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Cônjuges amorosos são a mesma coisa. Amor, amor que muda não é amor, amor imutável é 
amor. O amor mais valioso para o ser humano também é amor imutável. Vocês já leram em uma 
novela ou em um poema, ‘oh, amor, sempre vacilante’? Quando você compõe um poema em 
louvor ao amor, sem exceção você diz, ‘oh, amor, imutável. Oh, amor que é único.’ E só o amor 
tem os adjetivos mais incríveis para descrevê-lo. 
 
Quando vocês ouvem essas duas expressões, vida eterna e amor eterno, qual é mais atraente? 
Vocês podem dizer vida única, vida eterna e vida imutável. Isso não soa muito bem. Mas amor 
eterno, amor imutável e amor único, isso é algo que está ressoando em seu coração. Então esses 
caprichosos seres humanos, sempre oscilando, qual seria mais precioso? A vida humana? O amor 
humano? Agora devemos decidir qual é mais precioso. O que decidimos deve estar correto de 
acordo com o padrão das gerações passadas, da geração presente, e das gerações futuras, como o 
padrão original de medida. Amor deve ser assim. 
 
Se definimos amor assim, suponham que perguntamos para pessoas que faleceram o que é amor. 
Quando elas respondem o que é amor, qual seria sua resposta? Amor é algo eterno, imutável e 
único. Milhares de anos mais tarde, quando vocês perguntarem a mesma questão para seus 
mestres, a resposta será simplesmente a mesma. A fim de decidirmos como é o que vamos 
desfrutar, devemos descobrir o único, verdadeiro e absoluto padrão do que seja amor, a fim de 
nos compararmos a isso. O padrão deve ser o mesmo em tudo, desde gerações passadas até as 
presentes e futuras gerações. Quando pensamos que encontramos algo assim, podemos 
reconhecer que é isso? Quando encontramos o padrão, todos, velhos e jovens, pessoas do oriente 
e ocidente devem dizer sim para a questão. Essa é uma resposta unificada. 
 
A definição de amor do ser absoluto  
 
Se há um ser absoluto dominando a sociedade humana, qual seria sua definição de amor? A 
mesma. Se há um Deus, não devemos definir que Ele tem amor, mas que Ele é amor. Então 
devemos ser os objetos de Seu amor, e Ele vai dizer para nós, “Você deve ser meu amor.” Ele 
dirá, “Eu quero que você seja meu amor, e nós mesmos devemos nos tornar únicos, imutáveis e 
eternos a fim de ser o objeto absoluto de Seu amor.” 
 
Devemos retornar para nosso tema, “O Ponto de Ascensão ou Queda.” 
 
Se Deus é amor, e se Deus gosta de você 100 por cento como o objeto de Seu amor, você subirá. 
Se é de outra forma com você, então você está fadado a cair. Sabemos que um diamante é 
imutável; contudo, não gostamos de ter um pequeno anel de diamante, mas queremos que o 
nosso seja grande. Vocês querem com 1 quilates ou maior? Para Deus é a mesma coisa. 



 2

Deus também quer ter um amor imutável a partir do ser humano. 
 
Se você está acima do padrão do que Deus define como sendo amor, você subirá. Do contrário, 
você cairá. Se Deus tem muitos tipos de diamantes assim, representando cada um de vocês, Ele 
fica feliz. Mas se Ele perde um, se Ele perder um único de vocês, Ele ficará triste. Se Ele perde 
dois, três, cinco, dez, Ele se torna um Deus triste. Em outras palavras, ascensão significa 
multiplicar. Queda significa ser diminuído. 
 
No ponto sobre como definir a ascensão ou queda, devemos dizer se o que temos está mais perto 
de Deus, e é uma coisa da aprovação de Deus, então estamos destinados a ascender. Do 
contrário, estamos fadados a cair, diminuir. Mesmo um filhote de cachorro que estamos cuidando 
em nossa casa será muito sensível, e saberá imediatamente se seu mestre gosta dele ou não. 
Quando é odiado por seu mestre, ele sabe isso de imediato. Mesmo um filhote de cachorro 
pensaria sobre amor o dia todo, e iria querer que seu mestre o amasse. Ele está meditando sobre o 
amor de seu mestre mais do que sobre si mesmo, e vai esperar e esperar pela vinda do mestre, 
com isto em mente sem fazer nada mais. Mas se ele ouve a voz de seu mestre, ele vai saltar e 
pular na direção do mestre. 
 
Se há alguém que odeia o filhote de cachorro, e que o golpeia, ele fugiria e viraria suas costas 
para essa pessoa. Amor é o que transforma dois em um. Eles querem estar mais próximos um do 
outro. Mas o ódio, o que não é amor, é algo que separa vocês. O mestre que odeia o cachorrinho, 
por exemplo, poderá chamar ansiosamente o cachorrinho para voltar, e ele nunca voltará. 
 
É a mesma coisa para o ser humano. Por mais que você queira que uma pessoa fique longe, se 
você ama essa pessoa, ela estará ligada a você e gostará de estar perto e ficar com você. 
Queremos dar coisas para a pessoa que amamos. Queremos derramar todo nosso ser para ela; 
pensamos que aquilo que pertence a nós também é dessa pessoa. 
 
Deus se assemelha a nós; nós somos semelhantes a Ele  
 
Da pessoa que odiamos, queremos distância até mesmo do que ela tem. Não é a mesma coisa 
com vocês? Então o que Deus pensaria sobre o assunto? Deus se assemelha a nós; nós somos 
semelhantes a Ele. Amar Deus significa ser uma unidade com ele. Quando queremos dar a Ele 
tudo o que temos, isto não significa que estamos perdendo nada. Mas estamos com Ele, somos 
uma unidade com Ele, para que ainda esteja lá como nosso. 
 
O ponto fundamental sobre decidir ascender ou cair, o fator que torna essas duas coisas 
diferentes uma da outra, é o amor. Suponham que haja uma determinada nação. Todas as pessoas 
da nação amam umas as outras no nível horizontal, e as pessoas amam o presidente ou rei, que 
ama seu povo, os jovens amam seus idosos, e os idosos amam seus jovens. Então há grande 
harmonia nessa nação, e essa nação irá ascender, e nunca cairá. 
 
Se há qualquer outra nação planejando atacar essa nação, o povo de lá se tornará uma unidade 
como uma bala de grande poder e atacará de volta. Eles nunca serão derrotados. Para o povo 
dessa nação, a nação que ataca será um eterno inimigo. E o mesmo pode ser aplicado ao 
indivíduo. Se você ama uma pessoa e ela é atacada, o oponente será seu eterno inimigo. 
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Você acha que Deus odiaria, que Ele pensaria sobre as pessoas como seus inimigos, se elas 
tirarem a casa da pessoa que Deus mais ama? Deus não pode perdoar tal pessoa, tal inimigo. Se 
Ele apenas amasse ou perdoasse esse inimigo, a definição de amor não se aplicaria. Amor é a 
fonte eterna de definitiva felicidade, assim, qualquer coisa interferindo ou invadindo o amor não 
pode ser perdoada aos olhos de Deus. 
 
Satanás é o inimigo de Deus. Se um casal realmente ama um ao outro com amor centrado em 
Deus, então as pessoas ao redor deles – sua família, seus amigos, seus vizinhos irão querer vê-los 
amando um ao outro. Eles estarão ligados a você; isso significa que eles querem estar perto de 
você, e com você. 
 
Se o casal grita um com o outro no máximo de suas vozes, a família odiaria vê-los dessa 
maneira. Seus amigos e vizinhos iriam querer ficar longe deles, e eles os perderiam. Todos 
seriam espalhados e tudo seria perdido. Eles seriam deixados sozinhos por todos. Isso é 
realmente verdadeiro. 
 
O que faz ascender ou cair é amor  
 
Então voltamos a ver que aquilo que faz ascender ou cair é amor. Que tipo de amor temos? 
Houve algum indivíduo, alguma família, e mais do que isso, alguma nação cujo povo amasse um 
ao outro assim, desde cima até embaixo no nível vertical, e tivesse se tornado uma unidade 
assim? Qualquer outra nação pode sonhar em tomar esta nação? Como Deus pensaria sobre essa 
nação? Essa nação pode unificar o mundo inteiro. 
 
Isso é o que definimos que seja o amor, e a definição de Deus de amor será a mesma como a 
nossa. Então vamos em busca desse tipo de amor, amor eterno, imutável e único. Entretanto, por 
mais difícil que possa ser encontrar esse tipo de amor no mundo decaído – nossa maior 
descoberta foi ter encontrado o mundo da outra dimensão com Deus lá. Descobrimos um Deus 
eterno, imutável e único como nosso Pai. Esta é a nossa grande descoberta, e somos pessoas ricas 
por isso. 
 
Esta é a grande revolução que descobrimos, um Deus como nosso Pai, e além disso, que 
encontramos um grande coração amoroso, e que Ele é o próprio amor, esta é uma ótima e 
maravilhosa descoberta. Tornar esse Deus nosso próprio Pai é o maior objetivo para o ser 
humano. Podemos concluir que não pode haver maior felicidade do que encontrar Deus, que é o 
próprio amor. 
 
O que precisamos fazer não é simplesmente ouvir o discurso. Membros da Igreja de Unificação 
devem se orgulhar disto. Vocês viveram dessa forma? Vocês estão vivendo dessa forma agora? 
Apenas aprendendo o Princípio Divino não nos torna assim. O Princípio Divino não deve ser 
contado quando a providência de restauração estiver cumprida. Então, só o amor restará – amor 
imutável e eterno. Vocês querem viver no mundo do Princípio Divino, ou no mundo do amor 
definitivo? Com esse objetivo iremos estabelecer esse tipo de mundo, e podemos decidir isso 
vivendo o Princípio Divino, e nos tornando capazes de fazer isso. Vocês têm certeza que 
entendem tudo? Vocês sabem, sentem e entendem com todo o seu ser que isto está certo? 
 



 4

Então você teria este amor separado de você, distante de você ou estaria com você? Se é verdade 
que gosta que esse amor esteja com você, então é preciso saber de onde o amor começa. Esse 
amor não começa a partir de você, de nós mesmos. Não é a partir de você como um indivíduo, o 
amor não começa a partir de você, mas começa a partir de ter outra pessoa. Ela pode ser uma 
pessoa negra, ela pode ser uma pessoa germânica, um homem oriental – (risadas). Vocês querem 
tê-lo? É difícil (risadas). Vocês querem que eu pare de falar ou continue? 
 
Temos medo de cair 
 
O que mais tememos é cair, mas o que mais esperamos ter, o que realmente desejamos ter é 
ascender. Vocês acenam suas cabeças concordando. Todos sabem bem isso. Mas agora vou 
ensinar para vocês o segredo para amar seu oponente. Para amar, o ponto é como você ama a 
Deus. Esse é o padrão absoluto de fazer você ascender para sempre. 
 
Você tem limitações carnais. Assim, não pode alcançar toda a população do mundo inteiro, mas 
em seu tempo de vida, se amou 10 pessoas nesse padrão, amou-as como amaria Deus, você teria 
amado o mundo inteiro. Quando tem alguém na sua frente, você deve pensar que irá amar Deus 
através dessa pessoa, amando essa pessoa. Quanto mais pessoas você tem, mais o amor de Deus 
virá até você. Se você recebe mais amor de Deus dessa maneira, o ideal de amor centrado em um 
indivíduo, o ideal de amor centrado na família, o ideal de amor centrado em sua sociedade e sua 
nação, serão seus, e seu amor será o ideal de Deus. 
 
Quando você não é muito capaz de definir como é o amor de Deus, e não é capaz de sentir que 
está amando Deus através de amar esta pessoa, você pode pensar desta forma: Eu estou amando 
a pessoa como amaria meus pais, minha esposa, meu esposo? Esse é o padrão. Então vivendo 
dessa maneira, você deve estar amando as pessoas no nível horizontal, da mesma forma como 
seus filhos, seus pais, ou Deus. Quanto mais pessoas você ama, mais amplia seu horizonte de 
vida. Nesse caso, isso significa que você tem amado sua família, sua nação e o mundo inteiro. E 
essa é a esperança da humanidade, e essa é a esperança que somos ensinados a buscar na 
religião. Essa é a coisa que Deus quer que façamos. Se realmente sabemos que amor é a única 
coisa que pode nos fazer ascender ou cair, então amor não é realizado por si mesmo e sozinho. 
Você está encontrando as pessoas ao seu redor, seja ascendendo ou caindo; você mesmo está 
fazendo isso. Por isso, esse é o motivo pelo qual a Bíblia diz que você não deve pecar com seus 
olhos. Você não deve deixar sua boca pecar. Você não deve permitir que qualquer de seus cinco 
sentidos cometam pecado. 
 
O que é pecado? 
 
Então, o que é pecado? Pecar é prejudicar outras pessoas. Bem é beneficiar outras pessoas. Então 
bem, em uma única definição, é beneficiar outras pessoas, e é porque isso acontece com amor. 
 
Sabemos que há pais que têm um único filho que eles confiam muito, mas que de repente perdem 
o filho, e são atirados na solidão. Existe um casal, por exemplo, que ama um ao outro 
carinhosamente. Nenhum deles pode seguir sem o outro, mas o céu pode levar um deles, e um é 
deixado em total solidão. 
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Suponham que existe um homem, e ele é muito bom em negócios, e esteve lutando bastante toda 
a sua vida, 20 ou 40 anos, e no fim se tornou um homem bem sucedido nos negócios, e fez muito 
dinheiro, talvez um milionário. Mas em um momento, ele pode perder toda a sua fortuna – por 
incêndio ou algo assim. Quando pensamos sobre estas coisas, sabemos muito bem que muito 
frequentemente somos confrontados com coisas que não queremos. 
 
O que não queremos está sempre lá ao nosso redor, e não podemos fugir às vezes desse destino. 
Às vezes coisas inesperadas surgem e nos trazem sucesso, e às vezes, entretanto, por mais que 
tenhamos lutado, o resultado é um fracasso. E descobrimos e sentimos que há algum poder 
funcionando por trás do esforço humano. Somente depois de ter resolvido esse problema, 
qualquer que seja, podemos seguir com segurança em nossa mente. 
 
Sabemos apenas e muito bem que os problemas referentes a ascender ou cair não podem ser 
lidados com nossas próprias mãos humanas. Uma nação pode lidar com sua queda? Ela não pode 
fazer isto. (problemas no áudio) – ascender e cair sempre mudando as coisas ao nosso redor. Mas 
não podemos nos apossar do que não podemos dominar. 
 
Há revoluções e outros meios de mudar o mundo, mas descobrimos que, a menos que esteja de 
acordo com o objetivo de alguém lá em cima, algum poder por trás das cenas humanas, o sucesso 
não pode ser alcançado. Vocês sabem que há grandes poderes, os Estados Unidos e outras nações 
democráticas, e há o mundo comunista, incluindo a Rússia Soviética, a China Vermelha, e todas 
as demais. Eles querem ter coisas para seu benefício, ambos os lados, mas não podem fazer todas 
as coisas como eles querem (falha no áudio).  
 
Os Estados Unidos, o mundo democrático, tem planos, tem objetivos, mas no caminho deve 
vacilar porque está num impasse, em um beco sem saída, por isso eles acabam cedendo. E por 
outro lado, as nações comunistas também, dentro de sua estratégia, têm que ceder e dar espaço 
para o poder oposto. 
 
Quando eles cedem, quando se cruzam assim, no ponto de transição, a ascensão ou queda de 
ambos os lados é decidido. Assim, sabemos que ascensão ou queda começa exatamente em um 
pequeno ponto. Sem falar das coisas em nível nacional, mas quando você pensa sobre coisas no 
nível individual também, descobrimos as mesmas coisas. 
 
Consciência Humana  
 
Todo ser humano tem sua consciência. Mesmo de uma forma muito vaga, uma pessoa sabe onde 
ir, e em qual caminho deve seguir. A consciência faz ou acelera o homem a seguir o caminho de 
acordo com a política nacional, se ele é um patriota. Quando o homem se afasta do que pensa ser 
justiça de acordo com a política nacional, e no final a nação cai, ele cairá também com a nação a 
qual ele pertence. Assim, não podemos confiar na política nacional. Além disso, não podemos 
confiar em nossa própria consciência. Eu não sei qual é sua expressão, mas no oriente dizemos 
que a consciência de alguém é reta ou torta. Quando você diz que sua consciência é reta, isso 
significa que sua consciência é o padrão? Ou há outro padrão com o qual você pode comparar? E 
você pode dizer que sua consciência é reta ou torta. 
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Uma linha reta é desenhada passando por dois pontos. Quando diz que sua consciência é reta, 
você e sua consciência, os dois pontos devem desenhar uma linha reta com seu propósito à frente 
de você. Nesse caso, se o objetivo está definido e é correto, você pode dizer que sua consciência 
é reta; quando você descobre que seu próprio ser é a consciência, esses dois pontos podem 
desenhar uma linha reta rumando para o objetivo. 
 
Suponham que há 100 pessoas aqui, mas cada uma tem seu próprio objetivo, todos diferentes um 
do outro. Quando você pensa sobre este assunto, pensamos que nunca poderemos dizer que a 
consciência humana, a consciência de alguém seja reta. Quando olha para trás em sua vida, você 
descobre que mudou da forma que era em sua infância, e está seguindo assim na fase adulta, e 
em uma velhice você ainda seguirá de outra forma, direcionado para objetivos diferentes. 
Seguindo em zigue-zague assim, não podemos definir qual seja o caminho reto e correto. 
 
Humanos lutam por felicidade 
 
Às vezes você está seguindo para o norte, e acha que está seguindo reto. O ser humano, sem 
exceção, luta por felicidade. Mas porque eles não são felizes? Qualquer família, qualquer nação, 
quer tornar-se bem sucedida, mas elas acabam em fracasso. Porque isto é assim? Se o objetivo 
está colocado diante de nós, o mesmo definitivo objetivo, e todos estamos seguindo para esse 
objetivo em linha reta, seguindo direto para esse objetivo, por que e como pode haver um 
fracasso? 
 
Vamos olhar para um pardal. Um pardal aprende como cantar? Não. Eles podem fazer isso. 
Vocês já os viram aprendendo como cantar? As vacas mugem e as ovelhas balem. Elas fazem 
isso sem ter que aprender como, mas elas fazem isso o tempo todo, e não há qualquer progresso 
nisso. Quando estivemos em Nova York, visitamos um museu de história natural. Vimos a 
ecologia de todos os tipos de pássaros. Alguns tipos de pássaros fazem um ninho fechado com 
um pequeno buraco como entrada, mas com um longo corredor, e através desse espaço como um 
túnel, eles alcançam a parte interna de sua casa. 
 
Diferentes tipos de pássaros que vimos fazem diferentes tipos de ninhos. Eles fazem da mesma 
forma, geração após geração. Sua descendência não tem que ser ensinada. Mesmo se os pássaros 
pais possam pegar os jovens e voar para diferentes partes do mundo, eles ainda farão o ninho da 
mesma maneira. Mas as coisas são diferentes com o ser humano. De certa forma os pássaros 
estão direcionados para o mesmo objetivo; eles seguem reto na direção do objetivo. Mas o ser 
humano está direcionado para um objetivo diferente. Tomamos as coisas preciosas quando elas 
não mudam, se elas são imutáveis. (Falha no áudio).  
 
Um diamante tem uma mente 
 
Um grão de diamante tem uma mente. Se perguntamos para um diamante, qual é seu desejo? Ele 
responderia prontamente, “Eu não quero nada menos do que eu sou.” Ele está confiante que é o 
mais precioso. Se há algo mais precioso, mais brilhante do que o diamante, então o diamante 
diria, “Eu quero ser assim.” O ouro também diria assim. Se há uma coisa brilhando mais amarela 
e mais gloriosa, imediatamente o ouro responderia para você, “Eu quero ser assim.” 
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Nenhum dos seres quer ser menos do que é. Podemos decidir que algo precioso é aquilo que não 
muda. Como ouro ou diamante, mesmo se colocamos esses em situação difícil como a sarjeta, 
eles não mudam. Esse é o motivo pelo qual todos gostam do ouro. Uma pessoa pode pensar de 
manhã, “Eu seguirei este caminho,” e mesmo antes de alcançar a metade do caminho, você muda 
sua mente e segue outro caminho. A coisa mais vacilante no mundo inteiro é o ser humano. 
Vocês ainda pensam que é maravilhoso ser humano? Vocês ainda acham que o ser humano é o 
mais precioso? 
 
Quando pensamos sobre um objeto, dizemos que ele é precioso porque não muda, mas quando 
você pensa sobre o ser humano, sabemos que ele é vacilante, que muda o tempo todo, mas ainda 
pensamos que ele é muito precioso. Você pode pensar sobre si mesmo, quando se encontra 
oscilando assim por todo o caminho, e ainda pode pensa sobre si mesmo como um ser precioso? 
Não. Você nunca poderia fazer isso. 
 
Se o ouro ou o diamante tivessem uma boca para falar, eles diriam que amam um ser humano 
que não muda, que é eternamente belo, embora seu brilho possa ser afogado na luz de si mesmo. 
Eles gostariam de ter esse tipo de ser humano. Se o ouro ou o diamante pedisse para você ser 
imutável, qual seria sua resposta? Você quer ser imutável? Você quer permanecer imutável? 
 
É natural que as coisas que são melhores do que outras, mais do que outras, dominarão as coisas 
inferiores a elas, piores do que elas. É antinatural que seres humanos de menor qualificação 
dominem aqueles de qualificação mais elevada. Nesse caso, ninguém olhando para esse fato, 
pensará, “oh, eu vou mudar as posições de cabeça para baixo.” Entretanto, tudo é bom ou ruim, 
há coisas boas, coisas ruins, coisas maravilhosas e coisas menos maravilhosas. Você gostaria de 
tirá-las e mudá-las de suas posições? Que tipo de coisas são essas – a coisa melhor, ou as coisas 
não tão boas ou piores? Você quer esconder as coisas piores ou ruins para trás. 
 
Qual é mais precioso, coisas em constante mudança ou coisas imutáveis? 
 
Vamos voltar para o ponto novamente. Qual vocês acham que é mais precioso, as coisas que 
sempre mudam ou as coisas imutáveis? Mesmo um pequeno menino na escola elementar 
responderá dessa forma. Poderia haver um ser supremo dominando o mundo inteiro, um ser 
absoluto? E se pudéssemos fazer essa pergunta para Ele, qual seria Sua resposta? Ele também 
iria querer as coisas imutáveis. Ele responderá que você não deve mudar por toda a sua vida, 
através da eternidade. Isto não pode ser evitado. Isto deve ser dessa forma. 
 
Vocês têm um único padrão de medida de metros, e coisas assim. A régua se tornará mais longa 
ou mais curta? Isto não acontecerá. Pode haver uma régua com uma pequena diferença, mas esse 
padrão único no museu deve ser sem mudança, sem diferença. Vocês podem ter milhões de 
réguas em seu país tendo pequenas diferenças uma da outra, mas a régua padrão não pode ser 
assim. 
 
Quando você tem dúvida, quando está pensando se sua régua está correta ou não, você tem que 
pegá-la e compará-la com a original. Se assumimos que tudo é imutável, devemos pensar que o 
ser acima de nós é imutável e é eterno.  



 8

Novamente, devemos pensar que, quando dizemos que nossa consciência humana é reta, 
devemos ser capazes de decidir em qual caminho ela é reta, ou quando e como ela é reta. Isso 
ainda é vago, mas não podemos evitar dizer que se a linha reta segue através da eternidade, se 
mantendo reta, ela é a mais preciosa e definitiva. 
 
Se há alguém que sabe que há uma linha reta, nunca oscilando, nunca mudando, então você pode 
comparar a sua, e descobrir se a sua está reta ou não. Quando possui coisas, você quer ter coisas 
perfeitas ou imperfeitas? Mas todo ser humano pensa que seu padrão é um padrão correto e 
absoluto, por isso você demanda que todos ao seu redor sejam como você. Esse é um problema 
muito sério, uma grave questão. 
 
O padrão original  
 
Todos devem encontrar um único padrão ou régua original de medida. Bem, às vezes podemos 
pensar que o presidente de determinada nação seja esse padrão, ou que os santos que faleceram, 
os homens santos, possam ser esse padrão. Ou que a medida de um homem que você pensa que 
seja grande tenha um padrão correto e absoluto, mas isto não está certo. Isto poderia estar errado. 
Isso é porque sabemos muito bem que nenhum ser humano sobre a terra, sejam aqueles que 
faleceram ou ainda vivem sobre a terra, nenhum tem essa régua absoluta. 
 
As pessoas no hemisfério ocidental, quando encontram uma medida original em um dos países 
orientais, devem ir até lá e comparar a sua medida e descobrir se está correta ou não. Se os 
orientais pensam que suas medidas estão erradas, e acham que há uma que seja mais exata, 
original e absoluta em um dos países ocidentais, eles devem ir até lá, e comparar as suas com a 
original. 
 
Se encontrar o padrão absoluto a partir do passado, então você deve segui-lo. Se você está 
esperando encontrar isso no futuro, então deve abandonar todas as coisas ao seu redor e esperar 
pelas coisas que virão. 
 
Agora vamos comparar as pessoas nas sociedades primitivas, o mundo atual e o mundo futuro. 
Qual irá vacilar ou mudar mais? Os povos primitivos que não tinham muito a fazer com as coisas 
complicadas ao redor delas, ou as pessoas vivendo na civilização moderna? Ou as gerações 
futuras? Quando pensamos sobre o mundo futuro, como ele será? As coisas estão mudando e 
progredindo. No futuro podemos imaginar que elas vacilarão a todo momento e não poderão se 
sentar, tendo que saltar a cada minuto para lugares diferentes. Mas não gostamos muito disso. 
Não há dúvida que vocês não gostarão disso. 
 
O mal faz os outros caírem 
 
Mal é fazer outras pessoas caírem, prejudicar outras pessoas. Assim, a partir da mesma definição, 
podemos ver que o mal é iniciado com ódio. 
 
Quando vê outra pessoa muito feliz, se você não gosta da ideia dessa pessoa estar feliz, e franze a 
testa para ela, criando uma má impressão, você cometeu o mal. Se você está com ciúme de outras 
pessoas amando umas as outras, e franze a testa para elas, você está cometendo pecado.  
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Isso é mal porque as outras pessoas se sentem mal, você prejudica as pessoas dessa forma, e faz 
as pessoas se sentirem tristes. Mas se sente vontade de cantar em louvor ao amor de duas 
pessoas, então sentirá que as ama, e se manterá interagindo com elas. Assim, isto faz você e 
essas pessoas ascenderem. 
 
Se você encontra essa pessoa sentada totalmente sozinha em depressão e tristeza, atravessando 
por um vale de desespero, e quer ajudar a resolver seu problema, você quer compartilhar com 
ela, se possível tirar sua tristeza e retirar o fardo de seus ombros, nesse caso essa pessoa é 
elevada, sente a luz e a felicidade novamente, e então você terá beneficiado essa pessoa, e terá 
executado o amor, e seu ato é beneficiado novamente. Jesus foi uma figura central de amor puro. 
Que tipo de ser humano do passado, presente e futuro gritaria “venham aqueles que estão 
sobrecarregados. Eu tomarei seu fardo sobre meus ombros”? Essa foi uma grande afirmação. Eu 
a tomarei sobre meus ombros porque amo vocês. Porque ele amava as pessoas. 
 
É porque o Cristianismo ensinou esse tipo de coisa que ele nunca caiu sob a perseguição, e tantas 
e indescritíveis dificuldades e martírios. Se os cristãos de hoje estão seguindo através das 
mesmas coisas que os primeiros cristãos, então o Cristianismo nunca declinará. Um cristão ou 
qualquer religioso deve ser capaz de compartilhar os encargos dos outros para si mesmo. 
Qualquer religião que ensina isso para seus seguidores ascenderá e nunca cairá. 
 
A maior religião 
 
Se há alguma religião que ensina os seguidores a tomarem o fardo das outras pessoas, não 
somente das pessoas vivendo no presente, mas daquelas que virão no futuro, essa religião deve 
ser definida como a maior de todas. Nossa Igreja de Unificação está ensinando esse mesmo tipo 
de coisa. Iremos fazer isso ao sacrifício de nosso próprio ser, mas ganharemos o mundo inteiro 
desta forma, e ganharemos as gerações futuras. 
 
Quando estamos lutando, vamos concentrar nossos olhos não somente na vitória presente, mas 
também na vitória futura para obter as futuras gerações para o nosso lado. Quando você quer 
amar uma pessoa, ame-a como amaria Deus, como você amaria seus filhos, ame dessa forma, 
mas ame-a tanto que você até mesmo cuidaria e seria responsável por sua descendência, amando 
essa pessoa dessa forma. Para essa pessoa, o futuro será seu. 
 
Você quer amar uma pessoa, você ama essa pessoa, e ao fazer isso, você está amando seus 
antepassados, e também quer amar suas futuras gerações. Em outras palavras, você está amando 
três gerações centrando nessa pessoa, como um avô, um pai e um filho juntos. Deus está ansioso 
pelo amor de pais, o amor de avôs, todos juntos, esses dois tipos de amor juntos. Ele aprecia 
encontrar esse tipo de amor. Assim, precisamos amar alguém que representa a história. 
Precisamos amar alguém que tenha bons ancestrais. E precisamos amar alguém bom neste 
mundo. Também precisamos amar as futuras gerações como filhos. A geração presente, sendo o 
fruto da geração passada, e dessa forma você está amando três gerações – aqueles pertencentes 
ao passado, aqueles pertencentes ao presente, e aqueles do futuro. Se há Deus, Ele não amaria 
aqueles no passado? Ele não amaria as pessoas vivendo no momento presente? Ele não amaria as 
pessoas das futuras gerações? Esse é o escopo do amor de Deus, a amplitude do amor de Deus, 
amar três gerações, o passado, o presente e o futuro. 
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Nossa visão do amor 
 
Nossa visão do amor é que queremos amar os três tipos amor – amor do passado, amor do 
presente e amor do futuro. E nesse caso, é algo como se tivéssemos um passe livre no mundo 
espiritual, no mundo físico e no futuro. Se vocês amam essas pessoas, e se vão para o mundo 
espiritual, elas não gostarão de vocês, elas não darão boas-vindas para vocês? Em nosso mundo 
presente, vocês também são bem vindos em todo lugar, por cada pessoa. 
 
Suponha que você olha para uma pessoa; você deve pensar sobre essa pessoa como um símbolo 
do passado e do futuro colocados juntos nessa pessoa. Quando você ama esta pessoa, através 
dela pode encontrar o amor de seus antepassados. Então, se o Mestre ama você, seus 
antepassados não apreciariam isso? Eles ficam satisfeitos. Se você tem filhos, eles não gostariam 
da ideia do pai deles sendo amado por alguém? Ao amá-lo, você está amando três gerações, 
porque você é o fruto de sua ancestralidade, e a causa inicial da próxima geração. 
 
Há muitas pessoas que não pensam assim. Por isso Deus quer que elas parem rapidamente. 
Agora vocês entendem o que quero dizer com todas estas coisas? Sem amar, não podemos 
alcançar o mundo espiritual, não podemos alcançar o mundo inteiro, não podemos alcançar as 
gerações vindouras. Amor é essa grande coisa. E essa grande coisa se eleva mesmo se podemos 
ou não amar as pessoas. Nesse sentido, é uma coisa maravilhosa amar uma pessoa, derramando 
100 por cento de amor, derramando todo seu ser, e então você está amando o mundo espiritual, 
as gerações passadas e as gerações futuras. E ao amá-los você terá amado o mundo inteiro. 
 
Assim, eu devo dizer que a chave para o céu não repousa no meu bolso, mas no bolso da outra 
pessoa. Quando me mantenho amando-a dessa forma, a chave será nossa. Tenho certeza que 
tenho a chave e abro a porta para o céu. Estamos destinados; somos compelidos a ir para o céu a 
todo custo. Embora possamos ter que atravessar o inferno para alcançar o céu, devemos fazer 
isso. Qualquer coisa bloqueando nosso caminho para o céu é mal, por isso vamos rejeitar o mal. 
O que é mal? Rejeitaremos o ódio e o ressentimento, e sendo capazes de amar uns aos outros, 
podemos entrar no Reino de Deus. 
 
Esse é o motivo pelo qual na cruz Jesus orou por aqueles que o crucificaram, “Vocês criaram o 
mal e queriam prejudicar meu caminho para o céu, mas amando vocês, eu tenho a chave para o 
Reino de Deus.” Amor é a coisa definitiva, e a partir desse ponto está aberta a porta para o reino. 
Jesus pavimentou o caminho para o Reino do Céu seguindo através da nação inimiga do Império 
Romano. Isto é possível somente com amor. E ele poderia influenciar o Império Romano a 
receber sua ideologia, e poderia até mesmo tornar a nação inimiga uma unidade com Deus. 
 
O momento de ascensão ou queda começa a partir do amor  
 
Assim, o momento de ascensão ou queda começa a partir do amor entre você e eu, entre dois. Se 
esses dois se unem, e se tornam uma unidade, o amor deve estar unindo de tal forma que nada 
mais pode separar esses dois. Amor verdadeiro unifica esses dois, e quando eles estão unificados 
em amor verdadeiro, nada pode separá-los. Quando o amor é amplo, ele pode ser definido em 
nossa expressão que devemos derramar lágrimas pelo homem, suor pela terra e sangue pelo céu. 
Isto quer dizer que está incluído todas as coisas, céu, o ser humano e toda a terra. 
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Se a Igreja de Unificação falhasse, então apenas viveremos na história. Mas ao contrário, embora 
minha própria nação da Coreia tenha me rejeitado, eu não falhei. (Falha no áudio) Muitas outras 
seitas religiosas estiveram se opondo a mim, mas eu nunca falhei. Muitas religiões, muitas 
famílias estiveram contra mim, mas eu nunca falhei, e tenho me esforçado. Assim, vamos deixá-
los sozinhos e veremos que no novo futuro eles terão passado, e verão nosso grupo crescendo, e 
ficarão surpresos. 
 
Se há Deus, que tipo de bem Ele quer ter na terra? Nenhum outro povo além desse tipo de grupo. 
Mesmo as pessoas más ao redor do globo verão que somente estas pessoas podem salvar o 
mundo. Você pode confiar nestas pessoas. A terra e todas as criaturas devem querer esse tipo de 
grupo de pessoas para prosperar e dominar sobre elas. Então este tipo de grupo é abençoado pelo 
céu, pelas pessoas e pela terra. É nosso destino prosperar. 
 
É verdade. É seu destino que vocês se juntassem a este movimento. Cada um de vocês é 
maravilhoso dessa forma? Você é valioso, precioso e surpreendente aos olhos de Deus, aos olhos 
das pessoas, aos olhos da terra. Se você mesmo não é assim, essa não é a forma como deveria 
ser. (Falha no áudio) – Devemos ser os campeões representando as três gerações, passado, 
presente e futuro, representando céu, o ser humano e a terra. Devemos ter grande autoestima, e 
devemos sentir como se fôssemos homens ricos. Se você é miserável e vive procurando coisas 
para comer, procurando lugar para dormir, se você se sente miserável assim, então não está 
qualificado para isso. 
 
(Falha no áudio) Suponham que há um rapaz americano, um campeão americano. Ele tem o 
maior recorde, um recorde duas vezes maior do que qualquer recorde já estabelecido. Todos 
pensariam, todas as pessoas, incluindo o presidente, qualquer criança pensaria que ele ganhará a 
corrida. É muito natural pensar que ele sempre ganhará a competição. O que aconteceria se essa 
pessoa estivesse tão confiante que decidisse descansar na sombra da árvore, ou se banhar em 
algum lugar porque está todo suado? Então o que as pessoas pensarão dele? 
 
(Falha no áudio) Mas há um homem que não é muito bom, que está correndo, ele é fraco e 
parece que vai entrar em colapso por causa da exaustão. E então ele bebe água, e descansa um 
pouco, então as pessoas simpatizam com ele. Se você faz seu melhor, e o resultado é um 
fracasso, mas nesse caso Deus simpatiza com você, todas as pessoas ao seu redor também serão 
simpáticas. (Falha no áudio) 
 
Se o que eu disse é verdadeiro, então vocês são, cada um de vocês, campeões na corrida celeste. 
Alguns de vocês aprenderam o Princípio Divino, vocês foram ensinados sobre como correr e 
como se comportar quando correm, e todas essas coisas, e estão com preguiça de correr, não 
fazendo seu melhor, e então todos se irritarão com vocês, e devem odiá-los. (falha no áudio) – 
sendo fraco e despreparado, você não pode correr tão rápido quanto os outros, mas fazendo seu 
melhor, então embora não tenha vencido a corrida ou não tenha ganhado o primeiro prêmio, 
embora não tenha se tornado o campeão, mas o céu é simpático com você, e o céu esperará que 
sua segunda geração possa cumprir o que você deixou sem cumprir. 
 
O campeão deve estar lá no ponto de início, capaz de digerir toda a distância que deverá cobrir, e 
deve estar confiante que irá vencer.  
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Amor dará força para você 
 
Se alguém entre vocês, tendo feito seu melhor ao amar sua nação, morrer sem cumprir seu 
objetivo, o que acontecerá? E se todos morrerem sem ter cumprido seu objetivo, e você é 
deixado sozinho, o que você faria? Como você continuará seguindo nesse caso? Quão distante 
você pode ir? 
 
Amor dará a você força, e tudo mais. Se você derrama todo seu ser ao fazer isso, se está amando 
esse trabalho, nesse caso você está obtendo a simpatia de Deus, do mundo inteiro, da terra, e 
então será o vencedor. Portanto, quando ama, você é o vencedor. 
 
Amor transcende a lei. Vocês entendem? Essa palavra é aplicada entre Deus e nós. Se você 
derrama toda a sua energia em um grande amor, então milagres acontecem, e a cura é possível. 
Você deve ter a ideia de subjetividade sobre si mesmo com esse grande amor, incluindo o mundo 
espiritual, céu, homem e terra. Você pode dizer para os homens no mundo espiritual, qualquer 
coisa que vocês querem que eu faça, eu posso fazer, eu farei. Você pode gritar no máximo de sua 
voz em direção a toda a humanidade, o que quer que vocês queiram que eu faça, eu farei. Então 
você pode dizer que qualquer coisa que as futuras gerações queiram, eu posso e farei. Então três 
mundos seguirão essa pessoa. Entretanto, por maior que um ser humano possa ser no mundo 
exterior, ele somente pode amar e fazer coisas para este mundo e pela humanidade vivendo neste 
período. Mas nós somos os campeões de amar e fazer coisas pelo céu, o ser humano e a terra, 
passado, presente e futuro. 
 
Onde quer que vamos, vitória está lá 
 
Onde quer que vamos, vitória está lá, e todos reconhecerão que essa vitória é nossa, e com essa 
confiança em sua mente, você pode fazer todas as coisas. Se você não pode amar um indivíduo 
dessa forma, então não pode amar a família dessa forma. Se você não amou a família dessa 
forma, não pode amar a nação dessa forma. E se você não amou sua nação dessa forma, nunca 
será capaz de amar o mundo inteiro dessa forma. E se você não amou o mundo inteiro dessa 
forma, nunca sonhará em amar o universo inteiro, e então não pode amar Deus. Por isso, o ponto 
de início é um indivíduo. Então como deve ser o indivíduo? Um homem velho, ou o quê? Ao 
amar um homem idoso, você não deve estar amando esse homem somente nessa idade, mas 
incluir seu passado, sua infância e sua fase adulta. 
 
Jesus amou as pessoas de todas as idades. Ele amou as crianças, amou os meninos e meninas, 
amou os adultos, e amou a idade avançada. Se você está amando uma pessoa, tem que amar todo 
o ser dessa pessoa, incluindo a infância, a fase adulta e sua velhice. 
 
Ninguém jamais pôde amar seus pais e filhos no futuro. Ninguém até agora foi capaz de amar 
esse tipo de amor. Mas devemos amar assim. De outra forma, podemos ver que devemos amar 
seus pais, amar seus filhos juntamente com a própria pessoa. Ao fazer isso, criamos a condição 
de ter amado seu passado e seu futuro. Então, ao amar essa pessoa dessa maneira, toda a família 
dela abrangendo três gerações estará assegurada a seu favor. Quando é bem-vindo por toda sua 
família, você pode repousar ali. Essa foi a forma como Jesus amou as pessoas. Ele nos disse para 
não rejeitarmos as crianças, chamando-as para ele. Ele disse que devemos amar nossos pais. 
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Amor Real  
 
A partir desse ponto de vista, o povo americano não está vivendo o amor ensinado por Jesus, não 
amando seu povo, não amando os filhos. Os três tipos desse amor juntos tornam esse amor 
perfeito. Estamos exatamente no meio. Vocês devem alcançar acima de vocês, seus pais e seus 
filhos e filhas, e realmente amar a família. Exatamente no centro, no meio dos dois, você pode 
influenciar as gerações passadas de seus antepassados e sua posteridade, e pode influenciá-los de 
uma forma ruim, ou de uma forma boa. 
 
De acordo com a Bíblia, o ser humano está destinado a decidir sobre ascender ou cair, o que é 
bom ou ruim, de todas as coisas. Esses três desenham uma linha reta – seus antepassados, você 
mesmo e a próxima geração. Isso é o que é chamado na Família Unificada de base de quatro 
posições centrada em Deus. Assim, você deve ser capaz de amar seus pais, amar seu cônjuge e 
amar seus filhos. Esse é seu destino comum. Esses três tipos de amor não podem estar separados. 
Eles devem estar colocados juntos. 
 
Quando você coloca esses amores juntos, isso é amor real. Amor pode ser forte. Nem mesmo 
uma única parte separada, eles devem formar um todo. Qualquer pessoa que possa amar com 
esses três tipos de amor colocados juntos, pode amar toda a humanidade. Do contrário, você não 
pode dizer que está fazendo isto. O mundo é uma extensão de sua família. No mundo há pessoas 
da idade de seus pais, há pessoas da sua idade, e pessoas da idade de seus filhos. E ao amar esses 
três tipos de amor, você pode dizer que amou o mundo inteiro, e pode amar o mundo inteiro 
praticando isso na família. 
 
Como ampliar o escopo de seu amor em todas as direções centrando no amor de sua família 
decidirá se podemos ou não trazer o Reino de Deus na terra. Se, centrado em Jesus, ele pudesse 
amar seus pais, ele pudesse amar sua esposa, ele pudesse amar seus filhos, e com esse amor e 
exemplo seus seguidores tivessem se ligado à família, e ampliado isso ao escopo nacional e ao 
escopo universal, em seu tempo de vida o Reino do Céu na terra poderia ter sido estabelecido. 
 
Jesus não pôde encontrar sua noiva 
 
A razão de não ser capaz de estabelecer o Reino do Céu na terra naquele tempo foi que ele não 
pôde encontrar sua noiva, e não pôde edificar sua família. Se ele não fosse assassinado, ele não 
poderia ter fundado essa base? Sem dúvida ele poderia ter feito isso. 
 
Por causa de sua crucificação, ele não pôde fazer isso, e a providência foi deixada incompleta. Se 
alguma família tivesse cumprido o que foi deixado inacabado por ele, baseado nessa família ou 
na figura central da família, toda a providência de Deus teria sido realizada na terra. Temos 
certeza disso. 
 
Precisamos nos tornar uma família amorosa no lugar de Jesus. Homens precisam ser irmãos, 
mulheres precisam ser irmãs. Precisamos amar uns aos outros como família centrados nos 
Verdadeiros Pais. 
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Ao criar o ser humano, ao criar Adão e Eva, o que Deus tinha em mente era pais e filhos, Adão e 
Eva como casal, e então a próxima geração. Deus já tinha essas coisas em Sua mente. Deus 
queria que Adão e Eva amassem seus filhos como Deus os amava. Ele não tinha feito isso? Deus 
teria o homem amando-o mais do que Ele amava Adão e Eva. E se houvesse alguma pessoa 
amando Adão e Eva mais do que Ele, o que Deus pensaria, enquanto Adão e Eva são Seus 
próprios filhos? Ele ficaria satisfeito? 
 
Deus fica satisfeito ao ver um homem amando sua esposa 
 
Deus criou homem e mulher, criou esses dois a fim de ver um amando o outro mais do que a Ele 
mesmo – Deus. Deus se agrada ao ver um homem amando seu cônjuge mais do que ele ama 
Deus. Vocês sabem por que? Vocês entendem o que estou querendo dizer? Deus se agrada com 
Adão, quando Ele vê Adão amando Eva mais do que ele ama Deus, mas contanto que Adão ame 
Deus 100 por cento, e então depois de ter experimentado o amor de Deus, ele tem o direito de 
amar sua esposa. 
 
Deus é um Deus ciumento, e se Adão não amasse Deus 100 por cento, e se ele amasse Eva mais 
do que ama Deus, Deus sentiria ciúme. O ser humano tenta amar um ao outro sem Deus. Deus 
quer ser amado pelo ser humano, e depois disso, Ele quer ver as pessoas amando umas às outras. 
Se Deus é nossos pais, Ele não estaria satisfeito com o amor entre seu filho e a nora, sua filha e o 
genro? Ele não adoraria vê-los amando seus filhos? Se Deus está lá como um avô, e se está 
olhando para o casal amando seus próprios filhos mais do que amam os avôs, seus pais, ele se 
sentiria satisfeito sem ser amado? (Não.) Amem Deus como avôs, e amem uns aos outros, o casal 
ama um ao outro, e então nesse caso, se vocês amam seus filhos mais do que seus próprios pais, 
os avôs ficam satisfeitos ao ver isso. Mas do contrário, se seu amor não é dessa forma, eles ficam 
insatisfeitos. 
 
Se você está na posição dos pais, então quando encontra seus filhos amando seu avô mais do que 
amam você, você ficaria com ciúme? Se você tem uma pessoa amada, você traz essa pessoa até 
seus pais e iria querer que seus pais amassem essa pessoa mais do que eles amam você. E se você 
descobre essa pessoa amada amando seus pais mais do que você, então você iria querer mantê-la 
afastada? Se você descobre que essa pessoa amada está amando seus pais mais do que você, 
então você ficaria satisfeito ao ver isso e sentiria orgulho dessa pessoa diante de seus pais. Se há 
três níveis de amor como estes, você está amando o primeiro nível tanto, e quer o segundo nível 
para amá-lo mais do que já faz, você fica satisfeito. Se você fica insatisfeito com o que ocorreu 
nesse caso, dessa maneira, você não está certo. 
 
Há o arcanjo, que estava destinado a ministrar para Adão e Eva, mas ele ficou com ciúme de 
Adão e Eva amando um ao outro, ele ficou com ciúme deles. Ele estava com ciúme (falha no 
áudio) – e o arcanjo trará destruição ou ruína. Essa é a forma que o arcanjo ficaria satisfeito em 
ver os outros amando uns aos outros mais do que eles o amam. Se o arcanjo realmente soubesse 
que o maior amor é o amor por Deus, então ele iria querer ocupar o amor, e gostaria de 
compartilhar com os outros, centrando no amor. O amor entre os três níveis deve ser capaz de 
satisfazer todos aqueles pertencentes aos três níveis, sem sentir ciúme um do outro. 
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Amor familiar absoluto  
 
Esse é o motivo pelo qual na família da Igreja de Unificação assumimos o amor familiar, um 
amor absoluto, onde podemos experimentar os três níveis. Na Família Unificada, acima de nós 
há Deus e os Verdadeiros Pais. Então há quem mais? Deus, os Verdadeiros Pais, e quem mais 
vocês têm? Casais abençoados. (falha no áudio) – a família é o que temos com nossos 
Verdadeiros Pais, uma coisa de valor histórico. 
 
Então na Família Unificada vocês devem dizer com confiança, eu sou o filho dos Verdadeiros 
Pais. Através de toda a história passada não houve ninguém que tenha realmente entendido isso. 
Não houve nenhuma religião que tenha nos ensinado isso. Se Deus existe, os Verdadeiros Pais e 
os filhos e filhas, Deus ficaria insatisfeito conosco quando nos vê como pais amando os filhos 
mais do que amamos a Deus? Não seria aceito ver vocês amando uns aos outros mais do que 
amam seus Verdadeiros Pais ou a Deus? Ele quer ver vocês amando uns aos outros mais do que 
amam a Deus. 
 
Mais do que amam os Verdadeiros Pais. Nesse caso Deus não estará ofendido. Nossos 
Verdadeiros Pais, o Mestre, não sentirão ciúme disso. Vocês experimentarão que pais apreciam 
ver seus filhos amando uns aos outros mais do que amam os próprios pais. Isto deve ser assim. 
Deus é da mesma forma. É a mesma coisa com Deus. Na vontade de Deus, devemos conhecer 
isto, saber que isto é verdade. Se você tem simpatia até as lágrimas com seu irmão quando ele 
está na miséria, Deus fica satisfeito ao ver você fazer isso, ao ver você amando seu irmão mais 
do que você ama a Deus. 
 
Se você realmente sente amor, você nunca pode cair  
 
Agora encontramos essa coisa maravilhosa acontecendo na Família Unificada entre irmãos e 
irmãs. Se você realmente sente o amor de irmãos e irmãs na Família Unificada, conforme a 
vontade de Deus, você nunca poderá cair. Se você realmente tem a experiência de ter amado os 
irmãos e irmãs na Família Unificada mais do que ama seus próprios irmãos e irmãs de sangue, 
então pode ir embora por algum tempo, e ter certeza de voltar. Você não pode encontrar nenhum 
outro lugar no mundo inteiro para viver e ser feliz. 
 
O que vocês estão fazendo é praticar no nível horizontal, o amor que experimentamos 
verticalmente. Praticamos o amor de Deus que recebemos, no nível horizontal, amando nossos 
irmãos e irmãs. E isso significa que podemos amar, ou estamos amando os três tipos de amor. 
 
Os três estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento são sempre um grande problema. 
Quando você olha para o mundo inteiro, encontramos coisas acontecendo que não podem ir além 
do Princípio Divino. 
 
Há países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento e países desenvolvidos – três estágios. 
Podemos olhar para essas coisas em um sentido geral. A maioria dos países subdesenvolvidos 
são sociedades negras. Nos países em desenvolvimento encontramos o povo amarelo, e a maioria 
dos países desenvolvidos no sentido mundano é da raça branca. Eles estão lutando uns contra os 
outros.  



 16 

Deus está lá em cima, amando todas essas pessoas desses três estágios. Ele quer que amemos as 
pessoas negras, amarelas e brancas igualmente. Tornar-se um ser humano perfeito significa 
assemelhar-se a Deus, e você deve estar amando sua própria raça branca, mas também a raça 
amarela, a raça negra e as outras. 
 
Nosso ideal é ser capaz de amar  
 
Nosso ideal é ser capaz de amar esses três níveis de pessoas ao mesmo tempo, e em uma base 
igual. Do contrário, não podemos dizer que seguimos Deus ou que nos assemelhamos a Ele. Se 
há uma ideologia que pode abranger o mundo, um “ismo” que pode unir o mundo inteiro, esta 
não será somente do povo branco, ou somente do povo amarelo. Ela não será somente do povo 
negro. Ela será de todos. 
 
Nos Estados Unidos há problemas raciais entre brancos e negros. Eles mesmos não podem 
resolver o problema. A solução não está nas mãos deles. A raça amarela deve ir entre eles a fim 
de reconciliar esses dois. Estando exatamente no meio dos dois, a raça amarela deve ser capaz de 
reconciliar ambos. Ele quer entender o povo negro e o povo branco. 
 
Portanto, estou agora pensando em organizar uma sociedade do povo asiático. Por isso o povo 
asiático, a raça amarela, estará entre negros e brancos e influenciará as pessoas negras para 
amarem as pessoas brancas, e as pessoas brancas para amarem as pessoas negras. Amor que é 
maior do que o amor que estamos praticando agora, é o amor entre raças diferentes. 
 
Assim, pessoas negras podem amar pessoas brancas; pessoas brancas podem amar pessoas 
negras. Pessoas negras amam as pessoas amarelas, e as pessoas amarelas amam as pessoas 
brancas. No maior amor, o casal ideal deve ser assim. Na dimensão mais elevada, o casal não 
deve necessariamente ser ambos brancos, nem negros e nem somente amarelos. Se um homem 
branco simpático vai se casar com uma garota negra, o homem branco mais simpático do mundo, 
e ele gosta da ideia de se casar com a garota negra mais feia. Ele aprecia a ideia de gerar esses 
filhos, e está confiante que Deus está satisfeito com isso, mais do que Ele quer ver o homem 
branco mais simpático e a mulher branca mais bela juntos. O que é mais maravilhoso? 
 
Deus é amor. Qual é o estágio mais maravilhoso do amor – amor entre os brancos aos olhos de 
Deus, ou outro estágio, o estágio dos filhos? Esse tipo de ideal deve prevalecer na Família 
Unificada. Nossos membros negros aqui, eu não tolerarei qualquer membro branco olhando para 
baixo para os membros negros. Estou certo ou errado? 
 
Tradução: Prof. Marcos Alonso 
 www.unificacionista.com 
fonte: http://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon72/SunMyungMoon-721210a.htm 

 


