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Estamos celebrando o 22º Dia dos Filhos hoje. Temos várias celebrações maiores na Igreja de
Unificação, o Dia dos Pais, Dia dos Filhos, o Dia de Todas as Coisas e o Dia de Deus, mas o
mundo não tem estes dias, ou conhece o significado deles. Nossa Igreja foi fundada sobre o
propósito providencial de Deus, e como uma instituição religiosa, a igreja estabeleceu estes dias.
Eles não têm significado apenas para nós, mas para Deus e para a própria religião.
Qual é o propósito que a religião deve cumprir aos olhos de Deus? Quando dizemos que o
propósito de Deus é cumprido, queremos dizer que o Reino de Deus é estabelecido e a família de
Deus está edificada. O Reino de Deus começa a partir da família celeste dos seres humanos. O
que cria essa família centrada em Deus? Ela consiste de homens e mulheres centrados em Deus,
a essência que cria a família, a sociedade e o centro de todas as coisas que Deus criou. Essa
perfeição deve reinar no nível de homens e mulheres, como fundamento de tudo.
Cada um de nós pertence a um desses polos, sendo homem ou mulher. Devemos compreender
que o padrão de homens e mulheres que podem criar o Reino de Deus na terra deve ser imutável,
seja no passado, presente ou futuro, e seguir pela eternidade. Pergunte a si mesmo se você é um
homem de Deus que tem direito ao Reino Celeste; se pode dizer sim, então você está no caminho
certo.
Também devemos compreender que homens e mulheres do mundo atual estão separados do
padrão original que Deus estabeleceu. Aos olhos de Deus a coisa mais dolorosa foi a queda do
homem, quando o padrão celeste foi perdido. Mas a coisa trágica é que a humanidade não
compreende quão distante caiu e nem conhece a angústia da queda. Todas as religiões falam
sobre a queda do homem, mas não há nenhuma seriedade sobre isto nos círculos religiosos.
Mesmo aqui onde vocês falam de forma mais significativa sobre isto, o significado da queda
ainda não penetrou muito em seus ossos.
Estamos milhares de anos após a queda; devemos ser mais sérios sobre a queda do que Adão e
Eva? Vocês podem dizer que devemos ser mais sérios sobre isto, mas quanto sentem realmente a
dor disto em seu coração? Neste ponto reconhecemos que existe uma lacuna entre a dor de Deus
e a dor do homem. O propósito da religião é diminuir essa lacuna. Através da religião, Deus
esteve constantemente levantando campeões e mensageiros para educar o povo na terra, para
fechar a lacuna para que homens e Deus pudessem sentir a mesma alegria e a mesma dor. Para
este propósito Deus pagou um grande preço e fez muitos sacrifícios de homens, mulheres,
famílias, povos e religiões. Qual é o preço que pessoas religiosas estão pagando? O pensamento
geral de pessoas religiosas atualmente é muito autocentrado; elas se juntam à religião porque
querem receber algum benefício, e esperam que Deus eleve-as diretamente para o céu tal como
elas são. Quem, então, erradicará a lacuna histórica entre Deus e o homem?
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As pessoas atualmente são como pacientes que não sabem que têm câncer, tentando viver a vida
normalmente, sem saber que estão sendo destruídas a partir de dentro. Qual tem consequências
mais graves, o câncer, ou o pecado a partir da queda do homem? Mesmo o Deus Todo-Poderoso
é impotente para erradicar o problema da queda por Ele mesmo. Devemos compreender que
verdadeiramente temos um problema sério à mão. Ninguém realmente pode reivindicar que é o
povo ou a nação de Deus.
No curso de restauração, o primeiro passo deve ser diagnosticar adequadamente o que deu
errado, e que tipo de doença temos. A primeira consequência da queda foi a emergência do ego
na posição central. Após a queda, toda a humanidade se tornou autocentrada. Não é verdade que
cada um de vocês está infiltrado pela essência do egocentrismo? Segundo, através da queda
todos querem controlar e dominar as coisas para si mesmos, sendo ávidos por poder.
Uma terceira consequência da queda é o estabelecimento da falsa linhagem na terra. Nascemos
na linhagem de nosso inimigo. O sangue de nosso inimigo flui em nós, assim, seu sentimento
autocentrado e ganancioso permeia nossos corpos. O interior do homem está contaminado pelo
sangue satânico e pelo egocentrismo; a humanidade é como uma fachada, uma frente para
Satanás. Nossa tarefa é remover esse elemento satânico de nosso sangue. Como isso pode ser
feito?
É um momento lamentável quando jovens experimentam o primeiro amor quando entram na
adolescência. Há algum poder grande o suficiente para erradicar esse amor? O problema na
América é que rapazes e moças se tornam maduros muito rapidamente. Mesmo na idade de doze
anos, eles querem fazer isso. A questão é se dentro de nós mesmos há um poder que pode superar
essa sensação. Existe tal freio?
Tenho certeza que há casais abençoados aqui; eles podem dizer que erradicaram sua primeira
experiência de amor? É fácil dizer sim, mas quando analisamos verdadeiramente a nós mesmos,
isso não é tão simples. Cada pessoa está vivendo no cativeiro do amor satânico. O amor satânico
é obrigatório em cada faceta de sua vida. Vocês possuem um poder maior para resistir a esse
amor? Se vocês sabem que são puxados a todo momento por esse amor, como podem ter algum
momento de relaxamento? É como se cada dia vocês estivessem sendo puxados por um guincho,
e cada dia mais vocês estivessem sendo levados para o precipício. Alguma vez vocês já
pensaram sobre essa ilustração de forma vívida?
Deus está se movendo em frente com a obra de restauração, tentando cortar as linhas satânicas
que prenderam vocês, e torná-los completamente livres. É uma lei natural que para você dissipar
alguma coisa, é preciso reverter o processo. Vocês devem fazer o inverso do que Satanás quer.
Satanás tem ganchos em vocês, mas há algum poder para puxar vocês para o outro lado? Se
ficarem parados no centro dessas duas forças, vocês serão feitos em pedaços. Com todo o seu
coração e alma, vocês devem se prender ao fio da salvação para evitar serem divididos. Seu
controle sobre os fios de Deus começa em sua mente, com seu pensamento consciente que você
deve seguir os ensinamentos de Deus. Então seu corpo seguirá seu pensamento. Você já sentiu
que dentro de você há uma batalha acontecendo todos os dias? O mesmo olho pode operar em
duas direções; da mesma forma acontece com o restante de seus sentidos. Satanás é um tentador
e enganador de renome mundial, com todos os tipos de técnicas.
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A batalha na qual estamos é exatamente como a pesca de atum. Para capturar um atum, você tem
que puxar para trás na frente desse peixe, tentando-o com todos os tipos de iscas, dando
incondicionalmente comida saborosa para ele. Talvez alguns de vocês sejam como o atum que
pensa que é muito esperto para ser fisgado pela isca, e que está convencido que dará apenas uma
farejada! Então depois de cheirar ao redor, ele pensa que dará apenas uma mordida, e então irá
embora, mas com essa única mordida tudo está acabado.
O caminho da vida religiosa é difícil ou fácil? Todos os dias estamos a apenas um passo de
nossas próprias mortes; a vida religiosa é assim intensamente difícil. Quando vocês estão
andando nas ruas, e veem um homem incrivelmente bonito ou uma mulher linda, vocês têm
alguma reação de interesse ou de cuidado? Tenho certeza que vocês têm algum sentimento que
essa pessoa poderia ser seu esposo ou esposa. Em seu pensamento, vocês se associam com essa
pessoa, certo? Vocês podem ver quão perigosa uma atmosfera é criada pelo mundo no qual
vivemos, oferecendo todos os tipos de iscas.
Suponha que você está em uma viagem, em seu quarto de hotel, e de repente a rainha da beleza
mundial entra, a mais linda estrela de cinema, se oferecendo para ser sua companheira. O que
você faria? Às vezes a ideia de testemunhar para ela seria uma desculpa conveniente para
continuar conversando com ela! Mas você poderia puxar uma pequena faca na frente de sua
tentadora, afiando-a enquanto você fala.
Nosso pior inimigo sempre se apresenta na forma mais agradável, sendo muito atraente e
encantador para derreter nosso coração. O segundo tipo apela para sua ganância por dinheiro ou
tentação material, até mesmo deixando-a enquanto você está ausente, anonimamente. O que o
instinto humano faria? Uma parte de você diz: “Rapaz, eu quero isso!” Entretanto, logo que fizer
isso, você sabe que está fisgado por Satanás.
A terceira fraqueza é a tentação de receber elogios de outras pessoas, e tê-las inclinando diante
de você. Esta é uma inclinação para a filosofia do “eu primeiro.” Há uma arrogância embutida no
mundo decaído. Por exemplo, os americanos não gostam de inclinar para os líderes japoneses e
coreanos estrangeiros. Toda vez que sente dessa maneira, você é fisgado por seus olhos, ouvidos
e boca. Embora as pessoas não expressem isto, elas têm muito destas coisas em seu
subconsciente.
Satanás está jogando seus anzóis em você, e este é um assunto muito sério. Você é totalmente
escorregadio, ou você tem muitos lugares onde ele pode agarrá-lo? Sabemos que não é fácil
escapar, mesmo após milhares de anos, nem mesmo o próprio Deus tem sido capaz de mudar a
situação. Será que estamos mais suscetíveis ao elemento satânico ou ao elemento celeste? Os
elementos celestes e satânicos são exatamente o oposto.
Vocês acham que estou dizendo que em seu primeiro amor, vocês devem estar encantados pela
pessoa mais feia? No mundo atual, as pessoas que realmente amam Deus parecem lixo humano.
Mesmo que você seja uma pessoa da elite, seguir ensinamentos religiosos significa que você
deve se tornar um elemento banido na sociedade. Essa pessoa atraente que quer seguir Deus deve
estudar como se tornar desinteressante para não atrair a tentação. Aos olhos de Deus, a mente é
tudo.
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Às vezes, a fim de ser verdadeiramente fiel, você pode ficar sem lavar a cueca por vários dias.
Então as pessoas não irão querer tocá-lo! Ao invés de unhas adoráveis, você poderia ter sujeira e
unhas irregulares. Vivemos no mundo do inimigo, por isso queremos criar nosso próprio
santuário onde todas as tentações serão afugentadas. Essa é a melhor proteção. Talvez alguém
insistirá em dar seus diamantes ou brincos para substituir seus planos. Você deve ser capaz de
dizer: “Não se preocupe com minhas orelhas. Estes brincos são os melhores. Minhas orelhas têm
alergia aos diamantes.”
No mundo todas as pessoas estão preocupadas consigo mesmas, mas nós estamos preocupados
com as outras pessoas e, entretanto, temos sido chutados pela sociedade. Cada pessoa é um alvo
na competição cósmica, e tanto Satanás como Deus estão lançando anzóis em nós. Dependendo
do tipo de nicho que você tenha, Satanás ou Deus pode agarrar você. As pessoas atualmente
possuem o nicho do sexo livre, e assim, Satanás ou Deus terá mais probabilidade de agarrá-las?
A danceteria é um nicho para Deus? Que tipo de recompensa as pessoas esperam a partir da
danceteria? A maioria das pessoas estão tentando fisgar um homem ou mulher maravilhosa.
Não importa que grande atum você seja, se Satanás consegue fisgá-lo, você está acabado. Temos
que alisar os nichos satânicos e criar nichos onde Deus possa nos fisgar. Minha regra para isso é
viver para os outros, não para si mesmo. Eu quero utilizar as minhas coisas para fazer as outras
pessoas felizes. Então elevo meu objetivo, para que eu não somente faça as outras pessoas
felizes, mas as outras nações felizes, e o mundo inteiro feliz. Enquanto isso, eu assumo a posição
de sacrifício. Essa atitude é completamente oposta à posição satânica. Assim, somente anzóis
celestes podem me agarrar. Quando você cria muitos pontos celestes, e Deus pode fisgá-lo,
mesmo se você quiser seguir em outra direção, Deus pode puxá-lo de volta. Então não há
nenhuma maneira de você acabar no mundo satânico! Existe uma luta dentro de nós. Nossa
mente é mais suscetível aos anzóis de Deus, enquanto o corpo está mais vulnerável aos anzóis de
Satanás; há uma contradição dentro de nós.
Eu não sei porque, mas na Igreja de Unificação as mulheres são todas lindas, e sem dúvida vocês
têm um desejo de ter um homem simpático segurando suas mãos. Mas sua mão deve estar pronta
para sentir mais alegria ao segurar a mão de um velho avô para confortá-lo. Se você realmente
sente alegria ao ajudar uma pessoa idosa da idade de seus pais, então quando estiver segurando
firme em suas mãos e encontrar um homem jovem e simpático, ele já respeitará você. Sem
segurar a mão dele, você já o conquistará.
Para tornar isto mais extremo, as irmãs brancas devem segurar as mãos de avôs negros. Então
quando Satanás tentar fisgá-las, seu corpo ficará tão escorregadio como uma enguia. Quando
você está totalmente imune aos elementos satânicos, Deus permitirá que você vá para qualquer
lugar do mundo, com total liberdade. Eu sou uma exceção a isso? Não há nenhuma exceção a
essa regra. Muitas pessoas pensam que sou um milionário, e agora elas estão dizendo que sou
bilionário. Mas ao contrário, eu não tenho um tostão. Nada pertence a mim; não há nada que eu
possa reivindicar pessoalmente. Eu realmente não sei o que é um talão de cheques pessoal ou
como é uma conta de poupança. Para vocês, eu estou vestindo um terno decente hoje, mas
somente para ocasiões oficiais, eu presto atenção ao que estou vestindo. Eu não sinto que devo
sempre ser dignificado no meu vestir.
4

Eu posso ser arrogante e cabeça dura, mas somente com Satanás. Quando encontro pessoas,
nunca pergunto se elas podem me ajudar. Em vez disso, sempre verifico se posso ajudá-las.
Estou determinado a ajudar vocês; posso ajudar vocês na coisa mais fundamental em suas vidas.
Vocês acreditam nisso? Eu posso ajudar vocês com o amor verdadeiro. Porque devo me
preocupar com sua bênção? Eu simplesmente poderia dizer para vocês encontrarem o amor por
vocês mesmos, mas estou preocupado com sua vida e amor; essa é a mais suprema ajuda que eu
poderia dar. Se algumas pessoas estão tendo dificuldades com seus noivos, elas podem pensar
que eu julguei errado na escolha de seu companheiro. Mas vocês enxergam somente o elemento
horizontal; eu vejo todo o elemento vertical de sua árvore familiar e seus antepassados. Vocês
ainda não conhecem essa pessoa, por isso não experimentaram o verdadeiro valor de seu noivo.
Um álamo deve se casar com um álamo, e um pinheiro deve se casar com um pinheiro.
Entretanto, se você juntar um álamo e um pinheiro, você terá um desastre. Um pinheiro é verde
durante todas as quatro estações, enquanto um álamo deve deixar cair suas folhas no outono. Um
álamo pode ir contra a natureza e insistir em manter suas folhas o ano inteiro? Da mesma forma,
eu vejo sua natureza vertical. Eu não posso dar a vocês um esposo bonito, ou uma pessoa com
quem a vida seja fácil, mas eu concedo o dom do amor verdadeiro.
Os ensinamentos da Bíblia são cheios de dilemas para nós. Jesus disse que a pessoa que perdesse
sua vida para o benefício de Jesus viveria; isto parece contraditório. Mas os ensinamentos da
Bíblia querem tornar todos vocês imunes aos anzóis de Satanás. Vocês acham que são pessoas
independentes, mas eu enxergo muitos fios e anzóis presos a vocês. Todos eles são anzóis
celestes?
Nossa tarefa é declarar uma guerra do “eu,” e o resultado só depende de você. Ao conduzir uma
vida pública para a providência, eu estabeleci uma crença cardeal antes de desejar domínio do
universo, eu me determinei a obter domínio sobre mim mesmo. Eu declarei guerra contra mim
mesmo: contra o uso indevido do amor, contra a ganância material, e contra a arrogância. Esta é
a forma como conquistei a mim mesmo.
Quando vocês ocidentais olham para mim através de seus olhos azuis, como vocês me veem? Eu
sou estranho e estrangeiro, ou sou dinâmico e simpático? Eu nunca decidi sobre mim mesmo,
mas em minha vida tenho recebido muitas propostas de mulheres proeminentes do mundo! Eu
experimentei vários eventos estranhos. Algumas mulheres me escreveram cartas de amor com
seu próprio sangue. Algumas mulheres entraram em meu quarto à noite para tentar me
conquistar. Vocês acham que passei no teste?
Em minha época de colégio e faculdade, eu fazia um esforço consciente para parecer um
mendigo, deixando meu cabelo ficar desgrenhado, e vestindo roupas velhas de uma loja de
brechó. Ao invés de me vestir bem para os eventos, eu me vestia confortavelmente em casa, mas
vestia trapos quando saia. Assim era como eu vivia quando era jovem. Vocês jamais poderiam
ter imaginado que eu contaria isto a vocês nesta manhã.
Eu fui ao Harlems do Japão e Coreia, me misturando com pessoas pobres. Eu nunca me misturei
com a elite. Eu trabalhei muito em trabalho manual para pagar as mensalidades para pessoas que
eram meus amigos. Eu conheço a mentalidade do mundo satânico. Ninguém pode me enganar.
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Houve uma garota rica que era apaixonada por mim. Ela recebeu muito dinheiro de seus pais, e
um dia ela entrou sorrateiramente em meu quarto, e deixou esse dinheiro em minha gaveta. Eu
entreguei esse pacote de dinheiro de volta para ela, fechado, e disse que ela deveria aprender
como a vida deve ser, que ela não podia comprar minha mente com dinheiro. O mundo não sabe
que tipo de experiências eu tive que passar a fim de chegar até aqui.
Não é fácil ser reconhecido por Deus, obter o reconhecimento de Deus que você o ama muito. Eu
orei muito, mas nunca por vingança contra meus inimigos. Eu orei por perdão a eles, e para saber
qual indenização eu poderia pagar para que meus inimigos pudessem superar seus pecados. Esta
é minha forma de vida. Eu não sei se Deus me ama ou não, mas certamente eu tenho prosperado
ao seguir o caminho de Deus. É surpreendente ver que seguidores vêm até mim a partir de todos
os seis continentes. Vocês acham que isso é um sinal do amor de Deus?
Eu nunca disse que vocês deveriam me seguir. Eu nunca forcei uma única pessoa a fazer isso.
Mas o que acontece é que vocês sentem em seus corações que me seguir é a coisa certa a fazer.
Vocês não têm ideia de quão importante e temeroso é que vocês estão sentados aqui hoje. Para
que vocês estivessem sentados aqui hoje, Deus e pessoas históricas pagaram com muito
sacrifício e dor.
Na reunião de 22 de outubro, eu declarei que criaria uma aliança das minorias pelos direitos
civis. Vocês acham que é necessário? Vocês acham que estou fazendo isso para nos elevar e nos
fazer mais ricos? Ao contrário, vamos tomar o caminho de sacrifício, mas através desse sacrifício
as pessoas necessitadas e oprimidas podem viver.
Estou lançando esta aliança das minorias atualmente. Em breve teremos um anúncio público.
Nosso movimento será pioneiro na cruzada para as pessoas ignoradas na América. Quando vocês
olham de fato para suas vidas, o que vocês querem? Nosso propósito é transformar o mundo
satânico no céu, por isso, somente para esse propósito precisamos de conhecimento, dinheiro e
poder. Então sua vida pode se tornar viva.
Na verdade, não tenho vivido minha vida para mim mesmo. O que eu recebo por isto na
América? Acusação! Isto é uma grande piada. Às vezes as despesas totais de nosso movimento
em um único dia passam de $8 milhões. E eles me acusam de não ter declarado $112.000 para o
governo!
Eu não tenho medo de nada; eu não serei ameaçado. Mesmo se morrer, minha tradição e meu
objetivo deverá ser alcançado, e Deus marcha ao nosso lado. Eu sou muito rigoroso sobre o uso
do dinheiro por minha família. Mesmo quando a Mãe quer comprar alguma coisa para a família,
eu verifico isto cuidadosamente, de antemão! Mas eu digo que se ela vê alguma necessidade dos
membros da Igreja, ela deve até mesmo emprestar dinheiro se necessário para obter o que eles
precisam. Até recentemente há três anos atrás, a Mãe não tinha nenhuma liberdade de gastar
algum dinheiro. Só recentemente eu dei essa liberdade para ela. Estou cumprindo uma tradição
celeste em minha família para evitar de serem capturados por Satanás.
A base do Reino celeste é a edificação da família celeste. As mesmas leis se aplicam à família
como uma unidade, pois elas também podem ter nichos para os anzóis de Satanás.
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É fácil evitar isso? Vocês podem pensar que se têm filhos, então um único anzol de Satanás
poderia ser ignorado. No entanto, se houver um único anzol em um único membro da família,
toda a família sofrerá. Vocês têm certeza que podem criar a família celeste? A resposta é fácil,
mas a ação é difícil.
Eu poderia dizer muitas coisas para aqueles que já são abençoados. Há muitas coisas que eu
também poderia dizer sobre os filhos abençoados. Quando os pais ouvem minhas palavras, eles
podem avaliar onde estão. Podemos encontrar o padrão celeste seguindo a forma individualista
americana, com pais seguindo separadamente seus próprios caminhos, e filhos perseguindo
somente seus interesses? É incrivelmente difícil viver realmente conforme o padrão da família de
Deus. Porém, por mais difícil que seja, devemos passar no teste, de uma forma ou de outra.
Vocês acham que meu trabalho de conduzir toda a Igreja para o Reino do Céu é fácil ou difícil?
Mas alguém tem que que fazer isto, mesmo que demore a eternidade.
Aqui há pessoas de todas as diferentes raças e nações e ancestralidades, e estou tentando moldálas de acordo com um único padrão celeste. Há tantas coisas nos dividindo que devem ser
coladas com o amor de Deus. Além disso, meu trabalho é ainda mais difícil porque toda vez que
saem pela porta, vocês enfrentam tentações a partir do mundo satânico, e ainda são influenciados
por seus hábitos a partir de sua antiga forma de vida. Uma vez que vocês são fisgados por
hábitos como maconha, sexo livre e danceterias, é um problema doloroso superá-los. Mas cada
pessoa ainda é um corpo de verdade individual, e vocês não podem apenas ser derretidos até o
nada, e então reconstruídos a partir do zero.
Sua boca às vezes é seu inimigo, multiplicando o mal através da queixa. De manhã até a noite há
queixas acontecendo. Vocês ainda pensam que unificação é uma palavra fácil? A partir deste
ponto de vista, eu quero que vocês compreendam quão intensamente seu comportamento afeta as
pessoas perto de vocês; vocês não podem pensar que são indivíduos isolados. Dentro de nosso
movimento devemos sentir preocupação com os outros. Se alguém está ferido ou doente, vocês
devem esquecer suas próprias refeições e sentar-se com esta pessoa.
Vocês já pensaram realmente sobre cuidar de seus irmãos e irmãs? Devemos pensar sobre criar
uma boa atmosfera na qual somente coisas saudáveis cresçam, onde coisas ruins não possam
sobreviver. Quando vocês consideram todas estas coisas, compreendem que o trabalho que tenho
empreendido não é fácil.
Vocês sentem falta de mim quando estou longe por muitos meses? Meu ensinamento para vocês
hoje é que, tanto quanto sentem falta de mim e da Mãe, vocês devem sentir falta uns dos outros,
cuidando e amando uns aos outros. Por que? Porque queremos entrar no Reino do Céu
coletivamente. Quando os judeus saíram do Egito, ao invés de reclamar sobre o que Moisés fez,
eles deveriam ter se preocupado uns com os outros, e então eles não teriam sido destruídos no
deserto. O mesmo é verdade atualmente.
Deus vê vocês como Seus campeões escolhidos a dedo a quem Ele reuniu para criar o Reino do
Céu na terra. Que imensa tarefa foi essa para Ele! Mesmo quando vocês forem para o mundo
espiritual, é difícil esquecer suas primeiras experiências de amor.
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Portanto, Deus está enviando Seu representante à terra para que todos possam se refazer no amor
amando o Messias tão profundamente que todas as suas experiências passadas possam ser
derretidas. Ao amar o homem enviado por Deus mais do que ama qualquer outra pessoa, você
deve ser liberado das iniquidades de seu passado. Deus deve ser capaz de reconhecer que você
encontrou Sua figura central, o Messias, e o amou tão ardentemente que esquece todo o resto.
Então seu passado pode ser limpo tão branco como a neve.
Vocês podem se orgulhar diante de Deus por trazer seu esposo ou esposa junto com vocês para o
céu no mundo espiritual? Ou ao invés vocês diriam que toda a sua vida juntos na terra foi
centrada em amar Deus, e que vocês amaram também seu cônjuge a fim de amar mais Deus?
Isso trará grande alegria para Deus. Mesmo quando vocês amam seu esposo ou esposa, isto é
para o benefício de Deus. Mas se vocês amam seu cônjuge com a atitude que podem conseguir
mais coisas de Deus, isso não é bom.
É fácil ser Deus? Deus é Todo-Poderoso, mas mesmo depois de Seus esforços por milhares de
anos, o mundo permaneceu pecaminoso. A fim de alcançar Seu objetivo, Deus dá a vocês a regra
que devem amar seus irmãos e irmãs tanto quanto a Ele. Cada um de vocês devem ser como
Deus uns para os outros; tratar uns aos outros como vocês tratam Deus.
Se vocês vivem nessa tradição, e milhares de vocês chegam diante de Deus, Ele abraçará vocês
como Seus verdadeiros filhos. Seu grau de realização de coração no mundo espiritual será
determinado por essa intensidade de amor. Houve muitas pessoas na história que disseram que
amavam Deus, mas elas maltrataram e odiaram seus próprios irmãos. Agora Deus realmente quer
que amemos uns aos outros e possamos ir diante Dele juntos.
Vocês oraram que eu viesse para a América? Ou vocês oraram que eu alcançasse meu objetivo e
então viesse, trazendo o mundo inteiro comigo? A América me receberia trazendo pessoas de
todas as raças de volta para este país? Nesse caso, sua porção de alimento teria que ser
compartilhada com muitas outras pessoas; vocês ainda concordariam? Talvez vocês teriam que
compartilhar seu espaço com dezenas de pessoas, ou revezar usar suas roupas. Se aceitassem
isso, então vocês seriam loucos! Não há ninguém no mundo que aceitaria isso. Quem cozinharia
e serviria todos, e lavaria a louça? Vocês seriam os anfitriões; talvez uma ou duas vezes vocês
fariam estas coisas com alegria, mas depois de um ano, vocês não iriam querer que todas essas
pessoas fossem embora? Americanos são muito pragmáticos e sempre calculam os benefícios de
alguma ação, certo? Trazer a América para o Reino do Céu é a tarefa mais difícil.
Sejam honestos e confessem se vocês estão felizes por me conhecer! Se vocês dizem que são
verdadeiramente felizes por me encontrar, então são maiores do que eu. Às vezes me arrependo
de ter encontrado Deus; isto tem sido como agarrar um tigre pela cauda. Eu nunca desisto, mas
às vezes desejo não ter conhecido Deus! Não há nenhuma maneira de desistir, então apenas me
agarro até o fim. Ao me agarrar, não há nem mesmo tempo para utilizar uma mão para se limpar
quando vai ao banheiro!
Hoje é o Dia Histórico dos Filhos. O que isso significa? Deus não pode edificar Seu Reino
sozinho. Deus precisa de um campeão, um auxiliar para agir como mediador. Os filhos de Deus,
ou Seu servo, deveriam ser o mediador?
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Ele preferiria ser servido por um servo, ou por Seus filhos? Deve haver um esforço unificado a
partir das quatro direções de norte, leste, sul e oeste, e devemos ser o fator unificador. Até agora
tem sido a tradição da unificação seguir uma figura Abel, mas quanto realmente damos o mesmo
tipo de fidelidade para nossos irmãos e irmãs? Eu digo a vocês que correr atrás do Dr. Durst não
conduzirá vocês para o Reino do Céu. A coisa importante é que devem se unir entre vocês
mesmos centrados nele, e então vocês entrarão. O Princípio Divino diz que Caim e Abel devem
se unir antes de qualquer restauração ocorrer. Se o líder somente quer que vocês se unam ao
redor dele ao invés de uns com os outros, ele é um falso líder.
No sermão da Montanha há uma frase importante – Mateus 5:9 – Bem-aventurados os
pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A Bíblia não disse que somente
aqueles que obedecem aos mandamentos entrarão no céu. Com quantas pessoas você criou
harmonia? Amar uns aos outros significa amar o mundo porque, aqui na Igreja de Unificação,
temos um pequeno mundo; o que você está fazendo aqui está de fato sendo feito em nível
mundial.
Aqueles que podem se harmonizar com outras pessoas vão subir mais e mais, e finalmente se
tornarão grandes líderes. Se um casal abençoado somente se preocupa com sua própria família,
eles estão errados. Eles devem se preocupar com os outros antes de se preocuparem com eles
mesmos. Eles devem doar a si mesmos para os irmãos e irmãs primeiro; esses verdadeiros casais
abençoados serão admitidos no céu.
A teoria Caim-Abel na Igreja de Unificação é muito forte, e às vezes me preocupo que ela é
compreendida incorretamente. Líderes que recebem responsabilidade às vezes possuem a ideia
errada que eles têm a única autoridade, mas eu digo a vocês que Abel é somente Abel quando ele
salva Caim. O Princípio Divino ensina que você deve amar e abraçar Caim, e então trazê-lo para
a mãe. Se às vezes você não se dá bem com seu líder, mas você cuida dos irmãos e irmãs, esse
líder ainda procurará por você, porque sem você ele não pode ter sucesso.
Este é o motivo pelo qual a Bíblia diz que quando duas ou mais pessoas se reúnem para orar,
então Deus estará no meio delas. Sua oração não é poderosa quando vocês oram sozinhos; mas
somente quando oram juntos.
Irmãos e irmãs devem se unir verdadeiramente para que possam compartilhar a vida juntos. Hoje
estou declarando um novo início: o movimento centrado no líder acabou, e o movimento
centrado nos membros irá começar. Porque isto deveria ser assim? Se o chefe da família só pensa
em si mesmo, a família é infeliz. Somente se ele se preocupa com toda a família, eles podem ter
sucesso e ser felizes juntos.
A Igreja de Unificação é uma única família. Eu estou interessado e preocupado com cada um de
vocês, e vocês devem estar preocupados com os outros como irmãos e irmãs, e juntos virem para
os pais. O que precisamos agora é um Reino do Céu ambiental. Se vocês se movem somente em
uma única direção, isso não é bom. Vocês devem se mover em 360 graus, em todas as direções.
Meu ensinamento hoje é este: tanto quanto amam Deus e os Verdadeiros Pais, vocês devem amar
o mundo e se unir com ele. Não se envergonhem das condições adversas, ou de irmãos ou irmãs
feios ou fedorentos. Eles são aqueles que precisam de você.
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Participe com disposição nos lugares sujos, e torne-os perfumados. Não fuja dos problemas, mas
enfrente-os e conquiste-os. Deus sente maior alegria quando Ele vê que vocês amam uns aos
outros mais do que amam a Ele. Os pais querem ver seus filhos amando uns aos outros mais do
que eles amam seus pais. Os 36 casais são os irmãos mais velhos de nossa Igreja, e esta regra se
aplica a eles também. A menos que eles amem os verdadeiros filhos e os membros mais do que
suas próprias famílias, eles serão os inimigos de nosso movimento.
Nosso objetivo definitivo é Canaã. Enquanto estamos marchando na direção de Canaã, nossa
tarefa suprema é seguir ordens, mas uma vez que entramos em Canaã, não viveremos por
comandos, mas pelo amor. Este é o momento. Estamos chegando agora, e devemos viver de uma
maneira semelhante a Deus. Os três últimos cursos de sete anos foram anunciados. Nos primeiros
21 anos marchamos na direção de Canaã, e nestes 21 anos devemos viver pelo amor.
Estou ensinando que vocês devem amar uns aos outros tanto quanto amam Deus e os
Verdadeiros Pais. Então a habitação de Deus será com vocês, e a Mãe e eu devemos estar com
vocês. Porque este dia marca o início dessa nova era, eu denominei este como o Dia dos Filhos
Histórico. Aqueles que não foram abençoados devem primeiro criar unidade com os outros. Há
quatro direções e quatro estações, com três meses em cada estação. Quando chegarem no céu no
mundo espiritual, vocês verão doze portões perolados. Seu relacionamento com seu líder é
importante, mas é mais importante se unir com doze tipos de pessoas na terra. Mesmo Jesus
praticou esta forma de vida servindo seus doze apóstolos. Entretanto, a rebelião ocorreu, e eles
venderam Jesus. O gesto mais sagrado que Jesus executou foi lavar os pés de seus discípulos, e
dizer que ele não veio para ser servido, mas para servir. Essa foi a expressão suprema do amor.
Ao fazer isso, ele se tornou a figura central ao redor de quem se juntaram doze pessoas. Quando
as pessoas estão ligadas em unidade, elas não podem ser separadas.
Há três categorias de pessoas: pessoas casadas, pessoas envolvidas ou pessoas vivendo juntas
sem terem uma cerimônia formal, e os homens e mulheres virgens. Estas três categorias possuem
significado providencial. Pessoas casadas representam a família de Adão, onde esposo e esposa
se juntaram a partir de sua própria vontade. Pessoas envolvidas representam Jesus, que veio para
procurar por sua noiva, mas não pôde alcançar esse objetivo. Os homens e mulheres virgens
representam o Segundo Advento, no qual eles foram escolhidos pelo céu. O mundo inteiro é uma
mistura destes tipos de pessoas.
Doze de cada um destes tipos foram escolhidos para representação nos 36 casais; esse é o motivo
pelo qual este número de casais foi escolhido para ser os antepassados da humanidade, e não
doze casais. Seu objetivo é unir todos os 36 tipos de pessoas. Se os 36 casais podem ser unidos,
isto representa harmonizar todos os três níveis de doze personalidades, e assim trazer todos para
o Reino do Céu. Eu tenho servido esses casais, sendo aquele que os escolheu, dando-lhes casas,
enviando-os em viagens. Quando eles vêm para a América, a Mãe e eu fazemos compras para
eles, conseguindo roupas e móveis.
Algumas pessoas pensam que os 36 casais são mestres da Igreja de Unificação, vendo que eu
compro para eles e ouço eles, mas isso está errado! Tenho dado o exemplo do servo. Se eu dou a
ordem, eles seguirão imediatamente para as florestas da África. Após você servir doze tipos de
pessoas e 36 casais, servir um único Deus e os Verdadeiros Pais é uma tarefa fácil!
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A providência celeste é como um jogo de revezamento, com cada pessoa carregando o bastão
para frente e para trás, através dos 36 casais. Algumas pessoas pensam que elas nem mesmo
querem olhar para os 36 casais, que são todos coreanos. Mas estou dizendo que vocês precisam
deles. Sem eles não há nenhum fundamento, nenhuma espinha dorsal para a Igreja de
Unificação. A espinha dorsal ostenta o sistema nervoso central, por isso ele está ligado a todos os
tecidos. Jesus queria consumar seu serviço para doze pessoas, mas três delas o traíram.
Primavera, verão, outono e inverno criam um grande círculo, e quando conclui um circuito
providencial, você inicia na direção oposta. Entretanto, através da queda do homem, o mesmo
círculo tem continuado.
Vocês gostariam de ser elegíveis para seguir somente através de um único portão para o céu, ou
através de todos os doze? Se podem somente entrar em um único portão, vocês podem somente
se mover para frente e para trás em uma única direção. Mas se podem entrar em todos os doze
portões, então vocês têm total liberdade de movimento.
Vocês obtêm a passagem para entrar em todos os doze portões servindo 36 pessoas. Então vocês
podem entrar tanto no céu como no inferno. Vocês querem estar limitados no mundo espiritual
como se estivessem em uma cela de prisão, ou querem total liberdade? Olhem para cada pessoa
como um portão. Uma pessoa suave é o portão da primavera; uma pessoa difícil é um portão do
inverno. Há doze diferentes estilos. Olhem para cada pessoa como outro portão para Deus, e
pensem que vocês derreterão seu coração e a conquistarão.
Negros e brancos são como norte e sul; não há nenhum centro. Quando existe um centro tudo
pode estar vivo, mas há muito tempo não há nenhum centro. Meu mandamento para vocês é se
unirem entre vocês. Onde conseguem fazer isso, ali será a habitação de Deus com vocês. Vocês
podem fazer isto? Durante o êxodo, é uma virtude se concentrar em seguir o líder, mas quando
entram em Canaã, vocês podem viver através de dar e receber com os irmãos e irmãs.
A partir de hoje nossos membros ao redor do mundo devem aperfeiçoar essa maneira de vida.
Mesmo se não estiver aqui, isto não deve importar. Vocês já conhecem o segredo de ir para o céu
– amar uns aos outros. À noite vocês devem pensar que são pais para alguém; escolham alguém
para cuidar no dia seguinte, e no próximo dia escolham outra pessoa. Não importa se esta pessoa
é jovem ou velha. A regra principal é esquecer de si mesmo.
Vocês devem transformar os três elementos satânicos em elementos celestes. Vocês darão amor
sacrificial e falarão sobre “nossa posição,” e não sobre “minha posição.” Satanás é arrogante,
mas vocês seguirão para a posição mais baixa para elevar as pessoas. Satanás está lançando todos
os tipos de anzóis ao seu redor, mas quando Satanás tenta puxá-los, nada deve se mover. Então
ele lançará suas iscas novamente, mas quando nada se mover, ele vai dizer adeus para sempre.
Tenham uma competição de amor entre vocês mesmos. Não importa quem a Mãe ou eu amamos
mais, mas quem é o rei em amar os irmãos e irmãs. Quem me ama? Eu sei que seu amor é
verdadeiro, por isso jurem agora que vocês amarão seus irmãos e irmãs mais do que me amam.
Isso vai me agradar mais do que seu amor por mim.
11

Quem diz que pode somente me amar e amar Deus? Isso é bobagem; não há nenhuma
consistência para esse amor. Quem diz que conhece a verdade, a partir de agora deve abrir o
Reino do Céu na terra. Amém!
Tradução: Prof. Marcos Alonso
www.unificacionista.com
Fonte: http://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon81/811028.htm
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