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Senhoras e senhores, eu gostaria de expressar minha sincera gratidão a vocês nesta noite. Através
deste banquete de recepção, vocês tornaram possível que eu encontrasse esses distintos
indivíduos.
Eu sou o Rev. Moon, a quem vocês sem dúvida já conhecem através de muitos rumores e
histórias. Eu levantei inúmeros problemas no mundo como resultado de uma única realidade
histórica: até este dia, eu tenho servido somente a Deus. No processo, tenho criado uma série de
eventos e realizações com consequências em âmbito mundial. Esta noite, nesta atmosfera de
júbilo, eu gostaria de falar a vocês por algum tempo sobre o tema, “A Família Verdadeira e Eu.”
Isto é porque os problemas do mundo afloram a partir da família. Vamos perguntar o que
queremos dizer por uma família verdadeira.
Conflito originado na primeira família
Se perguntarmos se o mundo no qual vivemos hoje é bom ou mal, a resposta seria que ele é mal.
Por que julgamos que ele é mal? É porque, quer consideremos a história do mundo, a história
desta nação, ou a história de qualquer outro país, veremos conflito incessante. Através de conflito
e lutas, as partes envolvidas não se desenvolverão, mas necessariamente declinarão. Dizer que o
mundo é mal implica que suas nações são más, que seus habitantes são maus, e que nós mesmos
somos maus. Se estudarmos a nós mesmos, não podemos negar que, dentro de cada um de nós,
nossa mente e nosso corpo lutam um com o outro.
A origem ou a causa da luta permanece um problema que deve ser resolvido. Se um indivíduo não
possui dentro de si mesmo um fundamento para a paz, então não importa quão pacífica sua
família, nação ou o mundo possam ser, ele ou ela não será feliz. O indivíduo é o verdadeiro
campo de batalha. Como vocês sabem, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a
Guerra Fria chegaram ao fim. Será possível pôr fim a esses confitos no futuro. Entretanto, a luta
entre nossa mente e corpo tem existido desde tempos antigos. Ela tem continuado por todo o curso
da história, ela continua hoje, e não sabemos quanto mais ela continuará no futuro.
Se consideramos a existência de Deus, seria um grande problema se Deus permitisse que a luta
entre mente e corpo continuasse por toda a história, e até mesmo hoje. Entretanto, se
consideramos que foram os seres humanos que causaram a luta, então podemos entender que são
os seres humanos que devem indenizá-la. Deus não pode tirar essa responsabilidade de nós, nem
Ele pode intervir nela.
Onde se origina a luta entre mente e corpo? Herdamos vida de nossos pais, e a partir dos pais de
nossos pais. Se continuamos retrocedendo dessa forma, certamente chegaremos à primeira
geração, ou seja, os primeiros antepassados humanos.
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A origem de nossa vida é o amor de nossos pais. Se esta luta começou antes de nascermos,
devemos concluir que o problema relacionado com as circunstâncias nas quais nossos primeiros
pais entraram em um relacionamento de amor um com o outro; ou seja, que a origem da luta entre
mente e corpo resulta a partir de um problema no amor conjugal entre Adão e Eva.
O amor de Adão e Eva não foi um amor acompanhado por felicidade verdadeira. Muito pelo
contrário, foi um amor cheio de conflitos. Porque as raízes da nossa vida estão neste amor,
podemos concluir que é neste ponto onde se originam os conflitos que atormentam o ser interior
dos seres humanos.
A Bíblia nos ensina que, por terem pecado, Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden. Assim
que foram expulsos do jardim, eles começaram a multiplicar filhos. Deus não pôde segui-los e
abençoá-los em matrimônio. Assim, precisamos perguntar, sob quem eles se casaram? Podemos
concluir que, por terem caído em pecado, eles se casaram sob os auspícios de Satanás.
A raiz do amor, vida e linhagem decaídos
A Queda consistiu de Eva sendo tentada por Satanás, e sua posterior tentação de Adão. Portanto,
quando nossos antepassados Adão e Eva estabeleceram um relacionamento de amor conjugal,
esse relacionamento foi infeliz e cheio de conflitos. Hoje a humanidade ainda tem suas raízes
nesse relacionamento. Não podemos nos separar da origem dessa luta entre mente e corpo. A
Queda começou com amor imoral. Devido a um relacionamento de amor que Deus não desejava,
Adão e Eva se uniram com Satanás. Eles não se tornaram os antepassados do bem; eles se
tornaram os antepassados do mal, criando assim as raízes do amor decaído, da vida decaída e de
uma linhagem de sangue decaída.
Se isto é verdade, o que começou como uma família decaída, cresceu para tribos, nações e um
mundo. Este é um mundo no qual mais de cinco bilhões de pessoas, a humanidade atual, são
descendentes de Satanás. É inegável que herdamos a linhagem de maus pais. Ninguém sabia que o
sangue de Satanás estava presente dentro de nossos corpos, e que isto desagradava a Deus. Este é
o problema essencial.
Como eliminaremos estas raízes dentro de nós? Satanás plantou suas raízes em nossos corpos
físicos através da linhagem decaída. Vocês devem entender que, se a humanidade não tivesse
caído em pecado, nossas mentes e corpos teriam naturalmente se tornado unidos. É por causa da
Queda que existe um conflito entre consciência, a qual tem uma carga positiva, e o corpo, que
também tem uma carga positiva, tornando inevitável que eles resistam um ao outro. Este é o ponto
de início de todas as lutas na história.
Deus opera para separar o bem do mal, e desta maneira, reverter esta situação. Deus tem uma
mente pública e continua no caminho de viver para o todo, seguindo na direção do objetivo de
amor e paz. Por outro lado, Satanás é egoísta e individualista. Satanás está sempre tentando
destruir o lado do bem através do ódio, mal e guerra. Sua intenção é evitar que a terra retorne para
o lado de Deus.
Deus não pode punir severamente a humanidade por ter seguido com Satanás. A estratégia de
Deus para devolver a humanidade para o Seu lado e permitir que o mal ataque.
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Mais tarde, Deus pode reivindicar reparações pelos danos e abusos indevidos. A estratégia de
Satanás é golpear primeiro, contudo, no final ele perde tudo. Por toda a história, Satanás tem
tentado arruinar o plano de Deus com ódio, mal e guerra, enquanto, de forma contrária, Deus
esteve operando para recriar amor e paz.
Nos Últimos Dias, a humanidade retornará para o lado de Deus, e o mal perderá apoio e respeito.
Para evitar que isso aconteça, Satanás introduziu o materialismo ateísta, o humanismo e o
comunismo. Essa foi a causa essencial da Guerra Fria que ocorreu após a Segunda Guerra
Mundial, quando a vitória do mundo cristão poderia ter conduzido para uma transição para um
mundo de paz.
A época atual é a era da realidade do individualismo, do sexo livre, dos filhos negando os pais e
dos pais negando os filhos, e a era de negar o casal. Através da homossexualidade e do
lesbianismo, está sendo feita uma tentativa para destruir completamente a família ideal. O Messias
na Segunda Vinda pretende estabelecer este ideal a fim de transformar o inferno na terra no reino
do céu na terra. O Messias, como os Verdadeiros Pais, deseja unidade de mente e corpo, a unidade
de esposo e esposa, e a unidade dos filhos.
O indivíduo, família e mundo que Deus deseja
Existem questões básicas que precisam ser resolvidas em um nível mundial. Estas incluem: o que
vem primeiro, matéria ou espírito? Qual está correta, a teoria materialista ou a teoria idealista?
Qual vem primeiro, realidade ou conceito? A teoria da evolução é exata ou a teoria da criação está
correta?
Vamos trabalhar na direção de respostas por meio de um exemplo. Quando observamos o reino
animal, descobrimos que em um embrião, os olhos são uma das primeiras partes a se desenvolver.
Se estivéssemos falando somente da matéria, esses olhos saberiam da existência do sol antes do
nascimento do animal? Se fossem apenas matéria pura, os olhos não estariam cientes. Entretanto,
algo ou alguém tinha a ciência que os olhos veriam a luz do sol. Alguém sabia.
Não somente isso, o rosto, sendo puramente matéria, não teria consciência que a atmosfera
existia, e ainda assim, as pálpebras se formam no útero, para assegurar que a poeira no ar não
danifique os olhos. Os olhos, puramente matéria, não saberiam que o vapor e outras formas de
calor secariam os olhos e os danificariam. Entretanto, alguém sabia, e arranjou para que as
pálpebras piscassem, para lubrificar e proteger os olhos. A própria matéria não estava ciente,
contudo, havia alguém que sabia de tudo antes de acontecer, antes de nascermos.
Podemos concluir que um simples exemplo como esse dos olhos resolve os grandes debates sobre
se o pensamento precede a existência, e o conceito precede a realidade. Podemos resolver os
debates de espírito versus matéria, de criacionismo versus teoria evolucionária.
Diante disto, não temos como negar que Deus criou tudo. Portanto, faríamos melhor em nos
esforçarmos para retornar para o mundo original de criação, passando a conhecer o tipo de
indivíduo, o tipo de família, e o tipo de mundo que Deus deseja ver.
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O corpo se tornou a base de operações para o inferno e a consciência, a base de operações para o
céu. Não sabíamos que dentro de nós mesmos está contida a divisão de dois mundos. A partir
desta perspectiva, cada um de nós deve perguntar se nosso corpo conduz nossa mente, ou nossa
mente conduz nosso corpo. Na realidade, por toda a história, o corpo tem sido completamente
irrestrito enquanto conduz a mente. Se a consciência fosse mais forte, teríamos retornado
automaticamente para Deus; há muito tempo o mundo estaria com Deus.
O fato que o corpo físico conduz a consciência nos demonstra que o problema surgiu desde o
momento da Queda, quando a força do amor falso, que ligou os primeiros antepassados a Satanás,
foi mais forte do que a força da consciência. Deus, que conhece muito bem nossa situação, não
pode abandonar a humanidade decaída. Assim, Deus certamente estabeleceu uma estratégia para
enfraquecer a força centrada no corpo que domina nossa consciência.
O propósito da religião
As esferas culturais mundiais foram formadas de acordo com as diferentes circunstâncias e
antecedentes humanos. Até este dia, pessoas religiosas não tinham conhecimento de que o
propósito da religião é impedir que o corpo continue a conduzir a mente. Se não tivesse nenhuma
Queda, a religião não teria sido necessária.
Algo deu muito errado, e a religião se tornou necessária para corrigi-lo. O que Deus pretende
fazer através da religião? Deus pretende disciplinar o corpo. Você não será salvo apenas porque
acredita na religião, ou irá para o céu apenas porque acredita no Cristianismo. Entretanto, são os
filhos que estão centrados no amor de Deus que podem ir para o céu. A família de Adão deveria
ter o amor de Deus em seu centro. Ela deveria ter um relacionamento de sangue com Deus. O
reino do céu é o lugar onde tais famílias habitam. Precisamos dominar o corpo a fim de fortalecer
o poder da consciência. Então uma consciência liberada conduzirá nosso corpo, e retornaremos
para o seio do amor de Deus como seres originais libertos do pecado.
Portanto, se perguntarmos o que a religião está destinada a fazer, a resposta é que ela precisa
motivar nosso corpo a fazer tudo que ele odeia fazer. O que o corpo mais odeia? Servir os outros!
Sacrificar pelos outros! Além disso, a religião nos pede para sermos uma oferta. A oferta está
destinada a derramar sangue, e ser capaz de sacrificar sua vida. Portanto, a Bíblia nos diz que uma
pessoa que está disposta a perder a sua vida deverá encontrá-la, e uma pessoa que deseja encontrar
sua vida, irá perdê-la. O que este paradoxo ensina é que se vivemos de acordo com a carne,
iremos para o inferno. Se obtemos vitória sobre nossa carne, e liberamos nossa consciência,
iremos para o céu. Se subjugamos os desejos de nosso corpo e colocamos nossa consciência em
uma posição totalmente subjetiva, liberaremos a esperança ilimitada e infinita da consciência.
No curso da história, existiram inúmeras religiões e líderes religiosos. Contudo, aqueles que
acreditaram nessas religiões e nesses líderes não foram capazes de alcançar controle total sobre o
corpo, e não puderam se negar completamente. Eles não puderam liberar a consciência e colocá-la
em uma posição de se relacionar com Deus na base original. Nós, pessoas pecadoras, não nos
tornamos verdadeiras oliveiras. Ao invés, permanecemos oliveiras selvagens com nossas raízes
em um amor falso. Os seres humanos deveriam ter raízes no amor verdadeiro de Deus, contudo,
mantemos raízes no amor de Satanás. Como vamos resolver o problema de sermos oliveiras
selvagens ao invés de oliveiras verdadeiras? Esta continua a ser uma tarefa inevitável e crucial.
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Se você estudar a si mesmo, notará que sua consciência sabe tudo sobre você. A consciência está
mais perto de você, do que seus próprios pais. Ela deseja possuir amor verdadeiro, e estar
abraçada eternamente no seio de Deus. Quando casamos, nos separamos de nossos pais terrenos,
não de nossa consciência, com a qual nascemos. A consciência nos ama, e sua missão é nos
transformar em filhos e filhas eternos de Deus.
O desejo da consciência é ocupar o centro absoluto
A consciência não precisa de um professor. Vocês já ouviram sobre um Ministro da Educação em
algum país anunciando um plano para educar a consciência? Se tivéssemos seguido o caminho
original da consciência, saberíamos claramente o curso na vida a seguir. Ela teria nos ensinado e
nos orientado a retornar para o seio de Deus. Porque sua consciência sabe tudo sobre sua vida,
quando for para o mundo espiritual, você saberá que lá existe um “computador” que registrou
completamente tudo que você fez na terra. Isto é para cumprir a missão da consciência para nos
converter em verdadeiros filhos e filhas de Deus sem máculas.
Há alguém aqui que esteja convencido de que ele ou ela nunca morrerá? Todos iremos algum dia
para o mundo espiritual. Quando entra no mundo espiritual, você imediatamente será conhecido
por seu nome. Sua vida inteira será conhecida, como também a de seus antepassados, porque o
mundo espiritual transcende tempo e espaço. Não devemos trazer nada para esse mundo que
manche nossa consciência. Por essa razão, vocês precisam entender que a consciência está acima
de todos os outros mestres.
Hoje reunimos personalidades ilustres. Entre eles, alguns são professores. Honestamente, nunca
houve um professor que possuísse um ensinamento superior a esse da consciência. Ela cumpre o
mesmo papel que uma bússola desempenha para o capitão de um navio. Para as muitas pessoas
distintas reunidas aqui esta noite, eu gostaria de perguntar, “Quando se casaram, vocês queriam
ter um cônjuge inferior a vocês?” A resposta é não. E se eu perguntar se vocês queriam um
cônjuge dezenas de vezes melhor do que vocês, ou cem vezes melhor do que vocês, sem dúvida
vocês responderiam que, se fosse possível, prefeririam que ele ou ela fosse mil, dez mil, um
milhão de vezes melhor do que vocês. Isto é porque a ambição da consciência é experimentar a
quantidade máxima de amor. Ela deseja possuir o ser absoluto. O mesmo era verdadeiro para
nossos antepassados, e o mesmo será verdadeiro para os nossos descendentes. Até mesmo Deus
responderia da mesma forma.
É possível que todos os nossos desejos sejam cumpridos? Um senador vai querer ser o presidente
de seu país, e mais tarde, uma pessoa importante em nível mundial. Ele ou ela vai querer ser uma
pessoa importante nos assuntos mundiais. Definitivamente, ele ou ela vai querer alcançar a
posição mais elevada do mundo. Essa é a medida da ambição da consciência. Desde o início da
história até agora, o pensamento geral das pessoas é que a ambição da consciência não pode ser
completamente satisfeita. Entretanto, o Rev. Moon, a pessoa que está de pé aqui, chegou à
conclusão que é possível satisfazê-la. Quão grande é a consciência? Como podemos medir a
consciência? Vocês acham que chegará o dia quando a consciência possuirá Deus? Vocês acham
que se existe algo maior do que Deus, a consciência desejaria possuí-lo? Se existe algo que seja
maior do que Deus, então a consciência quer ocupar essa coisa maior. Então o que é que a
ambição da consciência está buscando? Se existisse algo que tivesse o máximo valor no cosmos, a
consciência desejaria possuir isto também.

5

Aquilo que Deus mais deseja é o amor verdadeiro da humanidade
Agora, se compararmos a consciência humana com a consciência de Deus, qual seria maior? Se a
consciência de Deus fosse maior do que de um ser humano, o que Deus faria com ela? A
conclusão é que o que Deus deseja possuir é o mesmo desejado pela imensa ambição do ser
humano, e isso é amor verdadeiro.
Sabemos que Deus é absoluto, contudo, vocês acham que Deus está feliz? Ele poderia estar
sozinho? Senhoras e senhores, mesmo se uma pessoa se torna presidente de uma nação, se ele ou
ela vive sozinho sem um cônjuge, essa pessoa se sentirá infeliz. Se não temos um parceiro objeto
de amor, somos infelizes.
Deus precisa de alguém da mesma maneira? Como vocês sentem sobre isso? Mesmo que Deus
seja Deus, Ele se sente muito solitário. Os seres humanos se sentem vazios quando sentem falta de
dinheiro, ou conhecimento, ou autoridade. Entretanto, Deus não precisa de dinheiro,
conhecimento ou poder. Isto é porque Ele é o Criador. A questão é: o que Deus precisa?
Chamamos Deus o “Rei do Amor” ou o “Dono do Amor.” Se Deus é o rei do amor, isto significa
que Deus precisa de uma rainha. Este é um princípio absoluto. Então quem pode ser o parceiro
objeto absoluto do amor de Deus? Um ser humano verdadeiro!
Senhoras e senhores, vocês precisam de dinheiro. Vocês precisam de conhecimento, e vocês
precisam de poder. Entretanto, se vocês não têm um cônjuge, tudo isso será inútil. Um esposo
precisa de uma esposa e filhos. Uma esposa precisa de um esposo e filhos. O lugar onde esses
parceiros objetos de amor são encontrados é na família.
Eu sirvo a Deus, o parceiro sujeito de amor, como Seu parceiro objeto de amor que satisfaz
completamente a ambição de Sua consciência. A família onde homem e mulher se unem como
parceiros objetos do amor de Deus, e onde filhos vivem felizes, centrados no amor verdadeiro de
Deus, é o fundamento do reino do céu na terra.
Assim, tal como os seres humanos querem que seus parceiros objetos de amor sejam infinitamente
mais valiosos do que eles mesmos, Deus também quer que os seres humanos, Seus parceiros
objetos de amor, tenham valor infinito. Um verdadeiro ser humano é uma pessoa de valor infinito.
Contudo, não sabíamos que Adão e Eva estavam destinados a serem este tipo de homem e mulher.
Se recebemos uma aspiração tão elevada em nossa consciência, isto é porque Deus é o parceiro
sujeito, e Deus queria que os seres humanos estivessem na posição de Seus parceiros objetos.
Deus não queria que os seres humanos simplesmente fossem uma parte de Deus; Ele queria que
eles tivessem uma personalidade completamente diferente. Deus permitiu que nós, como seres
humanos, tivéssemos a ação da consciência em um nível tão elevado, simplesmente porque Deus
esperava que os seres humanos fossem milhares ou dezenas de milhares de vezes mais valiosos do
que o próprio Deus. Por favor, entendam isto muito claramente.
Se, no início da criação, uma família pudesse ter sido realizada na qual Deus e os seres humanos
pudessem ter se unido em um relacionamento de amor verdadeiro, hoje não teríamos que nos
preocupar sobre inferno ou céu, porque entraríamos automaticamente no reino de Deus.
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O problema aqui é que o amor verdadeiro de Deus e o amor verdadeiro humano não começaram
em um ponto comum, unidos como parceiros sujeito e objeto de amor. O amor de Deus e o amor
do ser humano começaram em duas direções diferentes com dois objetivos diferentes. Portanto,
tem sido impossível realizar o mundo ideal pelo qual Deus e os seres humanos esperam. O ideal
de Deus de começar em uma base comum foi completamente frustrado.
Herdar amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem verdadeira é nossa salvação
Falsos pais surgiram centrados no amor de Satanás. Sendo seus descendentes, herdamos esse
amor falso, vida falsa e linhagem falsa, e assim, estamos destinados ao inferno. Não temos nada a
ver com o reino do céu.
Não sabíamos que estávamos destinados a conquistar o amor de Deus através de nossa
consciência, sendo pessoas cujo espírito dominasse nosso corpo através da vontade. Vocês já
ouviram a expressão “doente de amor?” Se alguém está doente de amor, quando descobrimos a
causa da doença, podemos resolver o problema da pessoa. Tendo a natureza original de Adão e
Eva nos faz sentir falta do amor de Deus como alguém que está doente de amor.
O que a consciência faz para obter o amor verdadeiro de Deus? Uma pessoa pode ter dinheiro,
conhecimento ou poder, contudo, se ele ou ela perde o amor de sua vida, nenhuma destas coisas
tem qualquer sentido.
Se você aliviar e liberar completamente sua mente, sua consciência automaticamente se conectará
com o amor verdadeiro de Deus. Vamos comparar a posição da consciência com a posição do
amor. Vocês verão que a posição do amor é anterior. Isto é porque a consciência começa a partir
do amor.
O reino do céu é o lugar onde vamos viver em unidade com o amor verdadeiro de Deus e uma
consciência livre. Ele é o lugar que iremos depois de ter vivido centrados no amor, e após nos
enxertarmos na linhagem do amor de Deus. Sem obter esse amor, nunca podemos entrar no reino
de Deus. Teremos que esperar milhares de anos até que esse dia chegue. Devido à Queda, não
haverá uma conexão com o reino do céu enquanto a humanidade não for iluminada pelo
verdadeiro pensamento de Deus e sustentada pelo amor verdadeiro de Deus.
A pessoa que vive em unidade com uma consciência verdadeira e amor verdadeiro entrará
automaticamente no reino do céu. Não importa quanta fé a pessoa tenha em Jesus, se ele ou ela
não está ligado ao amor de Deus, e se a mente e o corpo da pessoa estão lutando, essa pessoa não
pode entrar no reino do céu. A pessoa que herdou a linhagem de Satanás não pode entrar no reino.
Religiões com a missão de abrir o caminho estão brigando entre si. Isto conduzirá a um triste
estado de coisas nos Últimos Dias.
Deus não pode ser encontrado onde existe conflito. A religião é um movimento para subjugar o
corpo e liberar a consciência. A religião em si não é a chave que abre a porta para a salvação.
Devemos saber que o amor, a vida e a linhagem verdadeira de Deus são a chave que abre a porta
para a salvação. Isso é o que precisamos herdar.
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A fé somente na religião não nos salvará. Na realidade, a religião existe como um fundamento
para disciplinar o corpo. Quando nossa consciência é liberada, sua ambição pode ascender até
Deus. Essa ideia faz você querer descobrir mais?
A humanidade deve retornar para Deus
Quem saberá primeiro o que alguém está fazendo, a consciência ou Deus? A consciência saberá
primeiro. Um ser humano é uma pessoa distinta de Deus, porque ele ou ela deve ocupar a posição
de parceiro objeto de uma forma significativa. No mesmo sentido, esposo e esposa são diferentes.
As características de cada um são claramente diferentes. Se concluíssemos que Deus sabe tudo
antes que aconteça, estaríamos dizendo que somos indistintos de Deus, como se fôssemos um
único corpo.
Um ideal não pode ser aperfeiçoado quando ele está limitado a si mesmo. Depois que Adão e Eva
pecaram, Deus perguntou, “Adão, onde você está?” A humanidade vem a partir do amor de Deus
e retorna para Deus. Deus está esperando por nosso retorno.
Senhoras e senhores, quando os pais alcançam a idade de cem anos e seus filhos alcançam a idade
de oitenta anos, o relacionamento de pais e filhos também se torna um relacionamento de amigos.
Amigos!
Não podemos comparar a força física da mulher média com aquela do homem médio. Ela nunca
pode derrotá-lo, embora através do amor, esposa e esposa sejam atraídos um para o outro, e sigam
um ao outro.
Se Adão e Eva tivessem sido os parceiros objetos do amor de Deus, isso não teria sido agradável a
Deus? Deus criou o universo antes de Adão e Eva terem amadurecido como Seus parceiros
objetos de amor. Deus tinha a esperança ambiciosa de que no futuro eles seriam Seus parceiros
objetos ideais. Se, depois de terem se aperfeiçoado como os parceiros objetos do amor de Deus,
eles tivessem pedido para Deus criar algo maior do que já tinha sido criado, vocês não acham que
Deus teria feito isso?
Por mais infinita que a ambição de nossa consciência seja, devemos saber que Deus pode criar
tudo que desejamos. Deus nos criou com o valor de verdadeiros parceiros objetos de amor. A
restauração deste valor, perdido na Queda, é o propósito da vida e da história humana. Deus
estabeleceu as religiões, e os fundadores de cada uma delas prometeram que algum dia
retornariam.
O cristianismo nos ensina que Jesus retornará. No budismo eles falam sobre o retorno de Buda. O
confucionismo alude a um novo Confúcio. Da mesma forma, no islamismo, encontramos o
retorno do Mahdi, o guiado divinamente. Vamos considerar a razão que Deus estabeleceu as
diferentes religiões. Devemos entender que a Vontade de Deus é cumprida centrada nos filhos
amados de Deus, filhos que são como a carne e sangue de Deus. Com esses amados filhos e filhas,
Deus quer formar famílias, tribos, raças e nações.
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Isto nos diz que tipo de pessoa é o Messias. Na Segunda Vinda, o Senhor é a pessoa que
aperfeiçoa o ideal pelo qual todas as religiões têm esperado. Ele virá à terra com o amor original e
eterno de Deus.
Casais se tornam unidos através do amor verdadeiro de Deus
O Messias se tornará Verdadeiros Pais, e centrado nesse amor verdadeiro perdido, ele trabalhará
para estabelecer uma família completa na terra no fundamento de vida verdadeira e linhagem
verdadeira.
Esse é o propósito da providência de salvação. Devido à Queda, Deus perdeu a Verdadeira Mãe
como também os filhos da família de Adão. Isto significa que Deus não pôde ter filhos
verdadeiros. Não houve nenhuma família conectada com a linhagem de sangue que deveria vir a
partir do amor de Deus.
Devido à Queda dos pais, nos tornamos conectados com vida falsa, amor falso e linhagem falsa, o
que acarretou que nossas mentes e corpos estejam em conflito um com o outro. Adão e Eva se
tornaram inimigos, o que fez com que seus dois filhos brigassem um com o outro.
A providência de salvação e a providência de restauração, conduzida por Deus. Ela restaura os
filhos e filhas perdidos, a unidade absoluta de esposo e esposa, e a unidade absoluta de pais e
filhos no amor verdadeiro de Deus. Esta família verdadeira, a qual está qualificada para viver
eternamente com Deus, deve estar conectada com o Cristianismo, o qual está na posição de noiva
do Senhor. Ao estabelecer esse relacionamento de sangue com Deus, podemos realizar famílias
unidas, tribos, raças, nações e uma unidade de nações que formaria um mundo unido. Isto
culminaria a providência de salvação para todas as religiões.
Distintos convidados, para sua nação receber a Bênção de Deus, vocês precisam se tornar pessoas
cujas mentes e corpos estão unidos no amor verdadeiro de Deus. Vocês também precisam se unir
como esposos e esposas absolutos. Quando crescer o número de famílias em qualquer nação que
possam se unir como filhos absolutos de Deus, então Deus virá e viverá nessa nação. Se isto
acontece, automaticamente essa nação se tornará a nação central no serviço ao mundo.
Os seres humanos possuem esta natureza inata. Se um ente amado vive no campo em pobreza, seu
parceiro quer viver lá também. Não importa onde seja, queremos ir e viver no lugar onde está
nosso ente amado. Da mesma forma, se existe um lugar onde os amados filhos e filhas de Deus
habitam, esse lugar, por mais rico ou pobre que possa ser, será o reino do céu.
Hoje o fundador da Igreja de Unificação está aqui falando a vocês. Se vocês me perguntam qual é
a missão da Igreja de Unificação, eu direi que ela deve ser um lugar onde o amor verdadeiro de
Deus está presente. Ela deve ser o lugar onde queremos que nossa mente e nosso corpo se unam
em amor verdadeiro, e onde queremos formar matrimônios ideais com unidade absoluta entre
esposo e esposa.
Por meio de um ensinamento que pode tornar todas as pessoas em irmãos e irmãs inseparáveis,
estamos conduzindo a missão que Deus nos confiou.
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O significado da Bênção internacional do matrimônio
O amor do verdadeiro Deus e o amor dos Verdadeiros pais limpam tudo que foi manchado pelo
amor falso, vida falsa e linhagem falsa. Nosso matrimônio estabeleceu a posição de Verdadeiros
Pais. As grandes cerimônias internacionais de casamento que conduzimos são as cerimônias para
semear a semente de amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem verdadeira que resultam da
unidade do amor de Deus com o amor de homem e mulher.
A Bênção do matrimônio é uma cerimônia para restaurar famílias que foram formadas por
casamentos que, devido à Queda, receberam a semente do amor falso, vida falsa e linhagem falsa.
Tendo famílias de todo o mundo participando nestas cerimônias de Bênção, as conectará com o
amor original de Deus. É meu ardente desejo que as pessoas recebam a Bênção e se tornem
famílias e um povo que pode estabelecer o reino do céu na terra.
O propósito da Igreja de Unificação é ter sucesso no estabelecimento de relacionamentos de
irmandade que transcendam nações. Através deste método, queremos realizar o ideal de uma
única grande família universal centrada em Deus, e assim, proclamar o ideal de verdadeiros pais,
verdadeiros cônjuges, e verdadeiros irmãos e irmãs. Desta forma, começaremos a cultura mundial
do coração. A partir da terra até o céu, seremos liberados para concluirmos o mundo do reino do
céu na terra.
Durante os cinquenta anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o Rev. Moon tem sido
perseguido e criticado pelo mundo inteiro. Chegou o tempo para vocês saberem que isto não foi
porque ele cometeu algum crime. Ao invés, isto foi para salvar vocês. Ao contrário do passado, as
pessoas agora compreendem que sou um homem muito admirável.
Pela mão do Rev. Moon, o comunismo entrou em colapso. Foi o Rev. Moon que despertou
Mikhail Gorbachev e Kim Il Sung. Para salvar os Estados Unidos, que está à beira de um colapso,
estabeleci um fundamento para os americanos sentirem esperança. Além disso, estou tratando as
difíceis tensões políticas de Norte e Sul da Coreia, e no Oriente Médio.
Vocês precisam saber que o Partido Republicano triunfou nos Estados Unidos, graças à influência
do Rev. Moon. Talvez vocês não estejam cientes destes fatos. Entretanto, vocês precisam saber
que, se alguma nação se antecipar aos Estados Unidos ao receber e abraçar absolutamente o Rev.
Moon, essa nação se tornará a nação líder do mundo.
Tudo que o Rev. Moon disse tem sido cumprido. Embora pareça que o mundo inteiro fez tudo o
que podia para acabar comigo, eu não morri, e estou conduzindo firmemente o mundo de volta
para Deus. Se hoje posso falar a vocês em voz alta, é porque Deus me ama. Vocês precisam saber
que eu sobrevivi porque Deus absolutamente me protegeu. Por essa razão, eu acredito que vocês
devem estudar seriamente a Igreja de Unificação.
Céu é um lugar de liberação, liberdade, unidade e felicidade
Nos encontramos juntos hoje, e assim, este é um dia de profundo significado. Eu compartilhei
uma mensagem muito importante com vocês, e coloco minha confiança em vocês. Peço
sinceramente que vocês não esqueçam o que discutimos hoje.
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Também peço que para seguirem o caminho correto, vocês façam uma nova determinação. Com
base neste novo despertar, tragam a Bênção de Deus para suas famílias e sua nação. Esta é a
forma que as famílias ideais começarão a aparecer nesta terra.
Como vocês provavelmente sabem, o Rev. Moon e sua esposa são conhecidos por todo o mundo
como os Verdadeiros Pais. Se é verdade que nós, como Verdadeiros Pais, estamos conectados
com Deus em amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem verdadeira, eu gostaria de lembrá-los
que uma realidade de liberdade, unidade e felicidade começará a partir de uma família verdadeira
e vocês. Isto permitirá que a esperança de paz desabroche sobre a terra. Muito obrigado.
Tradução: Prof. Marcos Alonso (novembro de 2020)
www.unificacionista.com
Fonte: http://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon95/SunMyungMoon-950607a.pdf
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