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No dia 1º de julho de 2000, durante a 10ª cerimônia de aniversário do Dia de
Declaração da Bênção Eterna de Deus no Centro de Treinamento Internacional
de Hannam-dong em Seul, o Rev. Sun Myung Moon proclamou o Retorno da
Realidade de Coração do Quarto Adão para Deus.
Oração
Muito amado Pai: Hoje é 1º de julho de 2000, a 10ª comemoração do Dia da Declaração da
Bênção Eterna de Deus. Já se passou o décimo ano desde que o Senhor designou este dia para
comemorar o dia de Sua bênção eterna centrando na paz e ideal do cosmos. Através da história,
os Pais de Céu e Terra superaram muitas situações a fim de endireitar céu e terra. Eles se
tornaram um só corpo para o benefício de estabelecer este título que vemos hoje. Hoje, no
primeiro dia de julho, somos gratos ao Senhor, Pai, por sermos capazes de entrar na época
quando podemos retornar para a realidade do quarto Adão centrando nos oceanos, terra, céu e
terra, e todos os assuntos do coração que foram retornados ao Senhor através da declaração de
estabelecimento nesta terra através de uma mente e um corpo, em unidade ideal diante deste
título vitorioso.
O padrão da família que o Senhor desejou de nós, a família onde o topo e a base estão unidos
com o céu, se estabeleceu. Com isto, Seu domínio vitorioso pôde ser estabelecido centrando no
padrão da tribo, povo e nação. A autoridade do mundo satânico já foi tirada do mundo celeste
centrando em Lúcifer sob a graça unificada do céu, e agora os remanescentes desse mundo foram
todos restaurados, o que tornou possível a unidade de todas as realidades religiosas que estavam
separadas até agora.
O novo paraíso no mundo espiritual, a forma estrutural que não estava incluída no ideal de
criação de Deus, surgiu por causa de todos os padrões inacabados que deveriam ter sido
restaurados através da tradição dos pais centrando em Jesus Cristo. Mas agora com o conceito da
bênção total, todas estas coisas estão negadas, santos e homens maus recebem a bênção juntos, e
todas as colinas históricas de ressentimento desde a queda da família de Adão, na qual o
relacionamento dos irmãos foram separados, até os casos quando as pessoas cravaram pregos nos
corações de seus pais ou dos Pais de Céu e Terra, agora estão eliminados. Nós nos armaremos
com os privilégios dos soldados de liberação, e como a tarefa de liberar a terra natal está diante
de nós, o Senhor fará desse objetivo nosso padrão, e oramos que o Senhor possa nos permitir
fazer progresso diário em tudo o que fazemos com o apoio da vontade da família da unificação.
Isso é totalmente transcendente, onipenetrante, todo-poderoso e ostenta total autoridade para
limpar o mundo terreno, o mundo celeste e o mundo espiritual.
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A divisão de Norte e Sul na Coreia foi provocada pela queda dos primeiros antepassados
humanos, e é um resultado de bem e mal que se originaram a partir da separação da mente e do
corpo. O mundo e o cosmos foram agora unidos nesse país, a graça da família abraçou o mundo
que pode realmente trazer juntos os problemas da juventude e os problemas da ruptura familiar
para criar uma esfera unificada onde o indivíduo, família, tribo, povo, nação e cosmos podem se
tornar unidos. Oramos que Sua base para o Reino do Céu na terra, Seu ideal de criação possa ser
criado para que possa circular facilmente através dos 360 graus centrando no amor, centrando
nas linhas paralelas que estão alinhadas com os paralelos históricos de amor que atendem os Pais
de Céu e Terra, o padrão vertical, e os Pais espirituais e físicos de Céu e Terra.
Ao adquirir a realidade de liberação que pode conectar com o mundo vertical no céu e brilhar
como os raios da luz do dia, o mundo escuro passou e se tornou a época quando céus e terra
podem retornar. No despertar desta época de suprema autoridade e onipotência que traz
unilateralmente tudo junto centrando na governança do amor do céu, todos nos tornaremos
unidos e gratos ao Senhor por celebrar o Dia da Bênção Eterna de Deus diante do Céu com
gratidão.
Centrando neste dia, neste ano quando os 6.500 casais alcançaram o número 7, ultrapassaram o
número 8 e 9, e finalmente o 10º ano, oramos que todas as promessas históricas restantes possam
ser cumpridas. Oramos que todas as coisas planejadas centrando nas reuniões na China, Rússia e
Coreia possam ser unificadas e concluídas em Sua presença. Nesta época do quarto Adão, no
cosmos liberado, agradecemos ao Senhor por conceder Sua graça de liberação para todo céu e
terra para que possamos entrar em Sua realidade vitoriosa de domínio, a época de Sua
governança e realidade real do quarto Adão quando devemos edificar a nova tradição neste
mundo e neste universo, levantando e reunindo os intelectuais e juventude que se colocam como
delegados diante do céu e terra.
Oramos que possamos concluir a oferta viva total, oferecendo tudo ao céu para limpar todos os
fatores ambientais que estiveram seguindo este procedimento para liberação. Oramos realmente
que o Senhor possa abençoar o Reino do Céu na terra e no céu, o qual recebeu a entidade
ressuscitada sobre a qual somente o Céu pode estar assentado, para que ele possa ser retornado
ao mundo de governança da felicidade unificada e livre do céu e terra de amor.
Agradecemos ao Senhor por nos permitir ter este dia quando podemos proclamar o
estabelecimento do céu centrando na base de amor, entidade substancial, e entidade simbólica
humanista, oferecendo novamente a entidade simbólica que foi perdida devido à queda humana
no passado. Oramos que este dia, 1º de julho, possa ser o dia do estabelecimento da graça do céu,
o estabelecimento da base vitoriosa do grande princípio moral do céu, se colocando no centro
horizontal da terra centrando e representando a humanidade e toda a criação.
Oramos fervorosamente que este possa se tornar o novo estabelecimento da base centrando na
nova era, e este dia de bênção eterna e duradoura. Oramos ansiosamente que o Senhor possa nos
permitir realizar este dia de estabelecimento aqui na sede onde podemos retornar de volta ao
Senhor todas as coisas ressentidas centrando no amor.
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Pai, oramos que o Senhor aceite tudo que nos foi dado hoje, todas as cerimônias observadas hoje,
para que este dia possa ser favorável ao Senhor para louvar Suas vitórias como o caminho de paz
no céu e na terra, o caminho de harmonia e o caminho da graça para a unificação. Oramos
fervorosamente que o Senhor possa abençoar este dia, e reunir os Verdadeiros Pais de Céu e
Terra, enquanto oferecemos tudo que acumulamos em nossas vidas como uma condição para o
Senhor. Oramos que o Senhor possa utilizar este como um ponto de apoio para louvar a vitória
de todas as nações, por todo o universo por toda a eternidade. Isto eu proclamo no nome dos
Verdadeiros Pais, Amém, Amém, Amém.
Discurso
Agora permanece a tarefa da unificação de Sul e Norte da Coreia. Portanto, estou me preparando.
Estamos conectando a Coreia com este trabalho novamente no nível que restaura através de
indenização centrando nos Estados Unidos, e está em harmonia com o nível nacional. Assim, o
padrão a partir dos Estados Unidos deve se conectar horizontalmente com a Coreia. Esta é a
recuperação da soberania independente da pátria. A Coreia tem que ser o centro do mundo e
estabelecer a nação de Deus. Esse é o motivo pelo qual devemos unificar Sul e Norte da Coreia.
Eu até mesmo criei as circunstâncias certas. Eu criei o ambiente externo completo. Lá os
parceiros sujeito e objeto certamente devem se tornar unidos. Neste fundamento global, eu
estabeleci o ambiente completo centrado na ideologia de Unificação. Portanto, os problemas dos
jovens e da família não podem ser resolvidos sem a Igreja de Unificação. Existem circunstâncias
onde não somente o mundo intelectual, mas também as pessoas comuns do mundo podem aceitar
isto. Aqui, deve haver um sujeito e um objeto em nível nacional. Sujeito e objeto devem
certamente existir em um ambiente.
Deus criou um sistema de pares. Tudo existe em pares: sol e lua, água e ar, céu e terra. Plantas e
insetos, os animais, são em pares. Em nosso ambiente, há sujeitos e objetos. Uma nação deve ter
esse tipo de ambiente. Centrando em céu e terra, devemos criar o ambiente da bênção e,
centrando na nação, tudo deve se tornar unido quando as realidades de sujeito e objeto se
alinham. Este é o obstáculo.
Centrado em falsos pais e no falso amor, Satanás tornou a história em uma história suja no nível
da nação. Agora no nível nacional vamos reverter e limpar tudo. Estamos entrando na era quando
o ambiente deste universo é a realidade de sujeito, e o ambiente (a realidade do objeto) se tornam
completamente unidos, e nessa base, os Pais de Céu e Terra que foram cortados, a mente e o
corpo que foram separados um do outro, e tudo que foi dividido, podem se tornar unidos.
O que é necessário a fim de alcançar isso? Começando através de atividades na comunidade
local e no nível da vizinhança. Centrando no indivíduo, no casal, na família, na vizinhança, e na
comunidade local – esta é a questão. Isto deve ser cumprido baseado em três gerações. Deus é a
primeira geração, Adão e Eva são a segunda geração, e os filhos e filhas de Adão e Eva são a
terceira geração. O curso a ser percorrido de restauração da tribo deve ser cumprido centrando
em três gerações.
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O tempo atual é a era do Segundo Advento. A era do indivíduo, a era de Jacó, foi centrada nos
12 ramos tribais, na era de Moisés centrando nos 72 líderes tribais, a era de Jesus e os 120
discípulos, a era da Igreja de Unificação está centrando em 180 discípulos... Não discípulos; esta
é a era dos sumo sacerdotes [sadu]. Os 180 sadus. A era da “cabeça” chegou. Vocês entendem o
significado de sadu? Uma pessoa central entre fiéis é chamada um discípulo. Discípulos são
como os apóstolos de Jesus. Um sadu é alguém que pode se tornar a cabeça dos discípulos. Na
era de Jesus, eles não puderam estabelecer 120 famílias. Na era do Segundo Advento, 180
famílias, indo além de 160 famílias, integradas, e messias em nível nacional apareceram. Eu
estabeleci as circunstâncias que não podem ser rejeitadas, mesmo se marchamos para Roma indo
além do nível nacional, tendo cumprido a messianidade tribal que Jesus foi incapaz de fazer, e
trazer juntos os clãs e povos. Então vocês devem fazer isto centrando em 180 famílias. Essas são
famílias Cains. Por famílias Caim eu quero dizer que através da edificação de relacionamentos
centrando em seus próprios membros da família, seus próprios clãs, 360 famílias se tornam
unidas como o ideal de lar igreja.
Por isso, se um messias tribal não pode reunir 360 famílias na forma de lar igreja, o registro é
impossível. Portanto, centrados nos seguidores de Jesus, então centrados em seus discípulos,
todos da história estão marchando na direção da era de sadu, os discípulos cabeças. Vocês
entendem a palavra sadu? Seguindo além de um padrão nacional unificado, a era de sadu está
chegando.
A fundação messias tribal foi estabelecida na terra e a era de 180 sadus chegou. Indo além do
tempo da bênção de 120 discípulos, além dos 430 casais da liberação de um povo e os 777
casais, estão os 1800 casais. Os 1800 casais é o número 7, os 6000 casais e os 6500 casais são o
número 9, e os 30.000 casais seguem além do número 10, na era do retorno; isto está
transcendendo a era da globalização da bênção. Portanto, a conclusão da era sadu, centrando nas
180 famílias, está conectando com a tribo e o povo, e conectando a cabeça que pode sair para o
mundo. Vocês entendem o significado da era sadu?
Assim, a partir de agora, vocês devem se determinar a fazer isto. Estamos organizando 12 ramos
tribais na era sadu centrando nas famílias representativas do mundo que foram registradas e que
podem dar a bênção alinhada com a constituição celeste, centrando nos súditos leais, e centrando
nas pessoas que podem receber prêmios. Essas famílias representativas que podem registrar 180
famílias no céu serão organizadas como antepassados diante dos Pais de Céu e Terra. Primeira,
segunda, terceira e quarta geração... é assim como isto será organizado.
Agora, quando chega a época, não haverá nenhuma nação. Na realidade de liberdade sob Deus
tudo pode ser colocado em alinhamento. Tudo pode ser organizado de uma vez. A família, povo,
nação e mundo que foram perdidos por muitos milhares de anos – e tudo que foi destruído –
podem ser encontrados ao mesmo tempo. Os Verdadeiros Pais têm organizado tudo em sua
geração. Semelhante a Adão tendo que concluir tudo em uma geração, na época do Segundo
Advento é possível edificar a nação e organizar o mundo ao mesmo tempo centrando na família
ideal. Assim, o Reino do Céu na terra liberado e o amor ideal independente de Deus estarão
conectados ao reino de Deus na terra e no céu, o qual deve transcender a era da soberania.
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Portanto, para entrar no Céu, vocês devem criar uma unidade saudável em sua família
juntamente com seus filhos e filhas. Devemos ir além da era da bênção em nível familiar para a
era de bênção em nível nacional, e eventualmente para a era de bênção em âmbito mundial.
Sendo que ainda temos essa tarefa diante de nós, eu ainda posso perdoar aquelas famílias da
unificação com problemas. Eu devo liberá-las no nível nacional. Eu devo liberá-las para que elas
possam ir além do nível nacional. Ainda estamos em um período especial no qual santos e maus
assassinos podem se colocar lado a lado na mesma bênção. Esse é o motivo pelo qual eu posso
perdoar todas as suas más ações, sendo que vocês receberam a bênção. Quando este período
acabar, eu não serei capaz de fazer isso. Quando tivermos nossa própria nação e estabelecermos
a constituição nacional, se vocês erram, não terá outra escolha a não ser ir para a realidade de
divisão. Iremos para o mundo dividido, para o Polo Norte ou o Polo Sul. Aqueles que receberam
a bênção, cruzando as fronteiras entre povos, e que são enviados para algum lugar para viverem
com animais, serão capazes de sobreviver ou não? O que deveríamos dizer? Esta é a era de uma
grande reorganização.
Os descendentes do Adão decaído criaram o inferno, e até agora eu estive dando a bênção
centrando no Paraíso. O fato que todos vocês são abençoados a partir do Paraíso não garante que
todos irão para o céu. Da mesma forma que a luz do sol do amanhecer brilha através da sombra
da escuridão e gradualmente torna as coisas visíveis, devemos ser capazes de ver as coisas
gradualmente e assumir domínio sobre todas as coisas à luz do dia, eventualmente indo além do
nível nacional. Sendo que ainda temos essa tarefa a cumprir, e ainda devemos crescer no mundo
espiritual, Deus ainda tem que trabalhar duro para abreviar o período de tempo necessário para
concluir esta tarefa revolucionária com a autoridade dos Verdadeiros Pais. Quão complicado é
isso! Esse é o motivo pelo qual vocês devem saber o que fazer no nível nacional na terra.
Devemos estabelecer uma lei constitucional para o mundo celeste na terra. Dessa forma devemos
estabelecer a condição para nos aperfeiçoarmos e sermos liberados na terra. Portanto, devemos
ter um sistema substancial. Leis que protejam o sistema familiar, o sistema tribal, o sistema
nacional na realidade substancial devem vir a existir.
É o mesmo como algo substancial sendo estabelecido através da Palavra de Deus. A Palavra é o
centro. A lei é o centro. Devemos ir além do mundo que obedece absolutamente a lei. Devemos
negar as leis sujas que Satanás deixou para nós por toda a história tanto na terra como no mundo
espiritual, e nos alinharmos com o reino celeste reorganizado.
Indo para o mundo espiritual, podemos criar um mundo diferente, um reino celeste diferente,
porque não há limites. Se Adão aperfeiçoado assim o desejar, o inferno que foi feito por causa de
Adão decaído pode ser um céu eterno, e um novo céu e terra. Depois disso, podemos encontrar
nossas tribos. Antes disso, não podemos vê-las ou encontrá-las. Se a tribo tiver algo especial,
podemos movê-las para sua posição correta, para serem registradas no Reino do Céu através do
processo de registro. Deus não quer ver um desenvolvimento lento.
Vocês devem cumprir sua responsabilidade enquanto estão na terra. Seus patifes! Vocês estão
preocupados com sua própria propriedade e nação. Todos eles irão embora. Se vocês não se
unem, vocês cairão. Isto funciona da mesma forma com as nações.
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Os governos das Coreias do Norte e do Sul não devem fazer como desejam. Isto não pode
funcionar assim. Se eles discutem e decidem isto nos bastidores, a Igreja de Unificação... Se eles
têm dificuldades, eles devem pedir por nossa ajuda. Podemos ajudar a Coreia do Norte ou do Sul
se eles precisarem de nossa ajuda. Este encontro recente foi possível através de nossos esforços
por trás das cenas. Através do Little Angels, trouxemos a Trupe de Artes Cênicas de Crianças e
Estudantes de Pyongyang em dez dias. A decisão foi tomada em dez dias. Em nenhum lugar do
mundo tal feito foi realizado antes.
Portanto, isto deve ser limpo rapidamente através de seguir minhas palavras. O começo a partir
do nível básico deve ser feito em quatro anos. Junho já terminou. Hoje é o primeiro dia de julho,
o Dia da Bênção Eterna de Deus. Este é um dia para celebrar uma grande vitória no céu e terra.
Tivemos uma cerimônia de retorno ontem. Vocês não entendem plenamente o significado disso.
Devemos ver o retorno do mar, da terra, do universo, e finalmente da realidade do quarto Adão.
Para o benefício do retorno da realidade do quarto Adão, vocês deveriam ter estabelecido uma
condição vitoriosa. Esta é uma história inacreditável, como um sonho. Tivemos a cerimônia de
retorno ontem. Tínhamos que realizar a cerimônia de retorno, revivendo os órgãos sexuais de
homem e mulher que tinham caído no solo simbolizando o fundo do inferno. Isto está
profundamente conectado com a era do quarto Adão. No futuro, vocês não serão capazes de
amar livremente. Vocês não podem amar centrados em si mesmos. Vocês devem mudar
fundamentalmente. Não pode haver amor quando vocês pensam sobre seu próprio ser ao invés
dos outros. Não pode haver individualismo. Somente pode haver “céu-ismo.” Nenhum
totalitarismo, mas apenas “céu-ismo.” O “céu-ismo” conecta indivíduos e famílias verticalmente
desde o menor até o maior.
Porque o amor se desfez devido a um erro, surgiu a angústia do Céu, da humanidade e de todas
as coisas. Qual é a ferramenta central com a qual os Verdadeiros Pais podem liberar e retornar
todas as coisas, a humanidade e até mesmo Deus da escravidão da dor? É o órgão sexual.
Portanto, vocês não podem apenas viver suas vidas de forma imprudente. O amor de Deus é
absoluto, único, imutável e eterno e, portanto, seus próprios órgãos sexuais têm valor absoluto,
único, imutável eterno. O órgão de uma mulher não pertence à mulher, e do homem não
pertence ao próprio homem. Os verdadeiros donos dos órgãos sexuais de homens e mulheres não
são eles mesmos, o verdadeiro dono é Deus.
Os órgãos sexuais não pertencem a vocês. A queda ocorreu porque Adão e Eva pensavam que
eles possuíam os seus órgãos. O arcanjo pensava que era dono do seu. Eva pensava que era dona
do seu, e Adão pensava que era dono do seu. Eles negaram seu valor. Porque agora é o tempo
quando os Verdadeiros Pais podem estabelecer seu ideal de amor, representando a realidade de
amor absoluto, único e imutável neste mundo, depois de restaurar todas as situações de cabeça
para baixo, podemos ver agora a liberação de todas as coisas, a liberação da humanidade, e a
liberação do Céu. Nesse fundamento, podemos estabelecer a posição do senhor do amor e
edificar o Reino do Céu na Terra.
Todos vocês devem lembrar isto. Vocês deveriam pensar sobre isto seis, oito, ou dez vezes por
dia. Vocês sempre devem lembrar que a queda de Adão e Eva criou este mundo infernal, e eles
se tornaram a essência da angústia. Todos os homens e mulheres estão destinados a reverterem
esta situação em suas próprias vidas.
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Para cumprir essa tarefa, eles devem encontrar cônjuges com valor absoluto que podem se
conectar ao amor absoluto de Deus. O centro do amor de Deus é onde um homem e uma mulher
estão unidos no nível horizontal. Vocês devem entender que seu órgão sexual tem esse valor.
Quando souberem disto claramente, vocês vão querer limpar todos os traços de seu passado
manchado, e até mesmo suas percepções. Aqueles que são incapazes de limpar suas próprias
percepções sobre essas coisas não podem me seguir.
Vocês não deveriam tirar suas roupas a menos que tenham a qualificação de propriedade sobre
suas partes sexuais. Através de se treinarem, vocês devem ser capazes de manter seguros seu
órgão sexual, mesmo em seus sonhos. Eu acho que vocês precisam desse treinamento. Eu
poderia pedir para vocês viverem em celibato por quatro anos a partir de agora. Que tal isso?
Vocês fariam isso, se eu dissesse? Este é um tempo temeroso. Vocês têm a coisa mais temível e
preciosa dentro de vocês. As pessoas são seres espirituais, e seu valor é diferente daquele dos
animais. Dia dos Pais, Dia dos Filhos, Dia de Todas as Coisas, desde 1960 até 1º de janeiro de
1968... Eu comecei com o Dia dos Pais. Desde então começamos a era do amor absoluto. Esta é
a realidade de amor absoluto. O que homens e mulheres desejam? Onde um homem e uma
mulher se encontram quando estão apaixonados? Na parte sexual do corpo. Isso é comum tanto
para homens quanto para mulheres. As pessoas cantam canções de amor quando sentem saudade
do fato que não podem estar pacificamente juntos em unidade. É sobre isso que tratam as
canções de amor.
O que são os órgãos sexuais? A encarnação harmoniosa de felicidade, paz e unificação. O que
acabei de dizer? A encarnação harmoniosa de felicidade, paz e unificação. Existe magia ali. Mas
não é bom se não houver unidade ali; não é bom se não há felicidade ali; não é bom se não há
paz ali. Vocês acham que estou certo ou errado? Isto é inequivocamente e eternamente
verdadeiro. Vocês devem estabelecer uma pedra memorial para a fidelidade e pureza de esposo e
esposa. Desta forma, homem e mulher podem ter fé absoluta um no outro. Isto deve se tornar
uma linha horizontal. Uma linha horizontal eterna. Então vocês podem ser felizes. Por que? Seu
maior tesouro é quando você conquistou um homem e se tornou uma pessoa completa. Não
somente você conquistou seu esposo, mas céu e terra se tornaram unidos ao mesmo tempo. Com
Deus acima de vocês, e sob vocês, os filhos nascem. O relacionamento vertical é criado assim.
Então vem o relacionamento entre esposo e esposa. Então isto é expandido em todas as direções.
Centrando no relacionamento frente e atrás, uma família é estabelecida. O relacionamento frente
e atrás é aquele de irmãos e irmãs. Tem que haver irmãos. Deve haver relacionamentos verticais,
horizontais, e de frente e atrás.
Para um homem, há somente uma única esposa. Mesmo se ele tiver que jogar fora todas as suas
propriedades, ele não pode trocar sua esposa por nada. Ela é seu único tesouro. Vocês não
pensam assim? Vocês devem se treinar para que não sejam estimulados mesmo se a mais bela
mulher vier até vocês e tocar seu órgão sexual. Do contrário, eu não posso confiar a vocês com
amados filhos e filhas de Deus. Imaginem que milhares de belas mulheres apareçam nuas.
Mesmo nessas circunstâncias vocês não devem ser estimulados. Vocês devem passar através
desse processo de auto negação. Para entender o coração de Deus que teve que entregar Seu mais
amado para Seu inimigo e abençoar Seu inimigo, vocês deveriam ser estimulados ou não? Não.
Vocês podem abençoar seus inimigos? Vocês deveriam entender a agonia de Deus ao ter que
lidar com Seu inimigo dessa forma. Esse é o ponto mais elevado do Tao.
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Vocês devem se treinar para serem capazes de chegar ao clímax como esposo e esposa, e então
voltar ao ponto zero de nenhum desejo. Se vocês colocam algo frio na água quente, isso explode,
certo? É a mesma coisa. Vocês devem seguir para essa realidade a fim de não caírem.
Uma vez que esteja no mundo espiritual, pode exigir milhares ou dezenas de milhares de anos
para você se aprimorar. Há problemas entre casais. Portanto, um paraíso familiar foi criado no
mundo espiritual para famílias da Igreja de Unificação. Como isto será tratado? Sendo que vocês
estão conectados em sangue, vocês devem entrar e sair do fundo do inferno de cabeça para baixo.
Vocês devem ser colocados e tirados da fornalha. As suas partes sujas deveriam ser queimadas.
Todas as partes sujas deveriam ser queimadas até que vocês se tornem ouro puro. O que há de
tão maravilhoso sobre a Mãe é que ela confia em tudo o que eu digo. Ela tem obedecido
absolutamente o que tenho dito, e nisso reside sua grandeza. Ela tem sido colocada em situações
nas quais muitas mulheres se oporiam a mim. Mas ela superou tudo isto e se tornou o tipo de
filha a quem o Pai pode confiar. Mesmo se um pai é imperfeito, sua filha deveria pensar que ela
assumirá responsabilidade pelos defeitos de seu pai. Quando uma mulher tem esse tipo de
atitude, ela pode extrair de si mesma a raiz do pecado de Eva.
Deus criou toda a criação, mas uma pessoa aperfeiçoada recria a terra com alegria, no lugar de
Adão, que destruiu tudo na criação. Estou indo para uma nação do sul. Porque adoro água, ando
em barcos há vinte anos. Na terra, eu também tenho caçado por cerca de dez anos. Eu voltei e
expandi o fundamento para a indústria pesqueira por todo o mundo. Agora temos que fazer uma
cerimônia para o retorno destas coisas. Eu irei para a América para realizar estas cerimônias para
o retorno. Há muito tempo, começamos centrados em Long Island Sound, Hudson Bay, New
York Bay, e Manhattan Bay. Quanto tempo passou desde então? Já se passaram trinta anos.
Tome um momento para relembrar sobre aqueles tempos, e então com o pensamento de sua
posição em relação à cerimônia para o retorno em mente, vamos seguir para o Alasca. A partir
do Alasca, podemos nos conectar com o Polo Sul pela primeira vez. Isto representa o planeta
Terra.
O que tem acontecido com a indústria pesqueira no norte (em Kodiak, Alasca) agora também
começará nos mares do sul. Um barco chamado Ocean está sendo preparado. Ele irá para o Polo
Sul. Estamos conectando o norte e o sul desta forma. Quando imaginei o mundo ideal dos nossos
sonhos, realizamos uma cerimônia para o retorno para Deus. Enquanto falava na cerimônia, eu
desejava o conteúdo das direções que dei... Realizamos uma cerimônia para retornar tudo no
oceano para Deus, e então uma cerimônia para retornar toda a terra. Estamos conectando estas
coisas. Na terra – centrando no plano terreno – deveríamos conectar com o mundo espiritual e ter
uma cerimônia para o retorno. Quando realizamos esta cerimônia para o retorno, juntamente com
todas as outras cerimônias para o retorno, podemos restaurar a realidade de coração.
Esse foi também o conteúdo da minha oração de hoje. Centrados no amor verdadeiro, estamos
liberando tudo nesta era do quarto Adão. A fim de restaurar tudo, o órgão sexual masculino
original e o órgão sexual feminino original também devem ser estabelecidos. Isto também já
tinha sido feito, por isso agora podemos até mesmo realizar uma cerimônia para o retorno dos
órgãos sexuais. Este foi o conteúdo da minha oração.
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Então agora, existe algo que ainda precisa ser restaurado? Agora devemos oferecer uma nação. A
nação é o fundamento do mundo decaído e o fundamento do povo vivendo neste mundo. A era
da família já passou. Devemos oferecer nações. Se podemos oferecer a nação antes da família, a
nação pode ser restaurada em um dia. A nação está sendo restaurada.
Porque os Verdadeiros Pais derrubaram todas as falsas reivindicações de Satanás através do
curso de indenização, não há nenhum problema. Eu estou lhes dizendo que o tempo chegou
quando as pessoas de uma nação inteira podem entrar no céu todas juntas. Tentamos liberar
completamente as nações durante a era horizontal, mas ainda precisamos cumprir o fundamento
para essa nação: a restauração da independência na Pátria de Deus. Se isto não acontece, eu farei
isso, mesmo se tiver que criar uma nação por mim mesmo. Centrado nas Américas do Norte e do
Sul, os católicos e os protestantes devem se unir, centrados nas posições de Caim e Abel. Neste
fundamento, se eles servem e atendem a Deus, tudo funcionará. Se os Verdadeiros Pais vão lá e
se conectam a um fundamento que pode servir e atender a Deus, então mesmo se os Verdadeiros
pais desistem da Ásia, tudo funcionará bem.
Vocês estão aqui hoje para a Declaração do Dia da Bênção Eterna de Deus. Vocês vieram aqui
seguindo minhas direções para avançar no nível básico e restaurar a independência da terra natal,
não importa que outras coisas vocês estejam fazendo. Eu já teria ido embora, mas devido à
algumas circunstâncias ainda estou aqui.
Porque hoje é um dia sagrado comemorativo, eu estou muito ocupado, mas há algo que vocês
devem saber. O que é que vocês devem fazer? Vocês devem conquistar o nível básico. Vocês
devem fazer toda a sua família se unir nesta causa. Eu tenho deixado as famílias abençoadas
desejarem o que querem até agora. Eu não deixei vocês sozinhos para que a bênção seguisse do
jeito que está. Se cada um de vocês tivesse 180 famílias, então poderia reunir essas famílias.
Centrando em sua família, vocês poderiam desenvolver relacionamentos de irmandade com essas
famílias. Então vocês devem casar membros dessas famílias com membros de sua família. É
assim como virá a unificação do mundo. No mundo de Satanás, a unidade de Caim e Abel e a
unidade de santos e assassinos também seguem essa mesma lei.
As famílias abençoadas não receberam uma bênção prática. Centrados nas famílias que vocês
abençoaram, vocês devem reunir sua tribo e se tornarem uma unidade baseados em sujeito e
objeto. Baseados nisso, vocês devem renascer como messias nacionais. Quando vocês se tornam
renascidos como um messias nacional, esse é o momento quando vocês devem sair e encontrar
uma nação. Então vocês devem registrar essa nação como uma família. Eu não deixei vocês
fazerem o que quisessem? Se eu deixar vocês sozinhos, vocês farão a vontade de Deus? Vocês
devem restaurar tudo e amarrar todas as pontas soltas. Vocês devem restaurar isto conquistando
o nível básico. Isto deve ser feito por cada um de vocês, os cidadãos da Coreia, os cidadãos que
estão aqui e foram abençoados. Eu conquistei e transcendi isso. Eu até mesmo superei a oposição
da América. Esse é um propósito mais global do que a Coreia.
Isto deve ser feito em escala internacional. Heung Jin também tem que jogar este jogo. Qual é o
significado de dividir a equipe especial em tantas seções? Isto significa que a conclusão da
realidade do quarto Adão ocorrerá desde a escola elementar, e continuará até a pessoa alcançar a
idade de 24 anos.
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Estar envolvido com o Movimento de Pureza desde a idade de 12 anos até que tenha 24 anos (um
estudante universitário) é estar envolvido com o Movimento da Juventude da realidade do quarto
Adão. Por causa disto, existe uma diferença entra a antiga e nova era. Agora, centrado no
movimento da juventude, estes jovens devem se tornar os donos da conquista do nível da base.
Hoje é o primeiro dia de julho. Este julho representa Deus encontrando o mês do número 7.
Como o julho do novo milênio de liberação, este julho se torna o mês sujeito.
Temos executado as cerimônias para o retorno dos oceanos, da terra, do cosmos, e centrando na
realidade do quarto Adão, realizamos uma cerimônia para a rededicação dos órgãos sexuais para
Deus. Isto simboliza que somos capazes de superar todas as condições de ressentimento.
Quando você atende o amor até mesmo mais do que atende Deus, você pode criar um
fundamento para Ele se estabelecer dentro de você. Isto é algo que é mais precioso do que a vida,
e você não pode trocar isto nem mesmo pelo mundo, o cosmos, ou pelo próprio Deus. Você deve
amar este ideal, e compreender o valor e dignidade deste ideal. Somente então Deus coloca os
pés em seu lar.
Tradução: Prof. Marcos Alonso
www.unificacionista.com
Fonte: http://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon00/SM000701.htm
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