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Há algum voluntário para ler o que o Pai escreveu no quadro em coreano? Há um voluntário não 
coreano? O primeiro caracter que se lê é kubon que significa origem. Se você é capaz de ler o 
escrito do Pai, você será capaz de ensinar coreano! Por favor, repitam 
comigo, Kubon (origem), ssirul (semente) e barojapjah (endireitar, ou restaurar). Isto significa 
que devemos restaurar a semente original porque a semente plantada no início da história foi uma 
semente falsa. Devemos restaurá-la para a semente original. Isto significa que devemos receber a 
verdadeira semente de vida, amor e linhagem. 
 
O diagrama que o Pai desenhou no quadro representa a família de Adão. Originalmente o Pai não 
planejava vir aqui nesta manhã para falar com vocês. Entretanto, se ele faltasse neste domingo, 
haveria somente mais um domingo em dezembro quando poderia vir. Esse domingo cairá no dia 
31 de dezembro. Portanto, o Pai decidiu vir hoje. A mensagem que o Pai compartilhará com vocês 
nesta manhã é a essência da mensagem que o Pai esteve compartilhando com os irmãos e irmãs 
por todo o mundo em sua turnê de discursos. Por favor, dê toda a sua atenção para o Pai. A razão 
que o Pai chegou um pouco atrasado nesta manhã é porque logo após o culto de Juramento, o Pai 
estava compartilhando este conteúdo com os Verdadeiros Filhos por quarenta minutos. Ele agora 
o compartilhará com vocês. 
 
Devemos saber as razões por trás da criação de Deus. Deus tem amor, vida, linhagem e 
consciência dentro de Si mesmo; entretanto, quando está sozinho, Ele não sente essas coisas. 
Como seres humanos, todos temos amor, vida, linhagem e consciência, mas quando estamos 
totalmente sozinhos, não nos sentimos possuidores dessas qualidades. Por exemplo, se apenas um 
feixe do seu cabelo é tocado por alguém, você imediatamente sente essa vibração. Contudo, 
quando continua piscando seus próprios olhos – o que é um movimento muito maior do seu corpo 
– você não percebe isso. Você conta quantas vezes pisca em uma hora, um dia ou um ano? De 
manhã, quando vai ao banheiro, você usa uma máscara no rosto para se proteger do seu próprio 
cheiro? Suponha que alguém faça esse tipo de cheiro? Você correria ao menos trinta ou quarenta 
pés de distância. Por que você não sente desconfortável com seus próprios resíduos? Às vezes 
você até analisa seus próprios resíduos de acordo com o cheiro ao invés de sentir enojado por eles. 
 
Quando coloca sua mão sobre seu coração, você pode sentir a batida de seu próprio coração. 
Embora tenha este coração batendo em seu interior constantemente, você não o ouve. Por que? 
Porque estas coisas estão totalmente unidas com você. Uma vez que estão em perfeito equilíbrio, 
elas são capazes de se mover acima e abaixo, a direita e esquerda, para frente e atrás, sem causar 
qualquer atrito. Homens e mulheres precisam um do outro. O conceito de amor não existe por si 
mesmo. Mulher sozinha não pode criar amor. Da mesma forma, homem sozinho não pode criar 
amor. Neste sentido, homossexualidade e lesbianismo não deveriam existir; eles deveriam ser 
expulsos. Estes tipos de práticas estão destruindo o valor original dos seres humanos. A fim de 
alcançar amor, vocês precisam de seu objeto. 
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Quando observamos a criação, sabemos que Deus criou primeiro o ambiente. Sol, ar, água, e 
assim por diante, foram criados antes que Deus criou os seres humanos. A história de restauração 
é a história de recriação. Este tipo de processo de recriação ocorrerá nos Últimos Dias. Na criação 
existe os conteúdos da fórmula original. Se vamos a um lugar sem entender claramente as 
circunstâncias desse lugar com antecedência, teremos mais chance de falhar. A restauração da 
raça humana é um processo de recriação, e devemos observar que tipo de processo de recriação 
deve ocorrer nos Últimos Dias. Tal como Deus criou o ambiente antes que Ele criou o homem, 
assim nos Últimos Dias, pelo processo de recriação, o ambiente tem que ser estabelecido antes da 
restauração da humanidade. O mesmo princípio se aplica no mundo secular. Mesmo no ambiente 
satânico de um bar de bebidas no mundo secular, existem relacionamentos sujeito e objeto. Se 
você quer restaurar a atmosfera desse lugar, você deve primeiramente assumir a posição sujeito. 
Vocês entendem? 
 
Quando o Pai se mistura com acadêmicos, ele se torna o melhor entre eles. Como evangelista, 
quem pode ser maior do que o Pai? Qualquer coisa que o Pai toca se transforma em vitória. O 
segredo é que o Pai entende completamente o processo de criação. Qualquer coisa que o Pai faça, 
ele segue o processo de criação. Portanto, não há nenhuma falha. Quando se trata do processo de 
recriação, ele envolve primeiro o ambiente, e então o relacionamento sujeito e objeto. Como o Pai 
está mostrando a vocês no quadro, neste nível Caim e Abel se tornam totalmente unidos. Quando 
um menos e um mais se tornam unidos, eles se movem para outro nível de relacionamento 
recíproco. 
 
Neste nível há um mais e um menos. Caim e Abel se tornam totalmente unidos. Seja como um 
mais maior ou um mais menor, ele se torna sujeito ou objeto de um nível maior. Uma vez que 
alcança unidade perfeita, então ele se torna uma unidade com um Abel perfeito, e então se junta 
com outro Caim. Como uma unidade maior, ele se une com outro sujeito. Este lado positivo vai 
para o lado negativo porque isto é um relacionamento recíproco relativo. Esta é a fórmula para a 
recriação. Primeiro o ambiente, e então o relacionamento sujeito-objeto combina e unidade. Isto 
constitui a posição Abel que então se unifica com outro Caim em um nível mais elevado. É assim 
como as unidades menores se tornam maiores sem atrito. Este é o processo de recriação. 
 
Uma vez que entendemos este princípio, podemos aplicá-lo ao processo de recriação. Portanto, 
quando olhamos para o mundo da criação, vemos que Deus criou o mundo exatamente dessa 
forma, seguindo a fórmula da criação. Os reinos mineral, vegetal e animal e o mundo humano 
seguem todos esta fórmula. Além disso, encontramos relacionamentos sujeito e objeto em tudo. 
Tudo na criação existe em sistema de pares. Ter este sistema de pares na criação tem um grande 
propósito para alcançar um nível maior. Os seres existentes no nível inferior devem subir mais 
alto na cadeia para alcançar os seres mais elevados. O reino mineral alcança o reino vegetal 
seguindo determinados passos. É assim como o universo foi criado. Minerais estão sendo 
absorvidos pelas plantas. As plantas crescem absorvendo nutrientes a partir do reino mineral. Do 
contrário, o reino vegetal não poderia existir, e isto causaria a extinção do reino animal. Quando 
cortamos as plantas, vemos líquido sair delas. Isto é exatamente como o derramamento de sangue 
quando matamos animais. Isto é no nível vegetal. 
 
Plantas não gostam de ser mortas ou arrancadas. O desejo corporal é sempre de expansão e 
duração. Os seres humanos geralmente estão cientes das coisas no nível horizontal, mas são 
ignorantes das coisas no nível vertical. O nível horizontal é representativo do corpo.  
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O corpo sempre quer crescer mais, se expandir e durar mais. A função da consciência, a qual 
representa o aspecto vertical, opera para cima e para baixo. Se o aspecto horizontal da vida se 
torna expandido, isto significa que o aspecto vertical da vida se torna diminuído. Se você persegue 
somente seu desejo corporal, então você perde seu sentido espiritual. Entretanto, se você se 
concentra em sua vida vertical, então sua consciência pode ser fortalecida, e seu corpo pode se 
tornar disciplinado. Este é o motivo pelo qual as religiões sempre ensinam as pessoas a se 
concentrarem nos aspectos verticais da vida para que os aspectos corpóreos da vida possam ser 
diminuídos. Entretanto, pessoas seculares sempre pensam sobre como podem se expandir 
horizontalmente. 
 
Ao subir a escada vertical passo a passo, o objetivo definitivo é alcançar Deus. A fim de alcançar 
Deus, toda a criação deve passar pelo homem; alcançar o homem, e então Deus. Como 
culminação, a humanidade representa o aspecto horizontal do mundo, e Deus representa o aspecto 
vertical. Como cada nível tem um relacionamento recíproco de positivo e negativo, em 
culminação, quando alcançamos Deus, ainda há positivo e negativo. Esta é a fórmula, por isso, 
por favor, entendam. Nossos corpos também têm tudo existindo em pares. Nossa mente e corpo 
são um sistema de pares. Suas duas narinas estão em harmonia? Sim. E quanto às suas duas mãos? 
Duas pernas? E quanto a sua mente e corpo? Esta é a base original, e esta base original está em 
conflito. Isto é um problema. Ninguém tinha entendido isto antes. Mas devido à Queda, nossa 
mente e corpo estão em conflito. Sempre devemos lembrar isto. Não importa onde o Pai possa ir, 
ele sempre lembra esta fórmula, e descobre se deve estar na posição sujeito ou objeto em qualquer 
ambiente. 
 
Uma vez que o Pai estabeleça sua posição como sujeito ou objeto, ele imediatamente forma a 
unidade perfeita. Então um relacionamento recíproco ocorre. Esta é a forma que todo ser existente 
se desenvolve e cresce, seguindo esta fórmula. O desejo do reino mineral é verticalmente alcançar 
o reino vegetal. A fim de alcançar níveis mais elevados, então, este aspecto horizontal deve ser 
reduzido e o aspecto vertical deve ser expandido. É assim como viajamos para o alto. É aqui que o 
relacionamento entre acima e abaixo, direita e esquerda, e frente e atrás cria uma esfera 
tridimensional. Em nossos corpos observamos que nossos órgãos são redondos. Existe uma esfera 
aqui. Acima e abaixo é o relacionamento entre pais e filhos. Direita e esquerda representa o 
relacionamento esposo e esposa. Frente e atrás representa o relacionamento entre irmãos mais 
velhos e mais jovens. No centro de todos estes relacionamentos é onde existe Deus. É assim como 
desenhamos o número oito que cria uma esfera perfeita. É assim como uma bola pode começar a 
rolar. Uma vez que vocês formam esta esfera perfeita, então não importa quão longe vocês rolem, 
não existe nenhuma ruptura. Esta é uma esfera perfeita. Quando descrevemos uma personalidade 
como sendo arredondada, isto significa que não há arestas e nem conflitos. A fim de alcançar esse 
nível, devemos ter unidade de mente e corpo. 
 
Esta é a fórmula que podemos aplicar a todo indivíduo. Como um indivíduo, vocês precisam de 
pais, filhos, irmão e irmã, esposo e esposa. Esta é a unidade básica dos relacionamentos humanos. 
Uma vez que entendemos claramente esta verdade, não há espaço para comunismo ou 
evolucionismo. Não há nenhum conceito de conflito aqui; tem que haver unidade e harmonia. Tal 
como desejamos nos tornar mais elevados, se querem alcançar esse objetivo mais elevado, vocês 
devem superar seus desejos corpóreos. Isto significa fazer esforços e trabalhar duro. Essa ação é 
exigida a fim de progredir. Esta é a fórmula que todos precisamos praticar. Vocês precisam de 
seus pais? Sim. Precisamos de esposo e esposa? Sim. Precisamos irmãos e irmãs? Sim.  
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E quanto aos filhos? Sim. Filiação, irmandade, nível paternal e nível conjugal, então temos quatro 
estágios diferentes. Esta é a fórmula. Sem exceção, como um ser humano, todos precisamos 
irmãos e irmãs, esposa e esposo, pais e filhos. Esta é uma fórmula eterna. Vocês entendem? 
 
Há algum espaço para homossexualidade nesta fórmula? Não. Homossexualidade significa a 
destruição desta fórmula. Quando homossexualidade é praticada, o homem precisa de um parceiro 
como um homem ou como uma mulher? O que é isto? Mesmo sexo. Côncavo precisa do convexo. 
Vocês entendem? Como podemos dizer que homem é para o homem? O homem foi originalmente 
criado para o benefício da mulher. Por causa da mulher, o homem foi criado, e vice versa. Esta é a 
fórmula que Deus aplicou no início da criação. Com o estudo do evolucionismo, aprendemos que 
o mais forte come o mais fraco. É nesse ponto que começa o conceito do conflito. Mesmo olhando 
para a história do Cristianismo, houve constante conflito. Esse é o motivo pelo qual sangue foi 
derramado por todo o mundo. No final, este conceito será combatido e eliminado. As pessoas 
estão ignorantes sobre a fórmula de Deus. 
 
Superficialmente, parece que o mais forte come o mais fraco. Mas internamente, o nível inferior 
está alcançando o nível superior de forma vertical, crescendo até mais perto de Deus. Vocês 
entendem o Pai? Quando se trata do reino vegetal, a fórmula viva está sendo absorvida pelo reino 
animal que é um nível mais elevado. Vocês entendem? O mundo vegetal está absorvendo o 
mundo mineral. Esta é a fórmula. Em outras palavras, seu corpo pode encolher, mas seu ser 
vertical crescerá proporcionalmente. As pessoas têm sido ignorantes sobre esta fórmula. Esse tem 
sido o problema. Certamente, independentemente do nível, o objetivo definitivo de toda a criação 
é alcançar Deus. O lugar central é a humanidade. A posição vertical é um pilar, não dois, 
enquanto horizontalmente existem muitas posições diferentes. Toda a criação está buscando como 
se conectar com esse único pilar vertical. 
 
A existência de homens e mulheres não é um acidente. Deus os criou desta forma. Mas os ateus 
dizem que tudo foi acidental: a teoria do big bang. Quando dividimos os diferentes níveis da vida 
humana, existem oito diferentes níveis: indivíduo, família, tribo, sociedade, nação, mundo, 
universo e cosmos. Desde o nível individual, nos desenvolvemos e expandimos na direção de 
níveis mais elevados. É como a forma de um leque cujo tamanho aumenta. Este é o ponto onde 
homem e Deus se encontram. Onde quer que possa ir, você deve ter certeza de encontrar o 
caminho vertical que pode seguir na direção ao local de encontro de homem e Deus. Mesmo 
horizontalmente, podemos pensar sobre estes oito diferentes níveis. Individualismo não pode 
existir dentro desta fórmula. Seria impossível para todos estes oito diferentes níveis existirem se o 
individualismo extremo ocorrer em cada nível. Por causa da Queda, esta fórmula foi destruída. O 
individualismo emergiu. A fórmula de Satanás. Esta é a fórmula para o Inferno. Criar harmonia e 
viver para o propósito mais elevado é a fórmula para o Reino do Céu. 
 
O que indica este ponto central específico? [indicando no diagrama]. Para que o homem nasceu? 
Amor Indivíduo, família, tribo, sociedade, nação e mundo estão todos conectados. Olhando 
verticalmente, isto se torna horizontalmente expandido. 
 
Todos temos determinado desejo de nos tornarmos a pessoa central nos níveis de indivíduo, 
família, tribo, sociedade, nação e mundo. Sua posição é a culminação de todos os oito níveis. Este 
ponto central é onde homem, mulher e Deus se encontram. Este é o ponto de cruzamento onde os 
fundamentos vertical e horizontal se encontram.  
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O comprimento vertical e o comprimento horizontal devem ser o mesmo, e então você pode 
formar um círculo perfeito. Estes princípios podem ser aplicados à existência de Deus desde o 
nível individual até o nível cósmico. Vocês entendem? Como positivo e negativo podem se 
unificar? Deve haver harmonia eterna, sem nenhum conceito de conflito. Esta é a maneira que 
existe uma harmonia perfeita e relacionamento de amor entre Deus e os seres humanos. Todos 
devemos voltar para esse lugar original, o lugar onde Deus é o dono vertical e o homem é o dono 
horizontal, em um relacionamento de sujeito e objeto. 
 
A fim de ter este relacionamento perfeito deve haver unidade perfeita entre Deus e o homem. Este 
é o ponto onde existe o Reino de Deus na Terra como também o Reino de Deus no Céu. O Reino 
de Deus na Terra representa o reino horizontal. O Reino de Deus no Céu representa o reino 
vertical. Onde podemos encontrar estes reinos? Exatamente aqui [indicando no diagrama]. O 
padrão de Deus é amor absoluto. Nós, como seres humanos, queremos alcançar amor absoluto? 
Sim. Por que? Uma vez que alcançamos amor absoluto, nos tornamos absolutamente unidos com 
Deus, o que será único, imutável e eterno. Deus somente deseja Amor Verdadeiro. Para isto, Ele 
precisa de Seu parceiro. 
 
Por que Deus criou o homem? A primeira razão é porque Deus precisava de forma e estrutura. 
Deus criou Adão e Eva como Seus filhos com forma visível e estrutura para viver neste mundo 
físico, e certamente se juntar ao mundo espiritual. Como Pai e Rei, Deus precisa de forma a fim 
de tratar com eles. Portanto, Deus queria ter uma forma externa. Que tipo de forma? Forma de Rei 
dos anciãos. Forma de Rei dos pais. Forma de Rei dos reis. Deus queria isto. Os quatro diferentes 
níveis de amor fizeram esta nova forma. Deus precisava disto. Este foi o primeiro propósito de 
criação de Deus. Isto está claro? Não forma material. Não forma de conhecimento. Não forma de 
poder. Deus precisava da forma de Amor Verdadeiro. 
 
Todos os elementos do reino mineral querem alcançar um ponto específico, o lugar onde se 
formam os órgãos sexuais dos seres humanos, porque lá, eles podem se conectar com amor 
verdadeiro, vida verdadeira e linhagem verdadeira. Sem isso, nada pode ser conectado. Todos os 
elementos que formam os órgãos sexuais humanos, também formaram o órgão sexual de Deus, 
formando Deus. Portanto, podemos concluir que todos os seres existentes neste mundo nascem 
para o benefício do amor, para viverem para o benefício do amor. Quando eles assumem qualquer 
ação, é para o benefício do amor universal. Somente Amor Verdadeiro se conecta com o amor 
universal. Sem Amor Verdadeiro não há como se conectar com o universo. Isto está claro? 
Estamos todos trilhando na direção do amor de Deus. Este é nosso objetivo definitivo. 
 
Comemos três refeições por dia. Através desta ação, estamos alimentando a fábrica de 
fertilizantes três vezes ao dia. Quando comemos as refeições, as desfrutamos e ficamos felizes. 
Entretanto, logo que alcança aproximadamente trinta centímetros, existe a fábrica que produz 
fertilizante! É um nível de existência inteiramente diferente. Vocês entendem? Embora tenhamos 
esta fábrica de fertilizante dentro de nós, porque estamos totalmente em equilíbrio e unidade, não 
sentimos que isto seja sujo de forma alguma. O Pai quer que entendamos este ponto. Se vocês não 
podem entender plenamente este conceito, imaginem sobre seu órgão sexual. Através do que 
eliminamos nossos resíduos? Através do mesmo órgão. Quando eles estão em perfeito equilíbrio, 
tudo é valioso e precioso. 
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A Igreja de Unificação pode ter a mais elevada doutrina de verdade, entretanto, devemos viver 
seguindo todo o caminho até o fundo e praticando o nível mais inferior de vida. Esta verdade 
dentro da Igreja de Unificação nos diz que devemos descer ao nível mais baixo e seguir através de 
todas as maneiras de luta e dor. Quando elimina resíduos de seu corpo de manhã, você não pode 
detestar a si mesmo por este ato. Quando está urinando, você não se sente mal por isso. A fim de 
obter a realidade de preciosidade, você deve primeiramente obter e ocupar o mundo da sujeira. O 
Pai teve que superar os níveis mais sujos. Podemos chegar à conclusão que, se a América está 
pronta para assumir os fardos e dificuldades do mundo inteiro, então a América se tornará a nação 
central. Se a América está disposta a encolher, ela automaticamente se expandirá e crescerá. Se os 
ativos horizontais da América fossem dados às nações menos afortunadas do mundo, então 
verticalmente a América seria elevada para a posição mais alta. 
 
Centrando nos Verdadeiros Pais, temos praticado a vida de mendigos. É assim como temos 
progredido. Uma vez que formamos esta estrutura perfeitamente redonda, uma vez que ela 
comece a girar, o lugar mais elevado descerá e assumirá o lugar mais baixo. As posições mudarão. 
Vocês, jovens americanos, gostam de estudar? Se não gostam de estudar, então vocês perderão 
para os orientais que estão determinados a estudar duro. A estrutura do ser humano é tão 
complicada, e ainda assim, tentamos seguir o caminho mais simples. É assim como acabamos 
perdendo. A América tem escolhido o caminho fácil, e tem perdido como consequência desta 
ação. Enquanto continuarem a praticar a vida de sacrifício, vocês se tornarão os vencedores. Deus 
criou de tal forma que, através do sacrifício, o nível inferior pudesse ser absorvido pelo nível 
superior. Deus está no centro. A fim de alcançar o centro, devemos encolher, não expandir. 
Devemos nos tornar cada vez menores a fim de alcançar este ponto focal. 
 
Vocês, irmãos negros, querem trabalhar duro? Uma vez que você conhece a verdade, e conhece o 
valor dela, mesmo que você possa se tornar um servo dos outros, essa é a forma que você os 
conquistará, se tiver um entendimento claro desta verdade. O mundo inteiro, incluindo a América, 
empurrou o Pai cada vez mais para o nível inferior. Entretanto, o Pai alcançou o ponto central e se 
tornou o ponto do eixo. Portanto, o mundo está girando ao redor do Reverendo Moon, não o 
contrário. Vocês gostam do caminho de sacrifício? Vocês realmente gostam disso? 
 
Como um membro da Igreja de Unificação, se você apenas se esgueirar e procurar uma forma 
fácil, isso significa que você é Satanás, porque essa é uma forma de vida satânica. Prosperidade 
está conectada com seguir o caminho que o Pai está nos demonstrando. Se você está 
constantemente apenas analisando tudo, isso o conduzirá ao Inferno. Você pode ir para o melhor 
lugar ou o pior lugar. Recriação é a forma para alcançar o lugar de Deus, o Reino do Céu. Isto 
significa investir e esquecer. A forma de Deus não é a forma individualista. A forma pública é 
para o benefício dos outros. Esta é a maneira de Deus. As vidas de patriotas foram sempre vidas 
sacrificais. Alguns deles até mesmo perderam suas vidas. 
 
O conceito de beleza é tanto interno quanto externo. Sujeito e objeto. O mundo da arte é a 
harmonização destes dois aspectos de beleza. O indivíduo, a família, a nação e o cosmos devem 
todos estar centrados em Deus. Deus ama a arte que é centrada no amor. Quando o coração de 
ambos homem e mulher está ardendo com amor, Deus vai querer se tornar seu parceiro absoluto. 
Sem amor, nenhum parceiro pode aparecer, nenhuma vida, nenhuma linhagem, nenhum lugar de 
unificação. A mulher sozinha não tem esse poder. Mas quando um homem vê uma linda mulher, 
ele sente que quer segui-la. Ele quer admirar seu rosto e tudo que há de lindo nela.  
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Então homem e mulher querem estender suas mãos para abraçar este mundo parceiro. O homem 
toca, a mulher toca; existe liberdade absoluta. O Pai está falando sobre o relacionamento entre 
esposo e esposa. Podemos concluir que o segundo propósito da criação de Deus foi para ter um 
parceiro de amor. Homem e mulher foram criados para serem Seus parceiros de amor. Vocês 
entendem? Se Deus possuísse determinada quantia de amor, vocês acham que Ele iria querer dar 
apenas determinada porção dele? Quanto vocês acham que Ele daria? Vocês acham que Ele daria 
a quantia total ou somente uma porção? A quantia total. 
 
O que é a semente original? Amor original, vida original, linhagem original e consciência. O Pai 
não pode experimentar estas coisas sozinho. Ele precisa do Seu parceiro. Sem um parceiro, não há 
nenhum valor para a existência. Que tipo de atributos Deus precisa? Atributos de amor. Deus não 
pode experimentar amor sozinho. Este é o motivo pelo qual os seres humanos têm o desejo de se 
tornarem até mesmo maiores do que Deus. Tal como sempre aprendemos a partir do Pai, sempre 
desejamos um cônjuge que seja superior a nós mesmos. Deus sente da mesma forma. Deus quer 
ver Seu parceiro de amor se tornar ainda melhor do que Ele mesmo, para que Deus possa 
experimentar relâmpago e trovão, como a expressão que vocês acabaram de ver no rosto do Pai! 
Deus quer estar em um estado de entusiasmo que Ele não sabe se está tocando o chão ou não. 
Deus quer ter orgulho do mundo inteiro. Ele quer que todos digam, “Eu quero seguir o ideal de 
Deus.” Seu ideal não é ter Seu parceiro seguindo dinheiro, poder ou conhecimento. Deus quer que 
homem e mulher sigam o caminho do parceiro de amor. Esse tipo de parceria traria para Deus 
tanto entusiasmo e estímulo. Se Deus nos tocasse, Seu amor queimaria em êxtase e poder. Que 
maravilhoso! Amém. Isso significa homem número um! 
 
Agora entendemos que a semente falsa foi semeada, e que devemos encontrar a semente 
verdadeira. Também sabemos que Deus precisa de uma forma externa, e Ele precisa de um 
parceiro de amor. Quando estamos sozinhos, se somos capazes de sentir trinta por cento do amor 
dentro de nós, então se recebemos amor a partir de nosso parceiro ideal, porque já estamos cientes 
sobre trinta por cento do nosso próprio amor, somente receberemos setenta por cento. Este não é o 
nível completo de amor, o relacionamento dar e receber. Se você quer alcançar o nível absoluto de 
amor, vida e linhagem, você não pode fazer isso sozinho. Você deve dar 100 por cento. É assim 
como a criação ocorre. Deus é o único que é capaz de dar esse tipode poder de entusiasmo e 
estímulo. Vocês entendem esta fórmula? 
 
Que tipo de parceiro vocês querem se tornar para Deus? A ambição ou desejo de nossa 
consciência é ilimitada. Ela tem o desejo de alcançar ainda mais elevado do que Deus. Esse é o 
estado original da criação de Deus centrando no Amor Verdadeiro. Entretanto, devido à Queda, 
nos desviamos desta posição, e temos sido conduzidos por nossos desejos corporais. Isto é 
totalmente contra a intenção original de Deus. Agora o Pai apagará o diagrama da fórmula. Agora 
vocês entendem claramente, certo? Precisamos de pais. Precisamos de irmãos e irmãs. Precisamos 
de relacionamento conjugal. Precisamos de filhos. Este é o ponto [apontando para o quadro] onde 
todos estes diferentes relacionamentos se tornam perfeitos. Bem aqui. Onde o casamento ocorre. 
Este é o ponto do casamento. O amor de Deus vem para este lugar. O homem representa leste e a 
mulher representa oeste. Isto é a frente e isto é atrás. 
 
Todos os quatro tipos diferentes de amor se aperfeiçoam aqui. Este é seu local terminal. 
Casamento tem essa preciosidade. Através do casamento, você se coloca na posição de criar filhos 
para se tornarem irmãos e irmãs, para concluir amor conjugal e se tornarem pais.  
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Este é o ponto determinante. Se o esposo desta pessoa é um americano, e seus irmãos e irmãs 
entram em sua vida, ao invés de fechar a sua vida, ela deve abri-la a fim de recepcioná-los para 
que possam se sentir confortáveis. Todos começam a vida a partir do nível de uma criança. Todos 
crescemos no nível de irmão e irmã, e nível conjugal. Então esta esposa deve estar totalmente 
aberta para que eles possam experimentar estes diferentes estágios também. Os filhos aprendem a 
partir do exemplo dos pais. Primeiro, os filhos experimentam o amor dos pais. Enquanto os filhos 
crescem, eles aprendem o amor de irmandade. Quando se tornam adultos, eles aprendem o amor 
do matrimônio. Certamente eles aprendem o amor da paternidade. Este é o curso original da 
criação. Deus foi o primeiro ser existente. Adão foi o segundo ser. Depois que Adão criou um 
bebê, este bebê cresceu através da irmandade até o tempo do amor conjugal. Mas não havia 
nenhum fundamento sólido de dar e receber entre os pais. Os pais representam positivo e 
negativo, e sung sang e hyung sang. Quando eles têm um filho, isto é ação origem, divisão, união. 
Deus criou através do amor. Amor se dividiu para criar homem e mulher. Esse é onde a perfeição 
se encontra. Deus é um ser substancial que é invisível, e como um homem, você não pode vê-lo. 
Este ser invisível queria se tornar unido com a ser carnal horizontal em um relacionamento pai-
filho. Deus queria vir para se conectar com Adão e Eva, assumir a posição central de seu 
estabelecimento. Esta é a forma do amor. Sem a maneira do amor, não podemos encontrar o 
estabelecimento. Que tipo de amor? Amor Verdadeiro. Isto está claro? 
 
E quanto ao terceiro propósito de criação de Deus? Apenas com um eixo vertical não há nenhum 
espaço; portanto, o mundo espiritual vertical não tem qualquer capacidade de reprodução. Quando 
Deus criou este eixo vertical, Ele o criou para encontrar com o mundo horizontal. Este é o ponto 
onde espaço ilimitado será criado, a fim de ter espaço para criar. Esta é uma estrutura 
tridimensional aqui (como mostrado no quadro). Depois de assumir uma forma física e ter um 
mundo povoado, Deus queria ver o maior número possível de cidadãos celestes sendo 
reproduzidos neste mundo horizontal. Esse é o motivo pelo qual Deus criou o mundo horizontal 
com espaço para multiplicação. A família de Adão era o ponto de início, e a partir daqui se 
expandiu. É assim como ela cresce horizontalmente. Dentro dessa fronteira há interconexão e 
unificação. Pode-se viajar para qualquer lugar e ainda estar conectado. Enquanto você estiver 
dentro desta atmosfera de amor, como objeto, você estará totalmente harmonizado. Qualquer 
pessoa que entrar nessa atmosfera de amor se tornará negativo. O lugar central do amor é positivo, 
e a atmosfera é negativo. A frente e atrás se tornam unidas também. Este é o Reino do Céu na 
Terra. Esta influência se estende em todas as direções. 
 
O relacionamento vertical é o relacionamento pai-filho. Devemos servir os pais. Este eixo vertical 
é apenas um, portanto, não há nenhum espaço para criar. Por isso, Deus criou este mundo. 
Centrando nestes 360 graus, isto pode ser expandido cada vez mais. Centrando no amor 
verdadeiro, se vive para o benefício dos outros, você pode habitar no mundo de total liberdade. 
Você pode viajar para qualquer lugar e ainda estará conectado harmoniosamente. Entretanto, a 
vida autocentrada confinará você a um único ponto. Você não será capaz de se mover. Você pode 
descrever este mundo como o mundo de relacionamentos. Todos os muitos relacionamentos 
existem aqui. Sem relacionamentos, você não pode existir. Há relacionamentos professor e aluno, 
relacionamentos presidente e cidadãos, relacionamentos homem e mulher, relacionamentos olho e 
dente, tudo existe em relacionamentos. Tudo tem seu lugar comum central. Este não é o lugar de 
conceito individualista. Este é o lugar onde o conceito central é vida para o benefício dos outros, e 
vida para o benefício do mundo. Com este centro, nada é um problema. Indivíduo, família, 
mundo, Reino no Céu para sempre – tudo, não é problema. 
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Este caminho tem um portão aberto sem nenhum obstáculo. Alguns países brigam por seu próprio 
benefício. Sou mais do que a história e o futuro. Este tipo de país, a partir de um ponto de vista do 
princípio, do passado, presente e futuro, será minha propriedade. Eles se conectarão com o centro 
do Amor Verdadeiro. Este é o lugar de Deus onde vida é para o benefício dos outros. Tudo de 
bom se conecta neste ponto, e a partir deste mundo de parceria virá a esperança. Não importa 
quanta perseguição venha para o Pai, ele não declinou. O Pai sempre tem se colocado no lugar 
conectado com o pilar vertical eterno de Deus. Este é o lugar de estabelecimento eterno. Embora a 
América me goleou, eu não declinei. Ao invés, a América tem declinado. 
 
Isto significa que mesmo a existência da parceria não pode controlar o centro. Sujeito e objeto 
deveriam estar absolutamente unidos. Individualismo exclui os outros. Mas a vida para o 
benefício dos outros abre tudo. O caminho público é o caminho do estabelecimento. A pessoa que 
vive para o benefício dos outros se tornará a pessoa central. Unificação deve ocorrer, não importa 
quão difícil se torne a situação. O Reverendo Moon tem sempre seguido o caminho público. Esse 
é o motivo pelo qual ele é o centro, e neste ponto é onde a unificação pode ocorrer. 
 
O indivíduo deve viver para o benefício da família, a família para o benefício da tribo, a tribo para 
o benefício da sociedade, nação, mundo e cosmos. Este é o caminho. O mundo mineral, o mundo 
vegetal, o mundo animal e a humanidade. A mesma fórmula se aplica. Americanos têm este tipo 
de conceito? Vocês têm somente o conceito horizontal que é aquele de esposo e esposa, o 
conceito conjugal. Portanto, vocês ainda acham que precisamos de lares para idosos? A política 
de bem-estar está arruinando a economia deste país. Entretanto, uma vez que todos entendam o 
Princípio, não precisaremos do sistema de bem-estar. Qual é o primeiro propósito e razão da 
criação? Deus precisava concluir estrutura e forma. A fim de usar essa forma externa completa, 
esposo e esposa devem se tornar unidade absoluta. Além disso, pais e filhos, e irmão e irmã 
precisam de unidade absoluta. Devemos viver a fórmula da vida. Mesmo se estendermos estas 
linhas vertical e horizontal pela eternidade, para sempre elas devem se ajustar. Uma vez que você 
comece com a fórmula correta, é simplesmente uma questão de extensão. Então você certamente 
se ajustará. Muitas famílias se tornarão tribos. Então mais famílias se tornarão uma nação. 
 
Temos uma família aqui, e uma tribo pode consistir de mil famílias. Quando há mil famílias, você 
pode insistir que todas as outras 999 famílias se sacrifiquem para o benefício da sua própria 
família? Essa é a forma da destruição. Ao invés, você deve ser sacrificado para o benefício das 
outras 999 famílias. Essa é a maneira da prosperidade. O espírito da democracia dita que a 
maioria é a força dirigente. A minoria sempre deve seguir a maioria. Vocês entendem este 
conceito? O título da mensagem de hoje do Pai é, Devemos Restaurar a Semente Original. O Pai 
poderia falar por dezenas de horas somente sobre este tópico. 
 
Originalmente a mente e corpo de homem e mulher estavam destinados a estarem unidos. 
Entretanto, devido à Queda do Homem, mente e corpo entraram em conflito. Negativo tentou 
tomar a posição do positivo. Esse é o motivo pelo qual o conflito começou. Satanás plantou a 
semente falsa em nosso corpo. O corpo está destinado a estar na posição de negativo. Contudo, 
Satanás plantou a semente de amor falso ali como positivo. O corpo é a base militar do amor falso 
de Satanás. Originalmente a consciência estava destinada a estar na posição de positivo no lado 
celeste. Contudo, porque Satanás semeou outro positivo dentro de nossa carne, estes dois 
entraram em conflito. Um positivo verdadeiro e um positivo falso lutam. Qual lado está destinado 
a vencer? Mente ou corpo? Mente. Em nossas vidas cotidianas, qual é a realidade?  
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A mente conduz o corpo, ou o corpo conduz a mente? Avançamos e recuamos entre estas duas 
posições. Se estivéssemos seguindo totalmente as diretivas da mente, teríamos retornado para 
Deus a muito tempo atrás. 
 
Entre Deus e os seres humanos há somente um único caminho estrito. Tal como entre os polos 
Norte e Sul, existe uma linha que é a distância mais curta. Não há linhas duplas. Não há dois 
caminhos. Ao invés, existe somente um curso de mão única, e que é o caminho do Amor 
Verdadeiro. Este caminho é eterno e imutável. Este caminho se conecta com o reino celeste, e é a 
base da expansão do reino celeste de Deus. Vocês entendem? Sendo que indivíduos começaram 
em conflito, quando eles formaram famílias, ao invés de um positivo e um negativo, quatro 
posições positivas emergiram. Conflito constante emergiu. Quando filhos foram produzidos com 
essa mentalidade, estes filhos nasceram com conflito dentro deles. Na família de Adão, houve 
uma luta até a morte entre seus dois filhos. Vocês entendem isso? Vocês imaginam que essa 
família poderia se tornar a moradia de Deus? Se Deus estivesse se aproximando dessa família, e 
testemunhasse o assassinato de Abel por Caim, Ele iria querer correr para longe desta família. 
Como Ele poderia lidar com essa situação horrorosa? 
 
A divisão de mente e corpo dos seres humanos foi o ponto de início de todos os níveis de 
separação neste mundo. Este positivo [como mostrado no quadro] representa o corpo no nível 
familiar. Nos Últimos Dias, isto representará o mundo da política. O positivo representando a 
mente na família de Adão representará o mundo da religião nos Últimos Dias. Vocês entendem? 
A semente que Satanás semeou será colhida pelo lado satânico. Por outro lado, a semente 
semeada por Deus será colhida pelo lado celeste. No mundo da política sempre há divisão e 
separação. No mundo da religião deveria haver unificação, porque a religião representa o mundo 
original da consciência. O mundo da política representa o corpo. As práticas que estão sendo 
implementadas no mundo da política são manipulação, trapaça, e ‘o fim justifica os meios.’ Nada 
é sagrado. Estes dois mundos estão lutando um com o outro. O mundo atual está dominado pela 
política. Deus, que conhece muito bem esta situação, esteve preparando o conceito do Senhor do 
Segundo Advento. Os três estágios do Velho Testamento, Novo Testamento e Completo 
Testamento podem ir além do mundo da política, e então o mundo de unificação pode aparecer. 
Para este propósito o Senhor do Segundo Advento deve aparecer a fim de unir todas as religiões. 
 
A missão do Senhor do Segundo Advento é educar a humanidade sobre como unir mente e corpo 
como indivíduos centrados no Amor Verdadeiro. Amor Verdadeiro, não amor falso. Isso é a 
restauração. Sobre esse fundamento, esposo e esposa devem se tornar unidos. Não duas posições 
positivas. Um positivo e um negativo devem estar em total unidade. Seu amor conjugal deve ser 
baseado neste relacionamento recíproco completo. Vocês entendem? Consequentemente seus 
filhos serão harmonizados. Devido à Queda, estes três diferentes estágios foram perdidos. No 
tempo do Segundo Advento, estes três diferentes estágios devem ser restaurados. Essa era a 
semente original da família. A perda desta semente original foi o resultado da Queda humana. 
Devemos reverter este curso a fim de retornar para o estado original de amor. Tudo tem sido 
dividido devido à Queda; agora devemos reunir e harmonizar tudo isto novamente. 
 
Se você é uma pessoa autocentrada, você encontrará destruição, tal como na família de Adão. Em 
geral, podemos dizer que famílias americanas estão no lado satânico ou no lado celeste? No lado 
de Satanás. Não há nem mesmo uma única família americana que esteja totalmente centrada no 
Amor Verdadeiro, a forma ideal que Deus pretendia.  
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Esse é o motivo pelo qual vemos famílias onde avôs estão separados de seus filhos, pais estão 
separados de seus filhos, irmãos e irmãs são todos individualistas. As famílias estão divididas, as 
nações estão divididas, e o mundo inteiro está dividido. Restaurar tudo isto não é fácil. Em um 
único momento, Eva tomou o caminho do amor perdido. A ação de um dia resultou neste mundo 
dividido e miserável. Nas famílias deste mundo, toda a ordem do amor está sendo violada através 
do sexo livre e incesto. Deus criou o fundamento do amor original, mas isto não pode ser 
encontrado neste mundo. Animais não se envolvem em acasalamento entre o mesmo sexo. Isto 
somente ocorre nos seres humanos. Isto é muito triste. Isto está criando o Inferno na Terra. Este é 
o tempo da colheita do amor decaído de Satanás. 
 
Desde que a AIDS apareceu, levará menos de quarenta anos para exterminar toda a raça humana, 
se ela continuar como está agora. O mundo inteiro se tornou uma aldeia global que podemos 
incluir em uma viagem de um dia. A AIDS tem o potencial para se espalhar em uma noite para o 
mundo inteiro. Em um dia você é capaz de alcançar um continente distante e encontrar um 
homem ou uma mulher, e contrair a AIDS através deles. Como a humanidade pode ser protegida 
desta doença terrível? Há alguma nação ou poder militar que seja capaz de controlar isto? Não, 
não há. Nem mesmo poder político, poder educacional, poder econômico, poder diplomático nem 
poder religioso é capaz de impedir isso. Somente Deus tem o poder através do amor absoluto. A 
AIDS não será capaz de ocupar um mundo de Amor Verdadeiro. Vocês entendem? Somente a 
Igreja de Unificação tem o potencial para parar a AIDS neste tempo. 
 
A história humana começou com uma família rompida. Portanto, nos Últimos Dias, 
testemunharemos este fenômeno em uma escala mundial. Através deste início falso, os 
descendentes até o presente têm herdado isto. Devemos encontrar uma raiz central, e seguir essa 
raiz original. Um único mundo sob Deus é o conceito de criação original de Deus. A América 
reivindica uma nação sob Deus. Isso não é bom o suficiente. Um único mundo sob Deus é o que 
precisamos. Isto deve ocorrer no tempo do Segundo Advento. A base nacional da América não 
pode controlar a base mundial. A base nacional tem sido controlada por Satanás até agora. Mas 
Satanás não pode controlar a base mundial. Satanás decaído não pode herdar o lugar de domínio 
direto. O lugar de domínio direto é um mundo separado pertencendo a Jesus e Deus. Agora é o 
tempo do domínio direto de Deus. Vocês entendem? Centrando nos Verdadeiros Pais, existe a 
base familiar, a base da tribo, a base nacional, e a base mundial. Desde 10 de abril de 1992, o Pai 
proclamou que o nível nacional foi superado e a providência em âmbito mundial tinha iniciado. 
Depois disso, a Bênção dos 30.000 Casais ocorreu em uma escala mundial que transcendeu as 
barreiras nacionais, raciais e religiosas. Três anos mais tarde, 360.000 Casais foram abençoados 
em 1995. Todas as diferentes religiões, raças e nacionalidades participaram nesta Bênção. O 
objetivo do Pai é que até o ano 2000, o mundo inteiro se moverá em uma única direção de 
estabelecer a família ideal de Deus. A única forma para cumprir isso é através da Cerimônia da 
Bênção Sagrada. 
 
Este movimento da Cerimônia do Matrimônio Sagrado na escala mundial conduzirá toda a raça 
humana na direção do objetivo de edificar a família ideal sob Deus. Vocês entendem? A 
unificação de mente e corpo, a unificação de casais e a unificação dos filhos devem ocorrer. Então 
a semente familiar será plantada. Isto pode ser estendido para a tribo verdadeira, para a nação 
verdadeira, e para o mundo verdadeiro de domínio de Deus. Antes de Adão e Eva caírem, este era 
o ideal original de Deus. Isto significa o Reino do Céu na Terra. Uma vez que este fundamento 
exista, o curso de indenização e recriação não será necessário.  
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No dia 10 de abril de 1992, o Pai declarou a liberação das mulheres do mundo. Até este ponto, 
Deus esteve trabalhando para restaurar o Adão original, o Adão aperfeiçoado que é o Pai. Então 
nesta data, 10 de abril de 1992, o Pai declarou a Eva aperfeiçoada. Esse é o motivo pelo qual a 
declaração da liberação das mulheres do mundo ocorreu. A fim de que a Mãe fosse além do nível 
nacional, ela teve que ser empurrada pelo Pai. Desde aquele tempo, a Mãe começou a se colocar 
na linha de frente. Ela tinha que ir além do nível nacional. Até esse tempo, a Mãe seguia 
completamente na sombra do Pai. Vocês entendem? A Mãe não era capaz de se colocar lado a 
lado com o Pai. Entretanto, Satanás não pode se conectar além da base nacional. Uma vez que a 
Mãe foi além da base nacional, a Mãe pôde se colocar ao lado do Pai. Vocês entendem? Então a 
liberação das mulheres para o mundo inteiro foi declarada. 
 
Até que o Pai alcançasse este estágio, a Mãe não podia se colocar no mesmo nível lado a lado 
com o Pai. Ao invés, a Mãe tinha que se colocar atrás do Pai, e ser educada e formatada para 
alcançar o nível onde pudesse se colocar lado a lado com o Pai. Após a declaração da liberação 
das mulheres pelo Pai, a Mãe pôde se colocar lado a lado com o Pai como igual, e na linha de 
frente em escala mundial. A partir de 10 de abril de 1992 até o final de 1995, dentro de três anos, 
o Pai transmitiu todo o seu fundamento de vida para a Verdadeira Mãe. Portanto, a Verdadeira 
Mãe é capaz de se colocar em um fundamento igual com o Pai. Vocês entendem? O Pai fez a Mãe 
falar no Capitólio e nas Nações Unidas. O Capitólio representa a posição Abel, e as Nações 
Unidas representam a posição Caim. Essa atmosfera de sujeito e objeto se combinam em unidade. 
Vocês entendem? 
 
Do ponto de vista mundial, América do Sul está na posição de Caim representando catolicismo. A 
América do Norte está na posição de Abel representando protestantismo. Isso é irmandade. O 
mundo protestante se opôs à Igreja de Unificação. Após a Segunda Guerra Mundial, Deus criou o 
fundamento de Um Único Mundo Sob Deus. Naquele tempo, se as nações aliadas tivessem dado 
as boas-vindas para o Segundo Advento, então a família, tribo e nação teriam se conectado. 
Centrando nesse fundamento, de forma horizontal, muitas nações poderiam ter se conectado em 
unidade. A península coreana estaria na posição sujeito para todas as nações na posição objeto. 
Isso é tudo que teria sido exigido para criar um único mundo sob Deus; um mundo de rica 
variedade de tribos, nações e personalidades. Não haveria nenhuma fronteira para dividir as 
pessoas. Começando a partir de uma única família, alcançando até o cosmos com total liberdade. 
Se isso tivesse ocorrido, a conexão com o mundo celeste eterno não teria sido problema. Este é o 
mundo do ideal de criação de Deus: todas as pessoas conectadas até a base de amor ideal. 
 
Durante este período de tempo o Pai deu primeiro o lema, Verdadeiros Pais e a Era do Completo 
Testamento. O segundo ano foi, O Estabelecimento Seguro dos Verdadeiros Pais e a Era do 
Completo Testamento. O lema deste ano é, Vamos Herdar o Fundamento Vitorioso dos 
Verdadeiros Pais. Isso é tudo! Herdar tudo, tanto verticalmente quanto horizontalmente. Com que 
tipo de conceito? Para o benefício dos outros. Desde a primeira vez que o Pai chegou neste país, 
ele tem vivido pelo conceito de pais para o benefício de reis. Todos os antepassados históricos dos 
Estados Unidos devem inclinar diante de mim. Nenhum dos presidentes ou pessoas da América 
tem poder sobre mim, porque eu me sacrifiquei mais. Eu investi e esqueci mais, porque esta é a 
forma de Deus. Eu devo salvar este país, sem importar com nada. Essa sempre foi a atitude do 
Pai. O povo americano deve seguir o Reverendo Moon, ou eles não terão nenhuma esperança no 
futuro. A Igreja de Unificação se coloca na posição Abel, enquanto as outras igrejas se colocam 
na posição de Caim. Como unificá-las? A posição da Igreja de Unificação é investir e esquecer. 
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O Pai investiu mão de obra, recursos econômicos e poder espiritual neste país. O sacrifício do Pai 
foi mais do que do cristianismo, mais do que milhares de anos de história decaída. A forma de 
Deus é investir e esquecer. O Pai tem o mesmo conceito. Toda a América estava contra mim. O 
Pai se colocou na posição de receber esta perseguição, de ser golpeado primeiro, e então 
reivindicar para Deus. 
 
Não importa quão orgulhosos os líderes cristãos possam ser, eles devem seguir atrás do 
Reverendo Moon. Eles perderão tudo. Como o Reverendo Moon pode dizer isso? Estas pessoas 
não estão ensinando nas escolas primárias, escolas médias, colégios e universidades. Aqueles que 
não conhecem o Princípio Divino devem seguir atrás do Reverendo Moon. Eu desafio a todos 
com menos de 30 anos de idade. O Pai descobriu na África como os rostos negros são lindos. Eles 
brilham de forma linda. Os rostos de pessoas brancas não podem brilhar dessa maneira. Isso é 
verdade. Rostos negros brilham tão intensamente. Incrível! Poder do amor é poder onipotente. 
Quando estes irmãos e irmãs de rostos negros derramam suas lágrimas, as gotas de lágrimas 
parecem ser brancas nos rostos negros. Essa foi uma bela cena. As mesmas gotas de lágrimas nos 
rostos brancos não se destacam. Entretanto, em rostos negros, estas gotas de lágrimas brancas se 
destacam. Foi tão lindo. O Pai sentiu que deveria combinar casais de negros e brancos de agora 
em diante. O Pai quer criar uma moda mundial de casamentos de negros e brancos. Um extremo 
encontrando outro extremo. Como a migração de pássaros de um clima para outro. Vocês acham 
que esta seria uma boa ideia? 
 
Os líderes do mundo que serão capazes de produzir filhos inteligentes serão os casais de duas 
extremidades: negro e branco, polo norte e polo sul. Quanto mais diverso, mais maravilhosa a 
unificação. Vocês entendem? Até agora isto não era feito. Entretanto, absolutamente centrado em 
Deus, isto pode ser feito. Que incrível! Portanto, o Pai pretende formar a Federação ou 
Associação do Matrimônio Internacional. Chegará o tempo para fazer isto. Deus é o Rei de 
sabedoria e conhecimento. Vocês não acham que Deus concordaria com o que o Pai está nos 
ensinando agora? Não há como medir quão vasta e profunda é esta verdade. Portanto, se vocês 
compartilhar somente uma parte dela, talvez ela não possa ser entendida. É preciso aprofundar e 
seguir a fórmula. Uma vez que você estabelece a fórmula, então ela pode ser utilizada, não 
importa quanto isto seja expandido. Esta é a verdade absoluta provada providencialmente. Em 
1992 a Cerimônia do Matrimônio Sagrado de 30.000 casais foi conduzida. Isto representou o 
estágio de formação de casamentos internacionais e interraciais. A Cerimônia de Matrimônio 
Sagrado de 360.000 casais que ocorreu em 1995 representou o estágio de crescimento da Bênção. 
Quando alcançamos a Cerimônia do Matrimônio Sagrado dos 3,6 milhões que ocorrerá em 
novembro de 1997, isto será o estágio de aperfeiçoamento. Depois disso, quando trinta e seis 
milhões de casais forem abençoados, isso ultrapassará estes três estágios e pertencerá ao Reino do 
Céu na terra centrado no Amor Verdadeiro. 
 
Quando isto acontece, o mundo inteiro começará a seguir nossa posição. O mundo inteiro ecoará 
com mansei. Quão maravilhoso será isso. Essa é a forma que podemos liberar Deus. Perfeição 
negativa pode criar perfeição positiva. A vida da unificação está sempre se tornando mais elevada, 
centrada no Amor Verdadeiro. Quando o parceiro ideal de Deus aparece, o mundo original 
positivo-negativo pode existir. Perfeito negativo e perfeito positivo. Enquanto houver perfeito 
positivo, então o perfeito negativo ocorrerá.  E vice versa. Até agora, Deus tem sido incapaz de 
criar o lugar de perfeição ideal. Ele precisa de Seu parceiro ideal.  
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Quando alcançamos perfeição como posição negativa, Podemos aperfeiçoar Deus que está na 
posição de positivo, e podemos liberar Deus. Tal como quando encontramos nosso parceiro de 
amor, e então nosso amor se torna ativado. Vocês entendem? Quando estamos absolutamente 
sozinhos, não podemos sentir vida, amor ou linhagem. Onde Deus habita? A semente de amor 
original é Deus: a semente de vida, semente de amor, semente de linhagem, semente da 
consciência e semente da família. Todas elas têm Deus como sua raiz central. Raiz significa 
origem. Esta semente original vem de Deus. Entretanto, esta semente original foi virada de cabeça 
para baixo. Devemos colocá-la novamente na posição correta. Precisamos encontrar a semente 
verdadeira. 
 
Estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Quatro diferentes níveis e três diferentes 
estágios. Filhos, irmãos e irmãs, e relacionamentos conjugais. Até o ano 2001, quando teremos a 
Bênção Sagrada dos 36 milhões de Casais, o mundo inteiro estará estritamente sob o Reino de 
Deus na Terra. UAU! Isso é verdade. Imaginem, quando tivermos 36 milhões de casais 
abençoados da Igreja de Unificação por todo o mundo, não importa quão remota possa ser uma 
vila que visite, você sempre encontrará a bandeira da Unificação. Onde houver um casal 
abençoado da Igreja de Unificação em qualquer país ou vila remota, se você vai lá no lugar do 
Pai, você pode ficar lá por uma semana e ensiná-los e servi-los. Você pode compartilhar com eles 
tudo que tem experimentado. Eles vão querer recepcionar visitantes de todas as nações do mundo. 
Então toda a família mundial começará a lançar uma campanha para visitar tantas famílias quanto 
possível, tantas nações quanto possível, para compartilhar uns com os outros, e edificar um único 
mundo sob Deus. 
 
Sendo que o Pai estabeleceu um fundamento em cerca de 160 nações do mundo, por que então 
minha família não convida famílias de 160 nações e cuida delas no lugar do Pai? Quando os 
representantes de 160 nações vierem, então como um messias tribal, se você já tem 160 famílias 
sob seu controle, um representante pode ir para cada família e ficar lá. Vocês entendem? Em 
outras palavras, vocês estão agora se enxertando a boa fortuna e destino do Senhor do Segundo 
Advento em todas essas 160 famílias. Quão maravilhosa será nossa tribo. Todos estarão rindo e 
dançando com alegria. Nenhuma barreira existirá lá. Nenhum visto será exigido. O Pai não gosta 
de vistos. Eu não gosto de fronteiras. Eu não gosto de distinção entre cores. Eu não gosto de 
diferentes hábitos, diferentes culturas, diferentes estilos de vida. O Deus Absoluto criará Uma 
Única Cultura Mundial baseada no conceito original de Deus. Isso não está certo? 
 
Um único idioma, uma única cultura, uma única família com o Pai. Isso não é verdade? Uma 
única nação se tornará o Reino do Céu na Terra. O mundo espiritual será assim. Todos os seus 
antepassados descerão para este Reino do Céu na Terra. Agora é essa época. Não haverá nenhuma 
barreira. Este mundo da política nos Últimos Dias veio aparecer como as Nações Unidas. Este 
mundo da política realmente tem abusado da religião. É assim como este mundo tem perseguido o 
Pai todos estes anos, porque o Pai está na posição do rei das religiões. Este conceito é o conceito 
messiânico. O Messias significa Verdadeiros Pais. Não importa quão famosa uma nação ou 
indivíduo possam ser, todos eles precisam de Verdadeiros Pais. Japoneses, americanos, coreanos, 
todos precisam de Verdadeiros Pais. Isso não é verdade? Homem, mulher e famílias, todos 
precisam de Verdadeiros Pais. Absolutamente os indivíduos precisam de Verdadeiros Pais. (Sim) 
O Pai diz não! (Sim) Vocês devem absolutamente saber disso. Todas as famílias do mundo 
absolutamente precisam da fórmula dos Verdadeiros Pais. Centrando na família dos Verdadeiros 
Pais, então eles formam suas tribos. Vocês entendem? 
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Por 40 anos o Pai esteve esquecendo tudo, exceto esse conteúdo. Satanás tem ocupado tudo. 
Desde que o mundo decaído apareceu no tempo de Adão e Eva, famílias e tribos se agregaram a 
essa realidade decaída, criando separação. Agora no tempo da restauração, tudo deve se tornar 
unido. A posição de Abel deve ocupar tudo centrando na Mãe. Quando Caim e Abel estão 
unificados, eles formarão um Abel maior. O Pai está em uma posição Abel ainda maior. Vocês 
entendem? Pais e filhos estão subindo para o mundo original. O curso de restauração é o curso 
inverso. Este é o ponto onde são derivados a primogenitura, a paternidade e a realeza. Quando 
vocês têm total unidade entre Caim e Abel, a primogenitura é restaurada. Quando estes dois 
filhos, Caim e Abel se tornam totalmente unidos com a figura materna, então a paternidade é 
restaurada. Então eles se tornam unidos com Deus. Este é o ponto onde o messias foi expulso. 
Uma vez que vocês se tornam unidos com Deus, então a realeza é restaurada. Vocês entendem? 
Na família de Adão, o rei dos filhos mais velhos, o rei dos pais, e o rei dos reis deveriam ter sido 
estabelecidos. O rei da irmã mais velha, o rei das mães e o rei das rainhas. Esta posição estava 
destinada a ser estabelecida na família de Adão. Quando o Pai utiliza a palavra rei, isto se refere à 
posição mais elevada. Não importa se dizemos rei ou rainha aqui. Vocês entendem? 
 
Se este fundamento tivesse sido estabelecido no tempo de Adão, então este teria sido naturalmente 
expandido para o nível mundial. Se o fundamento da família ideal tivesse sido estabelecido, ele 
teria se tornado a família central. É assim como se originou o conceito da nação escolhida. O 
Deus de Jacó, o Deus de Abraão, esse tipo de conceito. Isto é primogenitura. Essa tradição, a 
partir de uma família escolhida específica, seria estabelecida para toda a tribo, a nação e o mundo. 
O conceito de democracia não faz parte deste plano. No conceito de democracia, há sempre o 
relacionamento Caim e Abel, o conceito positivo e negativo. Entretanto, ao edificarmos harmonia 
entre positivo e negativo, certamente devemos chegar ao ponto de paternidade que significa 
realeza. Através desta única família, uma linhagem teria sido estabelecida. Rei se conecta com 
pais, pais com filhos, e irmandade é estabelecida. Todos devem receber essa linhagem de sangue.  
Essa família central original do filho mais velho deveria se expandir horizontalmente, formando 
muitos irmãos todos separados em várias nações. Vocês entendem? Família real, família nacional. 
Todos unidos. Então separação não pode vir a existir. 
 
Poder não pode ser retirado da base familiar. Se primogenitura, paternidade e realeza são perdidas 
na base familiar, então como a restauração pode ocorrer? Esse seria um fundamento maior. O 
pequeno é absorvido pelo grande. A base nacional perdeu a família. Somente o sacrifício pode 
estabelecer esse lugar de perfeição. Quando a base nacional é estabelecida, em seu interior há 
muitas bases familiares. A base nacional existia no tempo de Jesus. Entretanto, Jesus foi incapaz 
de criar a base familiar, e perdeu seu corpo físico, deixando somente uma base espiritual. No 
tempo da Queda, Adão e Eva se separaram. Por que? Porque Satanás ocupou o corpo de Adão. 
Então Adão tinha que ser dividido e Caim e Abel. Originalmente entrar no Céu não estava 
baseado na perfeição individual. Estava baseado nesse tipo de família que seja absolutamente 
centrada em Deus. Com Deus como o positivo e a família como negativo, eles se conectam 
centrando no Amor Verdadeiro. Este relacionamento eterno e imutável é a base que se conecta 
com o Reino do Céu. A partir da família vem a tribo. A fórmula da messianidade tribal inclui 
visitar muitos lares e criar unidade com eles. Como vocês criam esse lugar de restauração 
perfeita? Na base nacional, há muitos lares e muitas tribos. O lado de Adão perdeu isso. Adão 
desapareceu. Ele perdeu sua perfeição original. No tempo de Jesus, a posição do rei nacional 
reapareceu. Jesus era o verdadeiro filho mais velho. A verdadeira paternidade. A verdadeira 
realeza. A base nacional. 
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Jesus tinha realeza da base nacional, não da base familiar. Havia muitas fórmulas dadas. Jesus, se 
colocando nessa base nacional, salvaria aquele país criando uma nação absoluta. Portanto, todos 
aqueles crentes do Velho Testamento deveriam ter seguido ele. O Judaísmo se igualava ao 
positivo, enquanto a nação de Israel se igualava ao negativo. Como eles poderiam encontrar a 
mãe? A nação de Israel não compreendeu quem era Jesus. Nem compreenderam que o messias 
precisava de uma esposa. A nação inteira de Israel veio contra Jesus. Esse é o motivo pelo qual 
Jesus perdeu seu corpo. Esses dois, combinados em unidade, viraram suas costas: os israelitas 
ocupavam a base mundial romana. A base mundial não teria sido um problema. Por que? Este é o 
lado de Deus. A base familiar ideal, a base nacional, e a base mundial são o fundamento para o 
Reino do Céu na Terra. Satanás não pode entrar lá. Isso significa que, no tempo de Jesus, o poder 
de Roma deveria ter caído. Israel, se conectando com a Ásia, poderia ter criado um fundamento 
religioso mundial. A Ásia é um enorme continente, incluindo China e Índia. Jesus poderia ter sido 
o rei desse fundamento. O mundo religioso poderia ter se combinado em unidade começando na 
Ásia, e se espalhando para o mundo. Não teria existido nenhum problema com o catolicismo 
romano. O sujeito positivo e o objeto negativo poderiam ter se combinado em unidade, centrados 
nos reis. Centrado nos pais, a verdadeira irmandade poderia aparecer. 
 
Chegou o tempo quando o mundo inteiro está buscando restaurar o corpo de Jesus Cristo. Quando 
você olha para a tendência mundial, ela está retornando para a cultura da orla do Pacífico. Este é o 
lugar de onde Jesus veio, e de onde o Senhor do Segundo Advento veio. Originalmente, logo após 
a Segunda Guerra Mundial, se as nações aliadas centradas no cristianismo tivessem se unido com 
o Verdadeiro Pai, então o Reino de Deus na Terra teria começado. Entretanto, elas falharam. Após 
quarenta anos de curso no deserto, chegou o tempo novamente, tal como após a Segunda Guerra 
Mundial, quando o mundo inteiro pode estar unido com o Verdadeiro Pai. 
 
Em um futuro próximo, a religião desempenhará um papel importante nas Nações Unidas. Tal 
como a divisão começou com Adão, agora o mundo inteiro está dividido em duas diferentes 
esferas – política e religião. Portanto, a religião deveria vir para as Nações Unidas e assumir a 
posição subjetiva. A Organização das Nações Unidas está atualmente centrada totalmente na 
política. Esta é a estratégia de Satanás para convencer o mundo que religião é desnecessária. 
Porque, se o mundo da religião emerge, então o lado de Satanás será expulso. Uma mudança está 
acontecendo com essa tendência na América. Republicanos estão tentando restaurar a oração 
novamente nas escolas. A fim de entrar no Reino de Deus, deve haver um único grupo. Não deve 
haver blocos de pessoas divididos. O curso de restauração é o caminho da inversão. Esse é o 
motivo pelo qual a posição mais jovem deve restaurar a primogenitura, e se tornar unida com a 
posição da mãe. Esta é a única forma que podemos entrar no Reino de Deus. 
 
A razão que o mundo Caim e Abel está lutando é porque eles estão sem pais. A posição de pais 
foi perdida no tempo de Adão e Eva. As posições Caim e Abel se expandiram para a base 
nacional. No nível nacional, irmãos estão lutando um com o outro. Os partidos republicano e 
democrata estão brigando um com o outro aqui na América. Isto representa irmãos brigando entre 
si. A posição dos pais representa a ala cabeça. A posição Abel é ala direita e a posição Caim é a 
ala esquerda. No tempo de Jesus, o ladrão à direita e o ladrão à esquerda de Jesus representavam 
as alas de direita e esquerda. Jesus não deixou a base familiar ideal nesta Terra. Se Jesus tivesse 
sido capaz de criar esse fundamento, então automaticamente o Judaísmo e Israel teriam se tornado 
unidos. Isto teria sido equivalente a unir mente e corpo. Então a base nacional não teria seguido 
essa rota decaída sendo seguida pelo mundo. 
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Quando a unificação aparece centrada na ideologia ala cabeça, a expansão acontece 
automaticamente. A unificação do mundo é o resultado. Este seria o Reino do Céu na Terra. O 
corpo de Jesus foi perdido. Isto significa que o Reino do Céu baseado na Terra foi perdido. O Pai 
representa Céu e a mãe representa Terra. Após a morte, a ressurreição representa o lugar do 
homem no Céu. A posição de Eva representa a terra. Jesus desceu a partir do mundo espiritual. O 
Espírito Santo representa a posição da mãe. O mundo cristão não sabe sobre isso. Jesus não criou 
conclusão. A estrutura de Deus não foi concluída, por isso, a restauração tinha que continuar. 
Jesus veio para criar o fundamento completo na Terra. A posição de Eva devia operar no mundo 
espiritual. A posição de Eva desceu na Terra. Jesus foi incapaz de formar um casamento. Isto foi 
um problema. Jesus representava Céu na Terra. A Terra representa o corpo do Espírito Santo de 
forma horizontal. Judaísmo e Israel estavam na posição de filhos. Se Jesus tivesse filhos nesta 
Terra, esse fundamento teria se expandido ao longo dos últimos 2.000 anos. Imaginem quão 
diferente seria este mundo. 
 
Sabemos que o mundo cristão não precisa do papa. O cristianismo se separou em dois lados que 
estão brigando. Jesus está no centro. Com Jesus na posição de filho mais velho, na posição de pais 
e na posição de realeza, a base nacional se expandiria automaticamente para a base mundial. Jesus 
é a expansão da semente de muitas bases familiares para todo lugar. Jesus não foi capaz de criar 
esse tipo de fruto na Terra, na família. Esse é o motivo pelo qual o messias deve vir novamente. 
Por que? Para se casar. Agora o mundo cristão está representando a posição da noiva, ou a 
posição de Eva. Eles estiveram se preparando por 2.000 anos para recepcionar o noivo. A 
esperança principal do mundo cristão tem sido a vinda do Segundo Advento. Mesmo se Jesus veio 
na Terra, ele estaria ocupando o mundo de Satanás, o espaço controlado por Satanás. Este é um 
grande problema. Há muitos indivíduos e muitas polaridades que estão sob o lado de Satanás. 
Como Jesus pode descer de forma vitoriosa ali? Deus e Jesus devem derrubar as barreiras para 
obter a base familiar. Após a Segunda Guerra Mundial, todos aqueles países aliados poderiam ter 
criado um mundo sob Deus. Caim e Abel estavam em uma posição de se unirem centrando na 
mãe. A posição Abel era ostentada pela América. Inglaterra e América estavam na mesma 
posição. A posição Caim era ostentada pela França. Esses países aliados da Segunda Guerra 
Mundial criaram um fundamento vitorioso. Incluídos estavam a mãe espiritual, e o mundo cristão 
Caim e Abel. Este corpo físico estava negando completamente a sociedade satânica. Alemanha, 
como a América, está na posição Abel do lado de Deus. A separação entre judeus e cristãos 
deveria ter desaparecido completamente. A emergência de um único mundo sob Deus veio a 
existir pela primeira vez na história. Vocês entendem? Essa unificação da base mundial conectada 
com os Verdadeiros Pais. 
 
Os Verdadeiros Pais estão conectados com a verdadeira base nacional, a verdadeira base tribal, a 
verdadeira base familiar, e a nação preparada que é a península coreana. A Segunda Guerra 
Mundial liberou a base mundial livre. Foi a primeira vez na história que Deus abriu a base 
mundial no fundamento das bases nacional, tribal e familiar. O Pai fez toda a preparação. A 
península coreana está conectada com quatro diferentes países com reis independentes e partidos 
em luta. Estes quatro partidos incluem o Partido Chinês, o Partido Soviético, o Partido Japonês e o 
Partido Americano. A luta destas quatro nações separadas liberou a península coreana. O mundo 
cristão coreano está na frente. Missionários protestantes americanos conduziram os cristãos 
coreanos. Há somente um país na Ásia representando a posição da noiva. Não é o Japão, nem a 
China e nem a Rússia. Somente a América está conectada com esse mundo cristão. Se o Pai 
tivessse sido recebido naquele tempo, os dois mundos poderiam ter sido unidos.  
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Isto é representado pelo mundo da mulher e o mundo do homem, os lados Caim e Abel. Quando 
os Verdadeiros Pais apareceram lá, verdadeira irmandade, a segunda geração teria sido conectada 
automaticamente. Por que o mundo cristão estava contra mim? Eles esperavam que Jesus viesse 
das nuvens. O milênio. O lado de Satanás representa a perda da autoridade de Adão. No tempo de 
Jesus, o povo escolhido estava esperando que Elias descesse do céu em uma carruagem de fogo. 
Existia esse tipo de profecia. O que representava Elias? Jesus se colocava na posição da conclusão 
da posição de Adão na base nacional. A base familiar estava aberta. A base nacional, o lugar de 
Adão estava perdido. João Batista representava Elias. Jesus estava na posição Abel na base 
mundial. Os israelitas e o Judaísmo se colocavam na posição Caim na base mundial. Jesus e o 
Segundo Advento tinham o mesmo propósito, como a posição de Elias. A base nacional e a base 
mundial foram perdidas depois de Adão. 
 
Muitas nações estavam na posição de João Batista. Por todo o mundo, o cristianismo se tornou o 
fundamento cultural. Se todos estes países tipo João Batista tivessem se combinado em unidade 
centrando no Pai, haveria automaticamente um João Batista na base mundial. Isto foi perdido no 
tempo do Velho Testamento. O tempo do Segundo Advento é o tempo da unificação. Centrando 
no Pai, todas as nações cristãs podem se combinar para criar não apenas uma base nacional, mas a 
base mundial. Os Verdadeiros Pais. Se a mãe de Sung Jin Nim e o pai de Sung Jin Nim tivessem 
sido eternamente conectados, eles teriam sido recebidos no nível familiar, no nível tribal, e por 
toda a península coreana. A península coreana não teria sido dividida. A posição João Batista foi 
responsável por negar isso, expulsando o Reverendo Moon. Para onde? Para o deserto. Toda a 
humanidade perdeu sua posição. Restou apenas um único homem com todos os cinco bilhões de 
pessoas do mundo contra ele. O Reverendo Moon foi o último homem em pé na base mundial 
Como o restante da humanidade pode subir? Mulheres idosas de 70 ou 80 anos de idade que eram 
espiritualistas, estavam trabalhando na clandestinidade. Elas sabiam que os japoneses retomariam 
o controle da península coreana. O Pai criou esse tipo de fruto. Quando a posição de Adão foi 
concluída, a posição de Eva poderia ser realizada. 
 
O curso de restauração da mulher começou com mulheres idosas espiritualistas, trabalhando com 
adolescentes. O mundo cristão perdeu a noiva mundial. Isto representa sete gerações de 10 a 80. 
Uma única categoria. Sua tribo espera por essas sete gerações. Como Podemos encontrar 
novamente a posição da noiva mundial? Investindo. O Senhor do Segundo Advento, o Pai, teve 
que investir para recriar a base original. Seguindo através de 1920 até 1960 é 40 anos. Houve sete 
anos de formação e sete anos de crescimento. Quarenta anos após aparecer na Terra, o Sagrado 
Matrimônio acontece. Os estágios de formação e crescimento são lugares de domínio indireto. O 
estágio de aperfeiçoamento é o lugar de domínio direto. O lugar decaído é o lugar das posições 
formação e crescimento. Restauração está perto desse mesmo nível. Após a Queda, a família de 
Adão caiu. A família do Pai levantou as pessoas. O estágio de aperfeiçoamento é outro curso de 
sete anos. Esta é a explicação do curso de 20 anos; formação, crescimento e aperfeiçoamento. 
Vertical e horizontalmente devemos estabelecer estes três cursos de sete anos, totalizando 20, 60 e 
80. O Pai está colocado na base familiar. Ele está cercado pelo lado de Satanás que está chutando 
a família do Pai. Eles estão subindo os sete anos de aperfeiçoamento para alcançar domínio direto. 
A missão é elevar a família. 
 
Desde o Matrimônio Sagrado dos Verdadeiros Pais em 1960, o Pai teve que trilhar três cursos de 
sete anos. Porque o mundo inteiro estava no domínio indireto, o Pai teve que trilhar o segundo 
curso de sete anos.  
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Portanto, ele preparou os anos de 1971 até 1973, e então veio para a América e concluiu seu 
terceiro curso de sete anos aqui na América em uma escala mundial. Esse é o tempo no qual o Pai 
teve que lidar com perseguição em escala mundial. Originalmente, o cristianismo estava na 
posição de estar totalmente unidos, e se render ao Pai, e estar unido com os Verdadeiros Pais. Mas 
ao invés, o cristianismo estava na linha de frente da perseguição e oposição ao Verdadeiro Pai. Os 
três cursos de sete anos do Pai estavam destinados a terminar em 1981. Devido à perseguição do 
cristianismo, o terceiro curso de sete anos que o Pai estava seguindo na América se tornou um 
fracasso. Este terceiro curso de sete anos se tornou estendido para outros três cursos de sete anos. 
 
Desde 1981 até o ano 2000 que equivale a três cursos de sete anos, todo o cristianismo americano 
deve estar totalmente unido com o Pai a fim de ter esperança. Desde 1992, a Mãe se colocou na 
linha de frente e conduziu o movimento. A Mãe estava na posição da noiva Abel, e o cristianismo 
na posição da noiva Caim. A Mãe conduziria a noiva Caim à unidade com o noivo, o Verdadeiro 
Pai. A Mãe discursou no Capitólio americano e nas Nações Unidas porque o cristianismo se 
coloca na posição da noiva tipo Caim. O mundo inteiro é representado pelas Nações Unidas. Ao 
discursar nas Nações Unidas, a Verdadeira Mãe uniu o mundo Caim com o mundo Abel. Quando 
a Mãe estava para discursar nas Nações Unidas, apenas duas horas antes para o evento, a 
Organização das Nações Unidas ainda não tinha dado permissão. Mas no último momento, o Pai 
empurrou e pressionou e, em duas horas, a Mãe foi capaz de falar lá. Através da Fundação 
Religiosa Internacional, na posição de Abel, finalmente obtivemos a permissão das Nações 
Unidas para a Mãe falar. Então a Mãe, na posição de Abel, deu seu discurso. O fundamento 
cultural cristão está representando essa posição da noiva que foi perdida após a Segunda Guerra 
Mundial. A Mãe se conectou com essa posição perdida de Abel que é a América. Depois da 
vitória da Mãe nas Nações Unidas, o mundo livre da América foi capaz de se conectar com o 
lugar da Mãe e se colocar atrás do Pai. Caim e Abel puderam se conectar centrando nesse 
fundamento. 
 
O mundo protestante automaticamente significa mundo livre. O mundo livre inclui Caim e Abel, 
ou igreja católica romana e protestantes combinadas. Isso significa América do Sul e América do 
Norte se conectando. Isto representa irmandade mundial centrando na paternidade mundial. Esta 
posição foi perdida. Agora ela está sendo restaurada. O fundamento da base mundial consiste de 
América do Sul e América do Norte representando a irmandade cristã mundial. Este continente 
deve se junta rem unidade. Sul e Norte da América combinados se tornarão uma nova posição 
Abel. A partir deste ponto, conectar-se com a Europa não será nenhum problema. Os portões se 
abrirão. Amanhã estará começando uma conferência entre líderes protestantes norte americanos e 
líderes católicos sul americanos. Centrando no Pai, líderes de alto nível participarão. Os mundos 
opostos de América do Sul e América do Norte se conectarão. Um cabo de extensão descerá 
combinando igrejas protestantes e católicas. Estes inimigos se tornarão unidos centrando no Pai. 
Todos os líderes cairão. Eles dirão, “Sem o Reverendo Moon, não temos esperança.” Eles nunca 
tiveram o conceito de unidade entre América do Norte e América do Sul. Somente o Pai tem esse 
tipo de poder no mundo cristão norte americano. Então podemos utilizar nossas fundações de base 
em muitos países. Temos esse poder. Isso é verdade. 
 
América do Sul e América do Norte precisam se conectar em unidade. Então a base mundial se 
conectará com os Verdadeiros Pais. Agora o presidente americano está dizendo, “Estamos nos 
conectando com a Europa e a Ásia.” É diferente aí. América do Norte esteve lutando com esse 
lado por 50 anos. A China estava olhando para baixo. 
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A América não pode evitar seu futuro poder e autoridade. A Rússia também ficou para trás. 
Pessoas expulsas da Ásia queriam ir para a América. Elas estavam flutuando no Oceano Pacífico 
sem nenhum lugar para se estabelecerem. Esta é a primeira vez que existe a possibilidade para 
combinar Norte e Sul da América. Este fundamento poderia ir para a Europa. Sem problema. É a 
base de luta mundial. A Ásia poderia expulsar a América. Esta é uma maneira de encontrar a 
irmandade vitoriosa mundial, centrando nos Verdadeiros Pais. Os 50 estados da América do Norte 
se conectarão com as 15 principais nações da América do Sul. A América do Sul e a América do 
Norte se combinarão em uma base mundial cristã. Então voltem para a Ásia, a posição de Eva. O 
caminho oposto. Caim e Abel se conectam com a nação de Eva. Satanás seduziu Eva, criando o 
mundo decaído. Depois disso, o país Eva falhou. Desta vez é diferente. A América do Sul católica 
e a América do Norte protestante combinadas criarão a base mundial Abel, conectadas centrando 
nos Verdadeiros Pais. A nação Mãe não tem essa base. O Japão está contra mim, A América está 
contra mim. A Alemanha está contra mim. Por que? Os países mais fortes são Japão e Alemanha. 
O mundo cristão está ocupado por Satanás. O inimigo do Reverendo Moon. O Pai foi proclamado 
um herege pelo mundo cristão porque eles imaginam que Jesus deve vir nas nuvens. Até agora 
eles tentaram derrubar o Reverendo Moon. Durante aquele tempo de lutas entre nações principais, 
o Pai criou seu ministério. O casamento internacional. O fluxo principal. O tempo da noiva foi 
perdido. Quando a América do Sul católica e a América do Norte protestante se combinam, elas 
criaram esse tipo de fundamento forte. Então as religiões e o mundo secular podem se combinar. 
Todos eles podem ser abençoados e dar frutos. Por que? Porque haverá uma verdadeira base 
nacional. Os lugares de bênção de Satanás e bases nacionais são agora bases do Pai. A base do Pai 
agora é uma base mundial. Este é o lugar do domínio direto. O mundo de Satanás é o lugar de 
domínio indireto. As posições de formação e crescimento. O Pai criou uma base familiar mundial 
que pode se conectar com tudo. O lado de Satanás não pode fazer reivindicações sobre isto. A 
América é a única base nacional. A base do Reverendo Moon é mundial. 
 
A base nacional segue para a base mundial, criando uma família mundial centrando no Verdadeiro 
Pai, a partir da Coreia, se estendendo para o mundo até 1994, haverá imediatamente uma conexão 
vertical. Onde existe a base mundial, o domínio indireto acabaria. O mundo de Satanás está se 
conectando horizontalmente com a América. A base mundial está centrando no Pai. Esse é um 
lugar livre. Esse é o lugar da liberação das mulheres do mundo, centrando na Mãe. Pela primeira 
vez a Mãe está seguindo as pegadas do Pai. Pela primeira vez a Verdadeira Maternidade pôde 
aparecer. No mundo decaído, pais estão declinando. Se viramos isso de cabeça para baixo, eles 
estão indo para o Céu. Devemos virar tudo tornando a parte de baixo como a parte de cima. A 
cabeça estará seguindo na direção do propósito no mundo futuro, centrando nos Verdadeiros Pais, 
para o Reino do Céu. O mundo secular está seguindo o caminho oposto. Devemos girar em 180 
graus. O lugar de conexão é o Reino do Céu. Esta é a base mundial, não a base familiar. A família 
foi perdida, incapaz de criar um lugar vitorioso porque Jesus perdeu seu corpo. Centrando em 
Jesus, o ladrão do lado direito é a ala da direita. O ladrão da ala da esquerda é o comunismo. Est 
aluta entre as duas partes está acontecendo no tempo do Segundo Advento. O Segundo Advento 
significa a ressurreição de Jesus em espírito e corpo. Quando Jesus perdeu seu corpo, a luta entre 
irmãos reapareceu. Por que? Porque eles não tinham pais, como na família de Adão. Depois que 
Adão e Eva caíram, os irmãos foram separados no lado de Deus e no lado de Satanás. Caminho 
inverso, mas o mesmo significado. Porque o corpo de Jesus foi perdido, não havia a posição de 
paternidade. 
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Quando Jesus retornou como o Segundo Advento, qual era o propósito? Trabalhar através do 
fundamento americano para recriar a base familiar ideal original de Deus. Desta vez é a base 
mundial, representando o noivo. Caim e Abel, se conectando com a base mundial, podem voltar. 
O Japão está apavorado neste tempo dessa forte nação cristã. Isto é Caim e Abel com o Reverendo 
Moon na posição Abel. O mundo será unificado em um. Abel se tornará o presidente americano. 
O mundo dos casais aparecerá centrando na Mãe. O Japão está chegando lá. Neste tempo a 
América na posição do Arcanjo está ajudando a Mãe, ajudando Eva. Empurrando em frente essa 
nação coreana de Adão. O Japão fez esse tipo de fundamento. Pode ser proclamado publicamente 
quanto o Reverendo Moon está ajudando o mundo livre. O Japão se tornou uma nação poderosa 
nesse tipo de fundamento. O Japão tem sido contra essa base. Muitas pessoas de alto nível estão 
interessadas nos conteúdos e resultados da Igreja de Unificação. Com todos os cinco sentidos 
abertos, o Reverendo Moon pode trabalhar todo o dia e noite, todas as estações, e toda a sua vida. 
Há muitos portões para a América do Sul e a América do Norte. Sem problema. Seguindo em uma 
única direção, o mundo pode marchar em frente. Com a banda e a orquestra mais forte, podemos 
olhar para os cinco bilhões de pessoas seguindo. Vermelhos, brancos, muitas cores, como uma 
única raça. Com isso, Deus criará um mundo pacífico. Todos subirão e terminarão com um único 
propósito: criar um mundo pacífico, aquele chamado Reino do Céu na Terra! 
 
O conteúdo do discurso do Pai conclui tudo. O ponto de vista individual, o ponto de vista 
nacional, os pais, o Reino do Céu na Terra, a perfeição de Deus, a liberação de Deus, tudo é 
finalizado. Isso significa que a base mundial é criada sobre a nação completa, a restauração da 
família de Adão perdida. No tempo de Jesus a base da nação estava concluída. No tempo atual, o 
Pai expulsou Satanás. Satanás não pode estender sua mão aberta sobre a base do Pai. Jesus perdeu 
seu corpo. Isso não pode ser tomado de volta para o lado de Satanás. Como vocês vieram a 
compreender esses conteúdos complicados? Este é o fluxo principal do ponto de vista de Deus. 
Muitas religiões não sabem como concluir a Vontade de Deus na Terra, incluindo cristianismo e 
as igrejas russas. Somente a Igreja de Unificação conhece isto. Liberação individual, familiar, 
tribal e nacional são todas possíveis. Liberação de homem e mulher também é possível. Qualquer 
problema não é problema! Esta é a mais poderosa arma da verdade. Uma vez que vocês ouvem 
esta verdade, não há absolutamente mais nada a dizer.  
 
Começando a partir da mente, o espírito pode ir além da fronteira original e a fronteira nacional. 
Há uma única direção. O indivíduo se sacrifica pela família. A família se sacrifica pela tribo. A 
tribo se sacrifica pela nação. A nação se sacrifica pelo mundo. O mundo se sacrifica por Deus. 
Deus se sacrifica pelo Amor Verdadeiro. Esta é a única direção eterna. Para seguir esse caminho, 
você não pode tirar um descanso. Esse tipo de mundo permaneceu perdido por 4.000 anos. Como 
podemos restaurar isso em 40 anos? Isto não é um conceito. Isto é realidade. Até agora o Pai 
esteve falando com um poder muito forte. O Pai está falando em inglês novamente. Isto é muito 
triste. Isto não é bom. No Reino do Céu há somente um idioma. Esse é o idioma dos Verdadeiros 
Pais. Sem falar coreano não é possível entrar no Reino do Céu. Estas não são palavras do Pai. Isto 
é princípio de Deus. Há muitos idiomas neste mundo, cerca de 1.600. Quanto esforço e mão de 
obra é necessário para traduzir estes idiomas entre si. Com um único idioma tudo seria muito mais 
simplificado. Um único idioma é tão poderoso. 
 
A maioria das pessoas não está ciente da realidade do mundo espiritual. O Reverendo Moon é tão 
poderoso. Embora esteja se aproximando dos 80 anos, como ele pode ter mais energia do que 
jovens? Porque ele está sempre se conectando a Deus. Deus não pode agir silenciosamente.  
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Deus não pode dormir. Até este momento Deus tem trabalhado sob essas circunstâncias difíceis e 
dolorosas. O Pai entendeu claramente a situação agonizante de Deus. A humanidade não pode 
acusá-lo. O homem vive somente 60 anos, ou talvez 100 anos. Em menos de um século, como o 
homem pode entender o coração de Deus enquanto se esforça por milhares e milhares de anos 
para se divertir. Não há comparação. A situação de Deus é centenas de vezes nais dolorosa. O 
homem não pode acusá-lo. Se os membros da Unificação reclamar que é um trabalho muito difícil 
seguir o Reverendo Moon, eles serão imediatamente atingidos. 
 
De agora em diante o Pai não ficará na América. O Pai vai voltar para a Coreia. O Pai se 
concentrará somente na unificação de Norte e Sul da Coreia a partir de agora. Onde houver uma 
base mundial, a Europa nos abraçará. Imediatamente a Ásia não será um problema. O cristianismo 
se tornará unido centrando no Reverendo Moon. O Pai esteve trabalhando para conectar a China e 
as nações Soviéticas. Nenhuma ideia pode se comparar com esse tipo de fundamento poderoso. O 
Pai tem feito essa base forte. A Índia tem 900 milhões de pessoas. Americanos orgulhosos 
pensavam que eram invencíveis, de nível mais elevado do que o Reverendo Moon. Como esse 
tipo de pessoa pode lidar com este país? Há somente um caminho. Abaixar e se calar. É uma 
sensação boa? Isso é verdade. Líderes de nível elevado em autoridade se demitirão e calarão a 
boca. Vocês não me conhecem. Eu conheço bem vocês. A partir de agora, eles somente ouvirão a 
mim. Quanto tempo eles vão me dar, 15 minutos, 20 minutos? Durante esse tempo eles terão que 
manter sua promessa por 15 minutos de não abrir suas bocas. Depois de 15 minutos, sem dizer 
uma palavra, eu posso perguntar a eles, “Vocês querem seguir a si mesmos, ou vocês querem me 
seguir?” A partir de agora haverá esse tipo de discípulo de alto nível. O Reverendo Moon esteve 
falando, conectando o mundo a isto. O Pai esteve dizendo a eles, “Vocês são pessoas de alto nível. 
Se vocês ensinam isto, que maravilhoso seria.” Eles vão receber isto absolutamente, vendo que 
este Princípio é verdade. Os olhos deles não piscam. 
 
O Pai restaurou a falha da família de Adão. Além disso, a base nacional e a falha no tempo de 
Jesus, centrando na base mundial no tempo da Segunda Guerra Mundial, embora o Pai tenha sido 
expulso para o deserto. Naquele tempo, a tribo foi perdida, a família foi perdida, e então o Pai se 
divorciou. A situação mais miserável. Tudo foi perdido. Após quatorze anos, o Matrimônio 
Sagrado dos Verdadeiros Pais ocorreu. Vocês entendem? O lado de Satanás pensou que tinha 
vencido. Líderes ouviram esses tipos de conceitos, e imaginaram como o Pai poderia continuar a 
ensinar sobre família ideal e perfeição, a despeito de seguir o caminho do divórcio. Até mesmo 
membros da Igreja de Unificação criaram rumores ruins centrando no Pai, criando resultados 
ruins e aumentando esta história. O Pai foi rotulado como o pior líder religioso do mundo. Vocês 
devem saber estas coisas. O Pai foi expulso e ficou sozinho. O Pai ficou na posição de Deus. Até 
agora Deus esteve confinado e solitário. Vocês devem entender isto claramente. Vocês não podem 
comparar seu valor com o valor do Pai. Todo o cosmos, passado, presente e futuro não podem ser 
comparados com o Pai. Vocês entendem? O Pai é o centro. O indivíduo não pode mudar. A 
família não pode mudar. Os conceitos de nação e mundo não podem mudar. Todos eles são 
eternos. No tempo da criação Deus teve fé absoluta. Se não temos fé absoluta, não podemos entrar 
no Céu. 
 
Por isso, Deus fez toda a criação com Adão e Eva no centro. Com fé absoluta e amor absoluta, a 
parceria se torna ilimitadamente mais forte. Todos querem esse tipo de parceiro de amor. Se você 
tem visto muitas mentiras, você sente que o parceiro é mais impuro do que você, ou mais 
experiente do que você? Esse não é o desejo da humanidade. Deus tem amor espiritual ilimitado. 
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Esse é o tipo de ambição ilimitada da humanidade verdadeira. Por que? Para alcançar um parceiro 
de amor ilimitado. Esse tipo de personalidade poderosa se origina na ambição da mente. O dono 
ideal do maior reino é a mente. A mente gera mais do que seus pais, porque ela está conectada 
com Deus. A vida não pertence a seus pais, mas a Deus. Nosso antepassado original é Deus. Você 
vem da linhagem de Deus, não da linhagem de seus pais. Tudo pertence a Deus. Vocês entendem? 
Vocês têm amor, vida e linhagem, mas eles não pertencem a vocês. Eles pertencem a Deus. Vocês 
entendem? Vocês não são os donos de amor, vida e linhagem. Vocês não são os donos de sua 
consciência. Há somente um único dono, é esse é Deus. Vocês entendem? Devemos proteger o 
propósito da providência. Como vocês podem reivindicar para si mesmos “meu amor, minha 
linhagem, minha consciência.” Essas coisas pertencem a Deus. Vocês não podem tirar o propósito 
de Deus. Vocês têm a posição de cocriador. Isto significa investir e esquecer para sempre. Então 
aquele parceiro de amor mais elevado aparecerá. Deus esteve procurando e esperando por um 
longo tempo que a humanidade se tornasse Seu parceiro de amor. Esse relacionamento foi 
perdido. Ele deve ser edificado para alcançar a posição original da criação. Isto significa Amor 
Verdadeiro, Vida Verdadeira, Linhagem Verdadeira e Consciência Verdadeira. O mundo secular 
deve se conectar a isto. Ao invés, o mundo decaído se conecta ao amor sujo, à vida suja, à 
linhagem de sangue suja e à consciência suja. 
 
“Eu” estou me levantando no lugar de Deus. “Eu,” eu mesmo, estou criando verdadeiros 
antepassados. Esta é a fórmula para a recriação. Se querem assumir esse tipo de propriedade, 
vocês devem descer. Então Deus automaticamente virá para esse lugar. Do contrário, não há 
nenhuma maneira. O Pai ensinou a verdade do Princípio Divino. Vocês já entenderam 
claramente? O mundo cristão não irá para o Céu. O mundo celeste real é criado por pessoas 
pertencendo a uma nação completa. Esse é o lar que está centrado em Deus. Deus habita lá, e 
Amor Verdadeiro está conectado lá. Sem abandonar sua família viva, você não poderia entrar no 
Céu. Até agora esse tem sido o caminho. Por isso o Céu tem sido um lugar vazio. Os Verdadeiros 
Pais apareceram cumprindo esse propósito e criando essa verdadeira linhagem de sangue. Essa é a 
propriedade de Deus e a área central de Deus. Ao longo de sete gerações, pode haver um rei. 
Começando a partir de lá, tribos e nações aparecerão centrando no Pai, nos casais abençoados e 
Jesus. Centrados no Pai, os casais Abençoados estão na posição de messias tribais. Deus enviou o 
messias à Terra para criar esse sistema familiar. Conectando-se verticalmente, Deus e os 
Verdadeiros Pais criaram horizontalmente uma família ideal e muitos casais abençoados por todo 
o mundo, passando através da família, tribo e nação sem fronteiras. Na Igreja de Unificação, os 
casais abençoados não deveriam ter nenhuma barreira. Nenhuma divisão de linhagem de sangue. 
Nenhuma propriedade. A propriedade das doze tribos pertence a Deus. Propriedade familiar 
significa pertencer à família mundial. Uma única linhagem de sangue. Isto é verdade? A 
Cerimônia de Três Dias, o que é isso? Ação estranha. Sem passar através desta cerimônia, você 
não pode ir para o mundo ideal. Esta é uma condição para restauração. Embora o Pai seja 
diferente de vocês, o Pai tem sempre seguido 100 por cento o caminho de indenização. 
 
Em 40 anos, o Pai reindenizou 4.000 anos de história. Vocês entendem? Como vocês podem 
herdar a tradição dos Verdadeiros Pais? Isso significa controlar e ocupar tudo como o Pai tem 
feito no mundo Arcanjo. Os países Caim e Abel da América do Sul e da América do Norte estão 
se conectando. A nação de Eva criou um fundamento centrado no Pai desta vez. Isto significa a 
restauração da Queda. No tempo da Queda, o Arcanjo seduziu Eva. Neste tempo, a posição do 
Arcanjo está ajudando e apoiando Eva. O Japão é um lugar problema. Abel representa o líder da 
igreja. O mundo está representado lá. A família está lá.  
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Combinado em unidade, há uma base nacional. Isso cria um sanduíche, ou um hambúrguer. Isso é 
verdade. Quando a base nacional é finalizada, tudo mais acompanha. Quando as partes norte e sul 
do país se combinam, aparecerá uma nação completa e um mundo completo. Os filhos de Adão 
vieram da base familiar, nacional e mundial. A base mundial da Coreia representa a posição do 
pai. A Coreia precisa combinar com o Japão, a América e o mundo livre. Isso é tudo. Coreia do 
Sul está na posição Abel e Coreia do Norte está na posição Caim. Se estes dois irmãos se unem 
com os Verdadeiros Pais, todos os estabelecimentos de bases universal, nacional e familiar serão 
fáceis. Vocês entendem? A Coreia do Norte está seguindo as pegadas do Reverendo Moon. A 
segunda geração pertence a mim. Não importa quão difícil seja, eles devem seguir atrás dos 
Verdadeiros Pais. Esse é o caminho de sobrevivência. Seus antepassados entenderam. Os 
antepassados da segunda geração estão descendo para auxiliá-los. Antepassados norte coreanos e 
sul coreanos estão ajudando da mesma forma. Os jovens estão se conectando com os Verdadeiros 
Pais. Membros universitários estão vindo para ajudar. O CARP foi completamente expulso na 
Coreia duas vezes, em 1992 e 1993. Agora eles estão trabalhando no mundo universitário. Isso é 
incrível. O mundo comunista está se conectando conosco. E os jovens cristãos mundiais estão se 
conectando também. 
 
Todo o universo está se tornando da cor da Igreja de Unificação. A igreja cristã e as atividades 
comunistas estão ambas se conectando com a Igreja de Unificação através do mundo 
universitário. Certamente, eles envolverão toda a península coreana e o mundo cristão. Isso é 
incrível. Esses lados opostos farão um mansei para a Igreja de Unificação. Mansei com quatro 
ramos levantados. Isso é verdade. O Reino do Céu na Terra. Este mansei com quatro ramos 
levantados controlará o centro do universo. Que maravilhoso. Deus descerá para ver este evento 
maravilhoso na Terra. Vocês gostam disso? Eu não gosto disso. (Risadas) Por que? Tanto trabalho 
duro para Deus e o Reverendo Moon. Pessoas preguiçosas não entendem estes conteúdos. Isto é 
como um grande diamante colorido. É a primeira vez que o mundo não valoriza um diamante. 
Essa pedra está sendo utilizada. Pessoas da Unificação não sabem que o trabalho do Pai 
escavando este fundamento tem mais valor do que um diamante. Seus olhos têm cores como o 
vidro. Mais valor do que diamantes. Deus cria cada diamante de forma natural, à mão. Fazer, sem 
problema. Minerar, sem problema. O trabalho da Igreja de Unificação permanece oculto, nesse 
tipo de situação. Membros da Igreja de Unificação não gostam de estudar muito. Por trás da Igreja 
de Unificação, reside um mundo futuro ruim com um caminho estreito. Depende do caminho que 
você escolher. 
 
É necessário sacrificar sua geração. Do contrário, seus descendentes acusarão vocês. Eles verão 
sua fotografia demonstrando que vocês foram contemporâneos com o Pai. Vocês vão querer ser 
capazes de dizer que trilharam o caminho de sacrifício. Os conteúdos dos discursos e livros do Pai 
estão sempre lá para vocês. Eles perguntarão a vocês, “Vovô, vovó, por que você não seguiu os 
ensinamentos dos Verdadeiros Pais? Por que você não aprendeu coreano?” Coreano é o idioma 
materno de toda a humanidade. Ele se origina a partir do amor original, o Amor Verdadeiro. O 
mundo inteiro se originou a partir do amor decaído. O propósito de Satanás era separar o mundo 
do Princípio Divino de Deus do centro. A partir de lá, ele cresceria para todo lugar. Vocês querem 
se conectar ao Amor Verdadeiro, e para sempre enviar esse tipo de amor. Qualquer que seja o 
nível em que você esteja, sua consciência entende claramente. Em seu tempo de vida, você quer 
fazer todo esforço para que sua consciência entenda esse tipo de evento histórico. O mundo 
cristão não pode assumir isso. No mundo espiritual, vocês não podem se abrir. Vocês não podem 
falar independentemente.  
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Vocês absolutamente precisam dos Verdadeiros Pais. Do indivíduo até a família. Da família até a 
tribo. Da tribo até aquele conceito mais importante e valioso. O indivíduo colherá mais criação. 
Onde a família investiu e se sacrificou, eles colherão na base nacional. Quantas vezes vocês 
receberam tapinhas em suas costas? 
 
É uma conclusão lógica, que se um fundamento não é feito primeiro na base individual e familiar, 
então não há nenhuma forma para se espalhar para o nível mundial. Vocês compreendem a 
preciosidade de tudo que os Verdadeiros Pais têm ensinado para vocês? Deus é um Ser Absoluto, 
mas Ele precisa de Seu parceiro eterno de amor. Como o amor de Deus pode começar? Quando 
voltamos para o ponto zero, o amor de Deus pode se abrir. Todos os três níveis da criação, o 
mundo mineral, o mundo vegetal e o mundo animal querem representar o lugar central. O lugar 
do amor de homem e mulher no casamento é esse lugar. Esse é o lugar de liberdade absoluta. Não 
há nenhum segredo lá. Se combinam em uma unidade, não em duas. Vocês entendem? Esta é a 
criação do parceiro de amor. Com o rosto absolutamente aberto e o amor absolutamente aberto, 
este fruto aparece. Este é o parceiro de Deus, o chamado antepassado humano. Quão preciosos e 
valiosos são os seres humanos neste nível. Entretanto, após a Queda, os seres humanos perderam 
seu valor. Eles caíram em uma posição sem valor. O lugar que Satanás mais odeia é o lugar que 
Deus mais ama. Satanás odeia o lugar de amor de Deus. O mundo secular tem feito muito barulho 
ao longo de anos em oposição ao Reverendo Moon. O mundo secular precisa mudar sua direção 
em 180 graus. Então a chegada de um mundo pacífico virá. Homem e mulher são o problema. 
Isso não está certo? 
 
Deveria haver uma Organização das Nações Unidas política que representa o corpo do homem, e 
uma Organização das Nações Unidas religiosa que representa a mente do homem. Caim e Abel 
estavam destinados a estarem unidos um com o outro, e então unidos com sua mãe. O Pai 
organizou a Federação dos Estudantes para a Paz Mundial e a Federação da Juventude para a 
Paz Mundial. Estas organizações têm relacionamentos Caim e Abel existindo entre estudantes 
universitários e estudantes religiosos. A Federação dos Estudantes está na posição Abel e a 
Federação da Juventude está na posição de Caim. Uma vez que se tornam totalmente unidas, elas 
assumirão a posição de Abel, e governos nacionais seculares ocorrerão na posição de Caim. Uma 
vez que estes dois se unam centrando na Mãe, eles se conectarão com esta vida. A posição da mãe 
originalmente perdeu tudo após a Queda. Mente e corpo se tornaram separados até o nível 
mundial. Se as Nações Unidas se conectam com a Mãe, isto criará um lugar de estabelecimento 
para a posição da mãe. Isto se expandirá até a base nacional, e então até o mundo. 
 
Os mundos político e religioso se tornarão unidos centrando na Mãe, e toda nação centrando na 
Mãe para a restauração de Caim e Abel. Estes dois irmãos não brigarão, mas ao invés se unirão. A 
Federação de Estudantes tem em si mesma as posições de ambos Caim e Abel. Estudantes do 
ensino médio representam Abel. Estudantes universitários representam a posição de Caim. Essa 
base familiar se conectará centrando na Mãe. Então isto se tornará um Abel maior, e se conectará 
com a Federação dos Jovens. Quando estes dois estão unidos, eles se conectarão com o mundo 
secular Caim. Centrando em quem? Centrando na Mãe. Mente e corpo se conectando em unidade. 
Caim e Abel se conectando em unidade centrando na Mãe. Isto se expandirá para o mundo inteiro 
criando uma base unificada. Uma vez que as Nações Unidas se conectam com a sociedade, então 
todos os países das Nações Unidas se conectarão ao mundo de Deus. Agora os Estados Unidos 
estão no topo. A partir deste ponto, a expansão das Nações Unidas não é problema. Centrando no 
poder da Mãe, se conectando com o poder do Pai, as Nações Unidas mudarão para o lado celeste. 
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Isto abraçará 160 nações, e as transformará completamente para Deus. Neste momento, as Nações 
Unidas e conservadores americanos estão criando problemas. Americanos não gostam desta 
maneira, porque isto significa que eles terão que pagar muito. As Nações Unidas e a América 
podem combinar. Este mundo vertical pode criar essa amizade. Esse será um evento incrível. A 
América irá entender esses conteúdos verticais. Quando analisarem isso, eles verão que esta é 
uma maneira para o futuro. Não nos separaremos. Se as Nações Unidas e os Estados Unidos se 
unem, a unificação mundial virá rapidamente. Do contrário, será muito difícil. 
 
As Nações Unidas não mudaram desde 1960. O mundo exterior está mudando tão rápido. Isso 
está tornando as Nações Unidas um problema. Deus queria o caminho da ressurreição e perfeição 
familiar. A Organização das Nações Unidas terá que ser parcialmente reconstruída. A América 
está orgulhosa de estar no lado de Deus. O Pai esteve trabalhando por vários anos para unificar as 
Nações Unidas. Esta unificação é mais rápida e mais fácil do que a unificação da América. A 
América é tão complicada, com tanto individualismo. Em um único espaço, há 10.000 opiniões 
diferentes. Como isso pode ser conectado em unidade? 
 
Comparados com a antiga União Soviética, os Estados Unidos da América, com sua forte maneira 
individualista de pensamento, são muito mais difíceis de reverter. Enquanto os cidadãos da antiga 
União Soviética foram todos treinados em uma única direção, e assim, são mais fáceis de lidar no 
curso de restauração. Uma vez que eles reconhecem que o ensinamento do Pai está em um nível 
mais elevado do que o comunismo, todos eles concordam facilmente. Entretanto, o mundo livre 
tem tantas mentalidades diferentes. Seria maravilhoso se todos os estudantes do ensino 
fundamental e médio fossem capazes de estudar nosso livro do Princípio Divino. A China poderia 
aprender isso tão rápido. Essa expansão está diante de nós. Por trás do portão, podemos dar as 
boas-vindas e convidar todos para entrarem. A América continua dormindo até se tornarem sujos. 
Qual caminho os americanos preferem? Dormir, levantar, comer e vestir? O resultado é uma 
situação de arrependimento. Como vocês podem seguir o caminho de vestuário? Vocês não 
podem fazer isso. O Pai entende claramente. Eu vivi na América do Sul. Eu vivi no mundo 
comunista. A América valoriza muito seus conteúdos. Até agora eles estiveram analisando tudo. 
Eles dizem, “Não sabemos sobre esse mundo espiritual.” Seguem atrás, e não na frente. Acorda 
América! Quem pode despertá-los? Os conteúdos do Unificacionismo podem despertá-los, e 
então o caminho será fácil para o mundo. Vocês são capazes de cumprir esse tipo de atividade? 
Vocês fazem muito barulho, mas devem criar grande ação. O Pai entendeu os verdadeiros 
conteúdos desta vida, e criou o fruto. Mas a oposição mundial tem criado problemas. Além disso, 
esse tipo de diamante branco brilhante não pode ser destruído pela eternidade. Não importa quão 
grande as ações, esse tipo de poder está se espalhando a partir de dentro. 
 
Centrados na Mãe, Caim e Abel devem estar unidos. Baseados neste fundamento, e então se unir 
com o Senhor do Segundo Advento. Este certamente será o fundamento para edificar o Reino de 
Deus na Terra como também no Céu. Uma vez que este fundamento é estabelecido em cada 
família, essa será uma família com a semente original. Quem é o centro de cada família? A mãe. 
A posição da noiva. Céu é representado pelo esposo, e a Terra é representada pela esposa, a mãe. 
Vocês entendem? A posição da Mãe é muito importante. A Mãe é a criação do Reino do Céu na 
Terra. Caim e Abel se conectam com a mãe e unificam a base familiar que foi perdida na família 
de Adão. Vocês entendem? No tempo da Queda, tudo se colocava no nível da base familiar. Hoje 
nos colocamos no nível da base mundial. O mundo abre a base.  
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Tudo se conecta com Amor Verdadeiro, Vida Verdadeira e Linhagem Verdadeira. Tudo se 
conecta com esse amor, e colhe esse fruto. 
 
Quem deveria controlar esta mulher problemática? A origem do sexo livre foi Eva. A mulher 
abriu seu órgão sexual e criou um problema. Como esta porta pode ser fechada agora? Deus não 
pode fazer cimento. Automaticamente, quando Eva abriu esse lugar, todas as mulheres do mundo 
tiveram o portão fechado contra elas. As mulheres da Unificação podem fazer isto ou não? (Sim) 
Eu não acredito em vocês. Especialmente as mulheres americanas. Em casa, vocês controlam seus 
esposos. Eu quero utilizar as mulheres americanas. A partir de seu nível elevado, elas descerão 
para o fundo do Inferno. Do contrário, a América não pode criar o Reino do Céu. Quem deveria 
descer? Homem ou mulher? (Mulher) Homem! (Mulher) Absolutamente o homem! (Mulher) 
Vocês fazem um grande barulho. Devemos entender apenas quanto sofrimento e dor Deus teve 
que enfrentar a fim de encontrar Eva neste mundo físico. Portanto, nossa tarefa é estar 
absolutamente unidos com a Verdadeira Mãe a fim de edificar o Reino de Deus na Terra. Esta é 
nossa tarefa definitiva. Deus esteve seguindo através de sofrimento todos estes anos a fim de 
encontrar o Adão restaurado aperfeiçoado, o Verdadeiro Pai. Agora a Verdadeira Mãe teve que 
derramar sangue, suor e lágrimas a fim de estabelecer vocês, mulheres, como verdadeiras mães. 
Mães representam todo o mundo religioso. A Mãe deve conduzir na liberação do Reino do Céu na 
Terra. Vocês entendem? (Sim) Deus criou o Reino Celeste centrado no Senhor do Segundo 
Advento, o noivo. Céu e Terra se combinarão em unidade. Terra representa a posição da noiva 
recebendo o esposo, o noivo. Representando o centro familiar, o centro nacional, o centro 
mundial, o centro do Reino do Céu na Terra. O ideal original de criação de Deus é famílias 
combinadas horizontalmente com a parceria de verdadeiro sujeito e verdadeiro objeto. Este é o 
papel do Espírito Santo e Verdadeira Mãe, e vocês. Combinados em amor verdadeiro absoluto e 
obediência absoluta. Obediência absoluta significa não ter conceitos. 
 
Centenas e centenas de retiradas, retornando completamente ao lugar.  Assumindo a ação oposta 
de forma audível. O lugar absolutamente vazio é no fundo onde não há nenhum conceito de Deus. 
Tocando o ponto zero absoluto é o único lugar onde o universo pode começar a estourar. Deus 
amou a humanidade, como essa parte oposta do sexo, continuamente sua chegada. O universo está 
se movendo eternamente em uma única direção. Esta circulação nos leva para o ponto de origem. 
Chegando lá, podemos experimentar o ponto de início. A ambição de toda pessoa feliz começa a 
partir desse único ponto. Empurrando para baixo, toda ambição humana consciente está no centro 
e no topo. Todas as mulheres desejam estar na posição da melhor rainha. Elas pensam sobre estar 
na posição do rei, mas os homens as expulsam. Deus permitiu que Seus parceiros de amor 
estivessem em uma posição mais elevada do que Ele mesmo. O significado da semente original 
começa a partir do nível individual. A verdadeira semente de vida, a verdadeira semente de amor, 
expandindo para o nível familiar, tribal, nacional e cósmico. Por favor, entendam isto claramente. 
Base individual e base de casal. Esta semente original foi plantada aqui [indicando no quadro] no 
nível familiar. Devido à Queda, esta semente se tornou uma falsa semente no nível familiar. 
Portanto, o nível familiar, nível paternal, nível conjugal, nível de filhos são todos os diferentes 
níveis da semente original que devem ser restaurados. A extensão disto está em um nível mundial 
das Nações Unidas. Sobre o fundamento mundial, as Nações Unidas agora emergem como o lugar 
de extensão. A semente original envolve três gerações, filhos, esposo e esposa, e pais. 
 
Esta é a mensagem que o Pai tem compartilhado com todas as nações durante sua turnê mundial 
de discursos.  
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Chegou o tempo quando o nível mundial da primogenitura, o nível mundial da paternidade e o 
nível mundial da realeza começou. Portanto, aquelas nações se opondo ao Pai, representando o 
mundo, perecerão. Em cada família onde há avôs, pais e filhos, estas sementes podem ser 
plantadas no nível mundial, e seremos capazes de combinar em unidade o mundo físico e o 
mundo espiritual. Isto significa que o mundo espiritual será capaz de descer até o nosso nível 
físico e operar através de nós, e auxiliar a cumprimos nossa missão. Devemos superar os 
obstáculos de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Quando nos referimos a fé 
absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, estamos nos referindo ao relacionamento conjugal. 
Adão e Eva fracassaram em seguir o caminho de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. 
Devido a esse erro, toda a humanidade ainda sofre sob o domínio satânico. 
 
Amor conjugal tem esse tipo de poder. Vocês estão restaurando essa perfeição. Mesmo com esse 
tipo de atitude, se vocês tomam uma ação decaída novamente, sua próxima geração terá que 
assumir um caminho de indenização mais difícil. Quão temeroso é o caminho do amor. Vocês 
entendem, vocês mulheres americanas? (Sim) O mundo se sexo livre é completamente oposto ao 
caminho de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Todas as mulheres americanas são 
como rainhas, e seus esposos estão na posição de Arcanjo. Esposos abrem as portas para vocês e 
as atendem. A partir de agora em diante vocês devem apoiar e organizar o rei Abel. A Igreja de 
Unificação tem uma forte organização de mulheres. Vocês devem obedecer ao rei Abel. Seus 
filhos devem seguir um caminho diferente, do contrário, vocês não podem ir para o Reino do Céu 
original. O Pai tem feito muitas rainhas a fim de restaurar muitos reis Caim e Abel. A Federação 
das Mulheres para a Paz Mundial está crescendo e se tornando mais forte. Todas as nações 
precisam enviar suas líderes da Federação das Mulheres para as Nações Unidas. Com a Federação 
das Mulheres para a Paz Mundial, as organizações de estudantes e jovens todas se conectando, 
não haverá nenhum problema. O mundo religioso, o mundo da juventude e o mundo da mãe estão 
todos conectados lá. Todas as primeiras damas deveria ir para a embaixada das Nações Unidas. 
Esta decisão criaria o caminho próspero, o caminho político onde todos os membros seriam 
reconhecidos. Se as primeiras damas fossem lá, em um dia poderíamos criar estas quatro 
organizações. Sem problema. Precisamos desse tipo de fundamento da mulher. Até mesmo o 
Secretário Geral das Nações Unidas deveria vir a partir da liderança do mundo religioso. Porque o 
lado Mental da religião deve conduzir o lado Corporal da política. Uma vez que estabeleçamos 
um fundamento dentro das Nações Unidas, a restauração da ONU significa a restauração do 
mundo inteiro. Isto será mais fácil e mais rápido do que restaurar uma única nação tal como Japão 
ou América. Porque as Nações Unidas ainda não têm uma raiz, ainda está flutuando, assim por 
dizer. É apenas uma questão de agarrá-la. As mulheres podem se orgulhar de conduzir este centro. 
Vocês podem fazer isto? (Sim) Agora seus rostos parecem tão belos. Por favor, lembrem desta 
restauração da semente original. 
 
Por favor, juntem-se a mim em oração. 
[Sr. Peter Kim ofereceu a oração] 
O Pai continuou a falar. 
 
As conferências de irmandade entre mulheres japonesas e americanas devem continuar. A nação 
Eva se conectando com todas as mulheres americanas. Vocês entendem? As mulheres a partir da 
nação Arcanjo da América devem se colocar atrás das mulheres da posição de Eva. É assim como 
seremos capazes de restaurar sua identidade. Ao fazer isso, juntamente com as mulheres da nação 
Eva, vocês podem encontrar o segundo Adão recriado e completo através do Verdadeiro Pai. 
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Então recebam a Bênção e entrem no Reino do Céu. O relacionamento entre Coreia e Estados 
Unidos está edificando este fundamento. As posições do Arcanjo e de Adão precisam se conectar. 
A posição de Adão é conectar-se com o mundo das mulheres. O mundo decaído não é o mundo de 
Adão. Sem fazer isso, não podemos nos livrar de Satanás. Satanás é muito inteligente. Ele é 
absolutamente contra o Pai e Deus. Ele queria limitar suas posições. Como pudemos superar isso? 
Devemos conhecer o Princípio Divino e a lei celeste. Houve conflitos entre Satanás e o Pai 
referentes a essa lei. O Pai esteve mudando o conceito de Satanás e de Deus com esta lei. Ao 
tomar este tipo de posição, então pela primeira vez, Satanás será expulso. Isto está claro? (Sim) 
[Três gritos de mansei]
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