sido cumprido 
e as falhas do passado têm sido restauradas; nenhuma figura histórica pode apontar um 
dedo para mim. 
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O Congressista Fraser representava um ponto de vista político de esquerda e apoiava o 
movimento anti-guerra durante os anos de Vietnã, e esses liberais eram os heróis 
vitorisoso em anos recentes. Mas a derrota de Fraser representou a queda do liberalismo 
da extrema esquerda, e agora congressistas mais conservadores e patriotas estão 
emergindo no cenário. A partir de agora os candidatos presidenciais serão homens mais 
jovens em seus 40 anos, não políticos mais velhos. Homens mais jovens como Jerry 
Brown, Edward Kennedy e Philip Crane emergiram como candidatos. 
 
Uma nova onda de Cristianismo revivido ocorrerá logo neste país. Um anseio por uma 
novo reavivamento cristão emergirá na América, e eu quero que vocês sejam porta 
bandeira quando chegar esse tempo. O mesmo velho evangelismo dos líderes religiosos 
estabelecidos não será suficiente quando esse tempo chegar; uma nova saída é 
necessária e vocês podem ser os heróis nesse tempo. Este é o motivo pelo qual estou 
aprimorando o movimento CARP neste país. Quando um novo espírito é gerado, eu 
reaparecerei na visão do público. 
 
Vejo que uma maior vitória é necessária na área da mídia agora, como também a 
aceitação da Igreja de Unificação pela comunidade acadêmica, particularmente por 
teólogos e filósofos. Eu já segui um longo caminho nessa direção. Eu quero que vocês 
entendam que um dia de esperança está chegando, e a fim de encontrar esse dia, eu 
estive empurrando vocês e demandando que façam coisas incríveis. Precisamos educar a 
liderança desta nação, por isso precisamos membros bem treinados intelectualmente que 
não sejam dominados pelo atual clima intelectual, mas que sejam campeões e líderes. 
Este é o motivo pelo qual estou enviando nossos estudantes de graduação para se 
graduarem em escolas em toda a América. Eles estão entrando nas maiores 
universidades da América, convidando os maiores professores e os ensinando sobre os 
princípios da Unificação. 
 
Teoria é importante no mundo acadêmico, e nessa área os acadêmicos já se renderam à 
teologia da Unificação. Agora eles veem que não somos apenas pessoas de teoria, mas 
praticantes, e veem que não podem competir conosco. Dessa forma nossa vitória sobre 
eles é completa. Agora estes acadêmicos estão comprendendo que, para estarem bem no 
futuro, eles terão que ser especialistas sobre Igreja de Unificação para que estejam 
escrevendo livros sobre nós, sobre mim, e sobre nosso impacto social; eles sabem que 
estes livros venderão e trarão dinheiro para eles. Eles adoram obter algum tipo de 
cooperação de nós para estes projetos, mas depois, ao invés de apenas dar apoio, eu 
reaparecerei em público. Este não é apenas um sonho ou plano, mas já está ocorrendo. 
 
Uma vez que a América tenha esgotado todos os meios de oposição à Igreja de 
Unificação, o resto do mundo também será incapaz de dizer qualquer coisa contra nós. 
Muitos trabalhos de pesquisa serão publicados sobre nós, e lidos amplamente pelo 
público, particularmente pela liderança. Se eles realmente entendem o significado de 
nossa Igreja, esse será o fim de sua oposição. Eu quero que vocês ensinem esta 
ideologia para os líderes na América, não apenas para os estudantes. Todas as falhas de 
Israel e do Império Romano como também da Coreia devem ser restauradas aqui na 
América; este é o campo de batalha final. 
 
No fundamento de todas estas vitórias, eu tenho explicado que pude conduzir uma 
cerimônia especial para a liberação do mundo espiritual.  
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Enquanto o mundo espiritual não for liberado, ele fica dividido em compartimentos com 
muitas barreiras, mas no dia 2 de novembro de 1978 no Lago Chung Pyung eu conduzi 
uma cerimônia especial para quebrar todas essas barreiras. 
 
Não há nenhuma barreira nacional na Igreja de Unificação. Uma vez que a Igreja de 
Unificação se move para uma nova nação, encontramos muitos patriotas nacionais e 
patriotas do Reino de Deus na terra. Em cada nação elevamos pessoas que são mais 
patriotas do que qualquer outra pessoa na história dessa nação. Porque eles querem 
servir a humanidade e o resto do mundo, como alguém pode dizer que essas pessoas 
estão erradas? 
 
Todas as religiões da história tinham um objetivo central e se moveram na direção do 
centro, e a Igreja de Unificação por todo o mundo está seguindo o mesmo padrão. 
Quando se tornam homens e mulheres fiéis e criam famílias fiéis, vocês terão que criar 
uma nação fiel antes que possam amar o mundo. Com esta ideologia, cada pessoa se 
torna um messias; vocês então poderiam odiar as pessoas? Não, vocês as amariam. 
 
Por que estou empurrando tanto a providência Lar Igreja? Esta é a forma para se tornar 
messias. Eu fiz muito para obter minha vitória, e quero que vocês estejam qualificados 
para herdar este fundamento glorioso. Lar Igreja é essa qualificação. Seus 360 lares são 
seu próprio mundo, tanto interno quanto externo. Vocês começam com a providência 
interna, mas definitivamente conseguirão externamente também. O mundo espiritual 
estará ligado com seu trabalho, e fenômenos espirituais acontecerão lá. Lar Igreja é 
onde vocês obterão sua vitória, e então se moverão para os níveis nacional e mundial, e 
serão liberados. Se vocês tentam contornar o Lar Igreja, então não podem ser cidadãos 
mundiais do Reino de Deus. Vocês estão criando seus 360 lares em sua própria área. 
 
As pessoas os rejeitarão no início, naturalmente, tal como o Messias foi rejeitado. Vocês 
receberiam os Verdadeiros Pais se eles viessem visitar seu lar? Seu Lar Igreja deve ser o 
lugar onde vocês sejam recebidos como verdadeiros pais. Vocês nunca podem alcançar 
este objetivo atacando as pessoas; somente superando a perseguição e oposição das 
pessoas, vocês podem fazer esta missão. Através do Lar Igreja, vocês estarão unidos 
com o mundo espiritual e seus antepassados virão ajudá-los. Além disso, vocês estão se 
tornando unidos com o mundo físico porque seus 360 lares representam o mundo. 
Vocês estão na posição de Adão e Eva completos e perfeitos, por isso, onde é seu 
jardim do Éden? Esse é seu Lar Igreja. Sua área é território de Caim, espiritual e 
fisicamente. Ao criar seu próprio jardim do Éden nesta área de Lar Igreja, vocês estão 
consumando sua providência interna e externa, tanto espiritual como também física. 
 
A unidade entre Deus, Adão e Eva, e o mundo angélico deveria ter trazido o Reino do 
Céu na terra, mas divisão veio na forma da queda. Agora na restauração, ao fazer Lar 
Igreja, vocês e Deus estão unidos, como Deus com Adão e Eva. Vocês e o Lar Igreja 
estão unidos, como Adão e Eva com o anjo. Isso restaura a unidade de todos os três 
mundos. Este é o motivo pelo qual ajuda espiritual está destinada a vir quando vocês 
fazem o trabalho de Lar Igreja. 
 
A fim de atrair ajuda do mundo espiritual, vocês devem fazer uma única coisa: 
demonstrar um espírito de serviço e mais lealdade e piedade do que qualquer outra 
pessoa na história. Então seus antepassados descerão para sua área de Lar Igreja e se 
juntarão com as pessoas lá esperando inclinar para vocês.  
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É assim como estes dois mundos estarão unidos, e como vocês podem estabelecer a 
condição de ter subjugado todo o mundo espiritual e físico. Não há nenhuma outra 
forma que vocês possam obter esta condição. Vocês devem ser muito gratos por esta 
providência Lar Igreja, pois este é o lugar onde vocês podem se unir com todo o mundo 
espiritual e o mundo físico, e se tornarem Adão e Eva perfeitos. 
 
Lar Igreja é o grande final da providência de Deus. Eu comecei na providência 
individual, e então avancei para a família, tribo, nação e mundo, lutando todos estes 
anos pela vitória global. Depois disso, eu liberei todo o mundo espiritual. Agora quero 
dar tudo isso para vocês como sua herança. Lar Igreja é o capítulo final da história 
providencial de Deus. A celebração da vitória definitiva não será realizada no New 
Yorker ou Manhattan Center, mas quando vocês possam convidar a Mãe e eu para 
estarmos com vocês em seu Lar Igreja. 
 
Três gerações estarão ligadas em amor – os Verdadeiros Pais, vocês, e as pessoas de seu 
Lar Igreja. Quando venho para sua área de Lar Igreja, eu quero dizer, “isto é muito 
bom,” e ouvir as pessoas dizerem, “É muito, muito bom.” Então vocês podem dizer, 
“Sim, obrigado, Verdadeiros Pais e Lar Igreja. Eu sinto que é muito, muito, muito 
bom.” Lar Igreja será a base na qual a sociedade, nação e Reino do Céu na terra deverão 
ser erigidos. 
 
Vocês podem ser profundamente gratos que, sobre a vitória no Washington Monument 
veio a vitória do céu, que conduziu para a nova história do Reino do Céu na terra, que 
vem definitivamente para vocês quando fazem uma pequena condição para herdar tudo 
isso. Este é um fato incrível. Sendo que o mundo espiritual é agora único, todas as 
figuras religiosas do passado podem descer e conduzir as pessoas a aprenderem o 
Princípio Divino. Muitos Budistas, por exemplo, serão guiados por Buda para encontrar 
a Igreja de Unificação porque o Princípio Divino é a culminação do Budismo. Até agora 
o mundo inteiro estava na mais negra escuridão, mas agora tudo está se iluminando. O 
mundo espiritual vê a Igreja de Unificação como a realização do ideal messiânico, por 
isso pessoas de todas as religiões no mundo espiritual veem seus objetivos religiosos 
cumpridos e querem unir o mundo com esse objetivo. 
 
Qual era o papel messiânico? O messias é Adão perfeito, o chefe da família e de sua 
própria tribo, o pai da humanidade. Ao mesmo tempo, ele é o rei de todas as pessoas no 
coração paternal. Ele está vindo com um propósito dual – tornar-se o pai da humanidade 
e também o rei de todas as pessoas. Vocês não utilizam o termo rei em referência a sua 
própria família, mas somente quando falam sobre muitas outras pessoas não familiares. 
Portanto, no Lar Igreja vocês estão se tornando pais para essas pessoas; sendo que sua 
área representa o mundo, ela inclui todas as raças e povos. Vocês os amarão como pais, 
mas os governarão como um rei, ensinando-os a verdade e o padrão moral celeste. 
 
Uma sociedade e nação não são nada mais do que uma família expandida, por isso uma 
única família é o modelo, e uma vez que esta família seja formada, uma sociedade pode 
ser formada pela expansão desse fundamento. Ninguém questiona que elas têm algum 
relacionamento com seus pais. Ao mesmo tempo, vocês reconhecem que eles são mais 
do que pais; vocês os reconhecem como rei e rainha que governam. No Reino do Céu, 
aqueles filhos que não são reconhecidos por seus próprios pais como filhos filiais, não 
deverão ser reconhecidos em nenhum outro lugar.  
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No Lar Igreja vocês devem ser reconhecidos primeiro pelos pais. Até agora tenho 
descrito o Lar Igreja tipo Caim, mas o Lar Igreja tipo Abel de seus próprios familiares 
deve também ser desenvolvido. Lá seus pais devem ser as primeiras pessoas a 
reconhecerem vocês, antes que sejam reconhecidos pela sociedade. 
 
A Igreja de Unificação deve agora se tornar Verdadeiros Pais e rei de verdadeiras 
pessoas. Quando o Lar Igreja é concluído e aperfeiçoado, nenhuma soberania nacional 
será necessária. Não importa quantas pessoas critiquem, isto será feito porque é a 
vontade de Deus. Lar Igreja é o altar onde vocês e sua família devem orar e se 
apresentar como um sacrifício vivo; isso será a coisa mais bela a ostentar no futuro. 
Novamente, haverá três gerações oferecendo essa oração – Deus, vocês e seus filhos – 
unidos em uma oração. Horizontalmente, os Verdadeiros Pais, vocês e seus filhos são 
três gerações. Através dos Verdadeiros Pais, vocês são educados sobre como amar os 
pais; a partir dos pais verticais, Deus, vocês recebem o amor de verdadeiro domínio e 
justiça. O amor de Deus é o amor mais disciplinado. Definitivamente seu objetivo é ser 
amado por Deus no céu e os Verdadeiros Pais na terra. Para receber reconhecimento dos 
Verdadeiros Pais, vocês devem ser amados pela Igreja de Unificação; para receber amor 
de Deus, vocês devem ser amados pelo mundo espiritual.  
 
Vocês cumprem tudo isso no Lar Igreja que é sua área para cumprir estes ideais. Se 
vocês têm alguma coisa triste sobre a qual chorar, sigam para o Lar Igreja e chorem. Se 
vocês têm alegria entusiástica para expressar, sigam para o Lar Igreja e deem risada. Se 
vocês sentem que querem dançar, sigam para lá e dancem. Qualquer que seja a vida que 
estiveram conduzindo até agora, vocês devem conduzir uma vida mais excitante no Lar 
Igreja. Eu sou aquele que tem pago toda a indenização para o benefício do indivíduo, 
família, nação, mundo e mundo espiritual. Agora quero compartilhar todos estes ativos 
com vocês. Se exigir sete anos, vocês devem se determinar para cumprir a providência 
Lar Igreja. Se não podem, isto será extendido para 21 anos. No meu caso, por causa da 
oposição dos cristãos coreanos, meu curso de sete anos foi extendido para 21 anos. 
 
Aqueles que não podem fazer bem o Lar Igreja, não podem se tornar líderes nacionais 
ou mundiais porque sempre serão confrontados com a acusação de Satanás que são 
desqualificados. Não importa quanta educação vocês tenham, até que cumpram esta 
condição, não podem ser aceitos em nenhum outro lugar. Certamente vocês farão Lar 
Igreja porque cada ano está ficando mais fácil enquanto a Igreja de Unificação e o 
Reverendo Moon são mais amplamente aceitos. A ordem real das coisas é que, primeiro 
vocês fazem Lar Igreja, e então recebem a Bênção. A única razão que vocês podem ter 
uma família abençoada antes disso é porque os Verdadeiros Pais e Deus consideram 
vocês como um ramo dos Verdadeiros Pais, que são esse tronco e raiz. Quando os 
Verdadeiros Pais dão fruto, então vocês dão fruto porque vocês são um galho. O 
significado do fruto que vocês ostentam é para vocês. É aí que está seu teste. 
 
Eu tenho explicado a visão de Deus sobre a providência histórica. Quando o mundo está 
mais iluminado sobre isto, então as pessoas virão e viajarão de nação para nação sem 
qualquer visto. Esse dia seguramente deve vir, e será apressado por causa dos nossos 
missionários em muitas nações. Eles não são apenas missionários ensinando o Princípio, 
mas patriotas dessas nações, e serão respeitados como tais. Cidadãos americanos, 
japoneses e alemães foram para essas nações, mas as amaram mais do que o povo 
nativo; como eles poderiam não ser respeitados nessas nações? 
 



15 

 

Quando vocês enxergam toda a visão da providência, ninguém pode reivindicar estar 
ignorante sobre o momento atual. Agora vocês sabem onde estão, e quantos anos ainda 
faltam no terceiro curso de sete anos, e o que acontecerá em 1980 e 1981. O tempo virá 
quando eu não direi mais nada, mas as pessoas deverão se empurrar porque já conhecem 
a providência. As pessoas até mesmo me pedirão para empurrá-las, e eu recusarei. Esta 
oportunidade para me ouvir por horas em algum tempo será raro no futuro, porque eu 
não terei mais tempo. 
 
Quando o terceiro curso de sete anos está terminado, estarei viajando e não estarei mais 
aqui. Eu irei para muitos lugares famosos e farei muitas coisas. Mesmo o povo 
americano terá como certo que eu mereço ter muitos lares maravilhosos em diferentes 
partes do mundo. Quem me acompanhará quando eu viajar? É muito natural que os 
campeões do Lar Igreja entre vocês venham comigo. Todos seremos capazes de viajar 
livremente porque nenhum passaporte será necessário. Quando Ph.D.s de Harvard se 
juntam à Igreja de Unificação, eles farão Lar Igreja. Se eles querem vir para minha casa, 
eles deverão vir através de um pequeno membro que seja um campeão de Lar Igreja. 
 
Quando vou visitar pessoas distintas, estou pensando internamente que elas algum dia 
vão reclamar que eu não falei mais cedo sobre Lar Igreja. Eu responderei que falei sobre 
Lar Igreja no culto em Belvedere às 6 horas, e perguntarei por que elas não foram lá ao 
menos uma vez para me ouvir. 
 
Quem pode vir livremente para me ouvir? Vocês são essas pessoas. As pessoas nunca 
souberam que a culminação da providência de Deus é Lar Igreja; líderes religiosos e 
santos nunca souberam o destino final. Eu busquei por todo o mundo espiritual, batendo 
em cada porta e encontrando a solução; do contrário, vocês nunca saberiam isso. A 
maior coisa é que eu descobri a forma realista para encontrar todos os ideais descritos 
no Velho, Novo e Completo Testamento. Podemos ser governados ou governar o 
mundo espiritual; essa era está chegando. 
 
Devemos nos apressar para cumprir o Lar Igreja? Este 18 de setembro de 1979 é um dia 
muito memorável para comemorar a vitória dos Verdadeiros Pais. Vocês vão jurar que 
concluirão com sucesso o Lar Igreja? A conclusão é que o objetivo da providência de 
Deus deve ser cumprido com a conclusão do Lar Igreja. Vamos orar. 
 

Fonte: http://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon79/SM790918.htm 
Tradução: Prof. Marcos Alonso (abril de 2019) 
 www.unificacionista.com 

  


