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Aqueles que negligenciam participar de reuniões oficiais como essa são aqueles que não se
importam com suas vidas. No mundo em geral, podemos observar como os animais se aglomeram
e vivem como um grupo. Além disso, os seres humanos não podem viver suas vidas isolados do
resto do mundo. Precisamos de nossa família, nossa tribo e nosso grupo. Precisamos da
companhia uns dos outros. Esta tradição tem sido herdada de geração para geração.
O Pai preparou especialmente o tema de hoje para todos os membros da América. Entretanto, ao
olhar para o pequeno número de pessoas reunidas aqui hoje, o Pai não sente vontade de dar esta
mensagem. Quantos irmãos e irmãs japoneses estão presentes? E quanto aos americanos? Está
claro que os japoneses estão mais representados aqui nesta manhã. Devemos nos basear na
realidade.
Com quem vocês se assemelham? (Nossos pais.) Vocês já consideraram traçar sua linha ancestral
até o presente e vocês? Desta forma, vocês podem reivindicar que cada antepassado se assemelha
a vocês. Isto é algo sobre o qual vocês deveriam ter pensado. Devemos entender que a história
presente da América representa toda a história humana. A história atual se assemelha a toda a
história universal desde os anos do início. Somos o fruto da história. Irmãos e irmãs americanos
representam o fruto da história americana. Existe tanto o mundo vertical como também o mundo
horizontal. Homem e mulher, e pais e filhos. O vertical e o horizontal.
Vocês não podem alcançar a unificação por si mesmos. A fim de alcançar unificação, dois
mundos precisam estar envolvidos. O tema da mensagem do Pai nesta manhã é, “O Ponto de
Vista da História Cósmica e Eu.” Chun-Joo-Sa-Gwan-Gwa Nah. [O Pai começa a explicar o
significado deste título pela ilustração no quadro] Isto inclui tudo, passado, presente e futuro. Ao
observar ambos os mundos da criação e humano, surge a pergunta, “quem sou eu”? Qual é nosso
centro? Qual é a coisa mais importante em sua vida? Todos temos cinco sentidos. De fato, temos
cinco sentidos da mente e cinco sentidos do corpo. Há cinco sentidos representando o passado
como também o presente.
Outra forma para categorizar isto seria os cinco sentidos de ocidentais e os cinco sentidos de
orientais. Vocês concordam? Ocidentais e orientais devem se colocar de costas, ou eles precisam
se tornar unidos? (Se tornar unidos.) Então qual lado vem primeiro? (Orientais.) Por que vocês
dizem isso? Vocês, ocidentais, são originalmente do Polo Norte. Vocês têm narizes longos e
compridos porque tinham tradicionalmente que respirar ar frio. Ocidentais têm olhos azuis porque
seus antepassados viviam na neve e sempre sonhavam com a chegada da primavera. Em seus
sonhos eles visualizavam a cor azul, como água azul clara. Esse é o motivo pelo qual eles têm
olhos azuis. Ocidentais são mais altos do que orientais porque eles tinham que caçar animais para
se alimentar. Naturalmente eles precisavam de pernas mais longas para isto. (Risadas.)
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Orientais obtinham seu alimento através do cultivo de arroz e cevada como agricultores. Eles
trabalhavam na terra e olhavam para o céu esperando a bênção de bom clima para suas colheitas.
Se as colheitas fracassassem, eles sempre se voltavam para Deus em busca de ajuda. Orientais têm
olhos castanhos porque, como agricultores, sempre olhavam para o solo.
Na zona tropical da América do Sul, pode-se observar muitos peixes lindamente coloridos. A
temperatura da água é sempre morna. Portanto, eles não precisam se mover rapidamente, eles
simplesmente se misturam na natureza e ambiente. As garças voam alto com um movimento lento
e constante. Se uma garça fosse tão pesada como um pato, ela não poderia voar tão alto. Falando
de forma relativa, um pato tem um corpo pesado. Portanto, patos voam realmente rápido por uma
curta distância e pousam. De acordo com o entorno ambiental, as vidas de todos os seres
existentes mudam.
Ocidentais colocam seus sapatos dentro de suas casas e sentam em cadeiras. Já os orientais
removem seus sapatos em casa e sentam no chão. Isto é porque as vidas dos ocidentais têm sido
baseadas na caça. Se houvesse o menor som de um animal, eles tinham que estar prontos para
correr com a arma. Além disso, sentar-se bem alto em uma cadeira, tem a maior possibilidade de
ouvir animais. Orientais sentam no chão. Porque depois da época da colheita, uma vez que entram
em seu quarto aquecido, eles devem ser capazes de viver e sentar ali por seis meses. Sendo que é
tão quente e confortável, eles continuam sentados ali, e suas pernas se tornam mais curtas, e seus
quadris se tornam mais largos. (Risadas.) Certamente é assim como os orientais foram formados.
Se a vida de uma pessoa é baseada em sentar no chão, então quando ela deseja cumprimentar um
convidado, é um incômodo levantar e apertar as mãos. Enquanto sentado, é natural cumprimentar
outra pessoa com uma inclinação corporal. Já os ocidentais, que já estão sentados em uma cadeira
alta, pode facilmente estender seu braço e apertar a mão de outra pessoa em cumprimento. Vocês
veem a importância do entorno e do ambiente?
Uma vez que deixamos esta realidade física, para onde iremos? (O mundo espiritual.) Vocês irão
na direção de seu santuário onde guardam sua privacidade? (Não.) Vocês têm diferentes órgãos
corporais, assim, se suas mãos insistissem em sua privacidade e individualismo, como elas
poderiam se coordenar com o resto de seu corpo? Vocês imaginam que o conceito de privacidade
e individualismo existe entre os vários órgãos do corpo? (Não.) Devemos pensar claramente sobre
o que estamos destinados a fazer.
Uma vez que concentramos nossa atenção em algo, então todos os nossos cinco sentidos do corpo
estão em uníssono. E quanto a vocês, jovens americanos incansáveis, seus órgãos e cinco sentidos
estão em unidade com o que estão fazendo ou não? Eles realmente concordam com o que vocês
estão fazendo? Americanos sempre promovem o conceito de privacidade. Entretanto, privacidade
conduz à autodestruição. Se seus olhos insistem em sua própria privacidade, eles se tornarão
cegos. Se seu nariz insistisse em sua própria privacidade, ele seria bloqueado. Toda a coordenação
é interrompida. Homens e mulheres têm seu próprio e único cheiro corporal. Da mesma forma,
nossa mente, e cada um de nossos cinco sentidos tem seu próprio cheiro único.
O mundo consiste de três níveis diferentes. Até mesmo nossos olhos consistem de três partes: o
branco, a íris e a pupila no centro. Nossos olhos operam em harmonia um com o outro, assim
como as narinas de nosso nariz e nossos lábios. Há algo chamado liberdade de escolha para eles?
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O olho direito pode decidir olhar em uma direção diferente do olho esquerdo? Certamente não.
Unificationistas entendem que o lado esquerdo representa Satanás. Portanto, vocês podem
descartar completamente sua mão esquerda e utilizar somente sua mão direita? Vocês podem
fazer isso? Vocês somente abraçarão seu cônjuge com seu braço direito? Há algum conceito de
escolha ou liberdade neste ponto?
Há algum espaço para o conceito de privacidade? Vocês mulheres absolutamente precisam de seu
cônjuge? Todas vocês prefeririam sua própria privacidade e viver sozinhas? (Precisamos de nosso
cônjuge.) Mulheres americanas geralmente insistem em sua própria privacidade enquanto vivem
com seus esposos. Como vocês podem assegurar sua própria privacidade enquanto duas pessoas
estão vivendo juntas? Se vocês insistem em sua própria privacidade como uma mulher, então seu
corpo inteiro e os dez sentidos vão chorar. Isto é verdade? (Sim.) Aquelas que defendem a
privacidade absoluta levantem suas mãos. Vocês seriam chutadas do universo. Aquelas que
tinham orgulho de manter sua própria privacidade mudaram depois de ouvir a mensagem do Pai.
A boca de uma mulher está pronta para defender a privacidade. Isso é verdade. É como o disparo
de uma metralhadora. Vocês desejam viver juntamente com o mundo inteiro no nível cósmico, ou
em seu próprio mundo privado? (Nível cósmico.) Portanto, vocês devem considerar melhor o
nível cósmico. Se querem mudar seu estilo de vida, de uma vida de privacidade para um estilo de
vida cósmico, vocês devem eliminar todo o lixo desnecessário de sua vida.
Uma vez que eliminem o lixo de sua vida privada, vocês abandonarão isso para sempre? (Sim.)
Quando sentam para uma refeição, vocês gostam de ver uma variedade de comida, ou apenas um
tipo? (Variedade.) Então vocês querem ficar sozinhas, ou ter muitos membros da família? Na
cidade onde moram, vocês querem ver apenas uma casa ou muitas casas de famílias? (Muitas
famílias.) Se 300 famílias moram próximas umas das outras em uma cidade pequena, conflito
pode surgir, se vocês insistem em viver sua vida de privacidade no sentido mais estrito. Então se
300 famílias vivem juntas em sua cidade, isso seria aproximadamente 1.000 pessoas ou mais. Se
cada uma destas 1.000 pessoas insiste em sua própria privacidade, então sua própria privacidade
não pode ser assegurada. Isso resultaria em sua fuga daquela cidade. É assim como as pessoas se
tornam hippies e vagam sem rumo.
O conceito de privacidade pode ser encontrado no universo? Se a América é o país que mais
defende o conceito de privacidade, então o universo, que não tem nada a ver com o conceito de
privacidade, naturalmente trará julgamento sobre a América. Essa é a forma na qual a América
declinará. Liberdade pode ser encontrada na América? E quanto a justiça? O inocente Reverendo
Moon foi encarcerado neste país. Apenas imaginem quando a América está endividada com o
Reverendo Moon. Também estamos endividados com o Verdadeiro Pai? (Sim.)
A noção de privacidade e individualismo segue junto com a resposta negativa, ao invés da
resposta positiva. Até recentemente, a maioria dos americanos pedia que o Pai fosse para casa.
Mas agora estão pedindo para ele ficar. No dia 16 de abril, quando o Pai proferiu sua mensagem
para o mundo em Washington, DC, todos os chamados líderes orgulhosos da América estavam
presentes. Estas pessoas costumavam desprezar o Pai no passado. Entretanto, elas mudaram sua
atitude em 180 graus. Estas são as pessoas que agora pedem para o Pai ficar. Por que? Há uma
distinção clara entre vida privada e pública. Centrando no “eu,” há duas direções opostas. Este é o
caminho do individualismo que conduz para a destruição da pessoa. Este é o caminho da vida
pública que conduz na direção da prosperidade, liberdade e todas as coisas positivas.
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Se um esposo e uma esposa realmente amam um ao outro e, contudo, insistem em sua privacidade
individual, verdadeira liberdade pode existir entre eles? No Amor Verdadeiro, você espera que
seu cônjuge ocupe cada célula de você mesmo. Não deveria haver nenhum segredo. Vocês devem
estar totalmente unidos. Um único corpo, uma única pessoa. No mundo de privacidade, não
podemos encontrar liberdade. No mundo de amor podemos encontrar privacidade? (Não.)
Enquanto a América insistir na noção de Uma Nação Sob Deus, a qual está baseada na
privacidade e individualismo, não há nenhuma forma para unir o mundo. Isto significa que vocês
ficarão presos em seu próprio mundo. O conceito de absolutismo não existe para uma nação
sozinha. Aquilo que é absoluto é para o mundo e o cosmos.
Se a América continuar a manter sua própria riqueza e se recusar a compartilhar, então o mundo
inteiro vai colocar essa nação de lado. Toda a criação está rindo da América. Mas os americanos
não compreendem isto. Quando o Reverendo Moon dá este tipo de advertência para os
americanos, eles não gostam de ouvir isto. Se os americanos odeiam o Pai, e se recusam em vê-lo
e ouvi-lo, então as futuras gerações da América não terão olhos ou ouvidos. A raça americana será
extinta. Em uma manhã de domingo como esta, todos estão destinados a participarem aqui para
receber a mensagem do Pai. Entretanto, eles não vêm porque estão baseados no individualismo.
Eles não pensam sobre seus descendentes e história. Entretanto, os irmãos e irmãs japoneses estão
aqui. Eles dominarão a América, e eventualmente o mundo.
Não importa quanto vocês resistam, se a forma americana de vida se colocar no caminho do
cosmos, vocês serão chutados de lado. O Pai não está aqui compartilhando esta mensagem porque
ele é inferior a vocês. Ele compreende que vocês não se importam em ouvir esta mensagem. Mas
ele continua a dar advertência direta por toda a sua vida. Por causa disto, ele tem sido aprisionado
muitas vezes. O Pai compreende que se ele segue além dos níveis familiar, tribal e nacional, então
o nível mundial está esperando por ele, como uma nova primavera.
Uma vez que o ensinamento do Reverendo Moon se torna a verdade universal por todo o mundo,
então a atual forma americana de privacidade não existirá mais. Este específico caracter chinês
[escrevendo no quadro] significa Céu. A estrutura destas duas letras representa duas pessoas. Sem
sujeito e objeto não há nenhum conceito de Céu. Todos os cinco sentidos de homem e mulher
funcionam em unidade. Se vocês desejam entrar no Reino do Céu, então sua mente e corpo devem
se tornar unidos. Esposo e esposa devem se tornar totalmente unidos.
O oriente e o ocidente devem se tornar unidos, assim é como podemos edificar o Reino do Céu na
Terra. Céu e Terra também deveriam sem tornar unidos. Vocês podem encontrar individualismo
lá? (Não.) No mundo mineral vemos claramente esta ação dar e receber. Se existe somente
homem, e nenhuma mulher, então toda a raça humana se tornaria extinta. Da mesma forma, se
vocês somente inalam, certamente não durariam mais de alguns minutos. O mesmo é verdade se
vocês somente exalam. O relacionamento dar e receber de sujeito e objeto é necessário. Nenhum
conceito de privacidade e individualismo existe aqui. Como um homem e uma mulher que
defendem o conceito de privacidade e individualismo, vocês não precisam de seu órgão sexual. O
conceito de privacidade existe dento do órgão sexual? Esse órgão existe para o benefício de seu
cônjuge ideal. Não para si mesmo. A mensagem do Pai para vocês nesta manhã é muito
importante em suas vidas práticas. O conceito de privacidade e individualismo deriva de Satanás.
Privacidade nega a existência de Deus, Adão e seu cônjuge. Se americanos insistem no
individualismo e privacidade, eles estão condenados ao Inferno.

4

Indivíduos que são viciados em drogas e álcool estão prosperando ou declinando? (Declinando.)
Este mundo de sexo livre se tornará extinto em breve. No mundo de sexo livre, você nega seus
pais, seus avôs, seus filhos, seus netos, e todos. No mundo de sexo livre, sua mente declarará que
seu corpo é inferior aos animais. O mundo de sexo livre destruirá as famílias americanas.
A base de amor ideal é algo que nosso Deus absoluto quer proteger. Quando nos referimos ao
ideal, isto se refere a um único parceiro ideal de amor. Absolutamente um. Este padrão absoluto é
o que é referenciado como a base de amor ideal. Vocês entendem claramente o que o Pai está
ensinando para vocês? (Sim.) O ponto de vista histórico cósmico não tem nada a ver com
individualismo. Vocês entendem claramente? (Sim.) Vocês, como indivíduos, são parte do
cosmos. Vocês não estão sozinhos [O Pai se refere ao que ele escreveu no quadro]. Este “eu” aqui
significa que todos queremos representar nossa família. Isto significa que eu sou um representante
da minha família. Essa é uma forma pública de pensamento, ou uma forma individualista de
pensamento? (Forma pública de pensamento.) Vocês entendem bem. Como um cidadão de sua
nação, vocês não querem representar sua nação? (Sim.) Este é um desejo público. Vocês
gostariam de se tornar a figura central do mundo inteiro? (Sim.) Com sua boca, vocês respondem
'sim', mas sua linguagem corporal indica uma incerteza. Entretanto, sua mente deseja isto.
E sobre representar o cosmos inteiro? (Sim.) Quem é o dono do cosmos? Deus é o dono. Então, se
Deus está aqui, vocês gostariam de convidá-lo a viver com vocês, ou prefeririam apenas seguir
Deus? (Viver com Deus.) Independente de raça, cada pessoa aqui está de acordo com isto.
Aqueles que não têm esse desejo são simplesmente animais. Bem, macacos têm olhos, ouvidos,
boca e nariz como nós. Contudo, os animais andam de quatro com seus olhos para baixo. Já os
seres humanos andam eretos em duas pernas e olham para cima. Eles têm uma visão maior do que
os animais. Homens estão destinados a olhar acima de quarenta e cinco graus, e mulheres estão
destinadas a olharem abaixo de quarenta e cinco graus. A estrutura física das mulheres é tal que
elas têm quadris mais pesados que as aproximam da terra. Já os homens têm ombros fortes e mais
largos que puxam para cima.
Por que há mais homens nas organizações militares de cada nação? Porque homens são
geralmente mais altos, olhando para frente com agressividade. Já as mulheres geralmente têm uma
tendência a descansar em um lugar seguro. Isso significa, se seu inimigo militar for formado
totalmente de mulheres, não há nenhuma necessidade de atirar nelas. Vocês simplesmente
precisam ter certeza que elas seguem vocês por três dias sem descansar, e elas se renderão. Porque
seus quadris são mais pesados, isso as deixa mais cansadas. O Pai pensa dessa maneira tão
estranha, não é? Esse é o motivo pelo qual ele foi capaz de apresentar o único Princípio Divino.
Todos gostaríamos de andar montado nas costas de nossos pais, não é? (Sim.) Às vezes também
desfrutaríamos estar montados nas costas de nosso irmão mais velho? Naturalmente, todos
gostaríamos definitivamente de andar montados nas costas de nosso Pai Celeste. Portanto vocês
acreditam que este conceito que o Pai esteve explicando para nós é absolutamente necessário para
nossas vidas ou não? (Absolutamente necessário.) A razão pela qual o Pai demonstra a vocês essa
maneira impressionante de pronunciar esta palavra “absolutamente” é porque ele quer lembrar
isto. Ao pensar sobre a expressão do Pai aqui hoje, por favor, lembrem desta palavra. Lembrem
que vocês estão aqui para conquistar Deus. Depois de conquistar Deus, vocês devem superar
espaço e tempo. Uma vez que seguimos além do período de tempo limitado deste mundo físico,
encontramos a eternidade.
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Calculamos o tempo de um ano a partir da galáxia como uma volta completa ao redor do sol.
Entretanto, o universo inteiro é composto de uma centena de bilhões de galáxias como esta.
Portanto, a fim de concluir um círculo completo do cosmos inteiro, seria necessário centenas de
milhões de anos. Se contemplamos o nascimento das estrelas, vocês imaginam que elas vieram a
existir por sua própria vontade? Todos os seres existentes foram criados e colocados na posição
pela Causa Original. Todas as coisas no universo são seres resultantes. Ninguém pode negar este
fato.
Comparados com a magnitude do universo, os seres humanos são como pequenos pontos. Mas
estes seres minúsculos querem ocupar e conquistar Deus, a Causa Original deste universo. Então
podemos ser considerados normais, ou seres loucos? Por que vocês não respondem ao Pai ao
invés de sorrir? Se vocês sabem claramente a resposta, respondam ao Pai ao invés de apenas
sentarem aí sorrindo de forma hesitante.
Em toda a história da humanidade, alguma vez existiu algo ou alguém que tenha sido capaz de
eliminar a mentalidade pública na humanidade? (Não.) Do contrário, a vida humana seria sem
sentido. Todo o universo ressoa com o conceito de mentalidade pública. Se você mantém
individualismo e privacidade como seu centro, então você não será capaz de ir além de uma única
pessoa. Vocês entendem? Devemos nos tornar as pessoas a quem todo o universo pode
recepcionar. Deveríamos ser benvindos, não importa onde quer que vamos. Deveríamos inspirar
os outros na medida em que eles nos recebem mais do que seus familiares mais próximos e
queridos. Esta é a única maneira de ultrapassar estas barreiras, até o nível cósmico.
Qual é a munição que precisamos a fim de romper através destas barreiras? (Amor Verdadeiro.)
Então é Amor Verdadeiro ou a bala? Devemos nos tornar armas de Amor Verdadeiro e balas de
Amor Verdadeiro. Ambos os aspectos são necessários para penetrar nestas barreiras. Vocês
disparariam sua arma enquanto estão deitados, ou enquanto estão de pé e mirando? (De pé e
mirando.) Se vocês pudessem se apoiar em uma árvore para se firmar, seria melhor? (Sim.) Ao
invés de uma árvore, suponham que vocês pudessem ter uma pessoa para se apoiar. Que tipo de
pessoa vocês escolheriam? A árvore realmente poderia pensar e dar a vocês a bênção para acertar
o alvo? (Não.) E sobre uma pessoa a quem vocês escolheram para se apoiar? (Sim.) Quem é essa
pessoa? (Cônjuge.) Suponham que vocês consigam acertar o alvo, que seria o primeiro a correr
para ver onde a bala acertou? (Nosso parceiro.)
Se seu parceiro é capaz de encontrar a bala, ele ou ela estaria tão animado para mostrá-la a você.
Onde está sua espingarda então? (Risadas.) Sua espingarda é sua mente. Sua mente irá estabilizálo para que você mirar e atirar. Neste conceito, houve alguém na história humana que já acertou o
alvo? (Não.) Mas em princípio, deverá haver alguém, algum dia. Essa pessoa é o Messias, que
será capaz de acertar no olho do alvo. De fato, a palavra em japonês que soa como Messias
significa o dono de um restaurante. (Risadas.) (O Pai escreve a palavra no quadro) Isto significa
casa de pão. Que tipo de pão? (Pão de Amor Verdadeiro.) (Risadas.) Vocês acertaram o alvo.
Enquanto a raça humana existir, eles sempre precisam de um Messias. O Messias é a primeira
pessoa na história humana a acertar o olho do alvo até o nível cósmico. O Messias é aquele que
naturalmente rompe todas estas pesadas camadas de paredes, e constrói um caminho. Onde o
Messias vai, até mesmo Satanás tem que abrir o portão de sua fortaleza e deixar o Messias passar.
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O Messias vem como o Rei de Amor. Até mesmo o próprio Deus não pode desempenhar esse
papel. Deus é o Criador, mas neste sentido, Deus terá que seguir as pegadas do Messias.
Desde o início da criação, Deus esteve esperando que Seu ideal fosse realizado. Deus é o eterno e
imutável Rei de Amor. Barreiras deveriam existir no mundo de amor? Este é um mundo decaído
onde a linhagem falsa de Satanás construiu cada barreira possível. Portanto, precisamos de
Verdadeiros Pais que serão capazes de derrubar as barreiras criadas pelos indivíduos decaídos.
Deus não tem sido capaz de evitar a edificação destas barreiras até agora porque não havia
nenhum Amor Verdadeiro, Vida Verdadeira e Linhagem Verdadeira estabelecidos. O fruto não
estava maduro o suficiente para a colheita. Portanto, Deus foi incapaz de intervir. Esse é o motivo
pelo qual Ele foi incapaz de intervir na Queda de Adão e Eva.
Todos devemos entender claramente o motivo pelo qual precisamos do Messias. Primeiro, devido
à Queda, pais falsos, amor falso, vida falsa, e linhagem falsa tinham sido estabelecidos. Estas
barreiras de amor falso, vida falsa e linhagem falsa foram criadas. Isto é exatamente o oposto do
ideal de Deus. O mundo decaído criou tantas barreiras quanto possível em todos os níveis. Porque
Satanás sabia que um dia o Messias viria, e derrubaria todas as barreiras, Satanás estabeleceu
tantas barreiras quanto possível. Satanás tem utilizado a arma do extremo individualismo a fim de
criar todas as formas de barreiras e divisões.
Deus elevou a América para se tornar totalmente unida com o cristianismo, e assim, abraçar o
mundo inteiro. Entretanto, a América desenvolveu o lema de Uma Nação Sob Deus. Ao invés de
abraçar o mundo inteiro, a América desejou permanecer dentro de suas próprias fronteiras. Isto é
claramente influência de Satanás para bloquear o ideal de Deus para a América. Esta não é
alguma explicação conceitual, mas é a realidade da história. A América deve aprender a partir do
Messias, e seguir exatamente o caminho do Messias. Ao invés de pais falsos, agora nos referimos
aos Verdadeiros Pais. Amor Verdadeiro, Vida Verdadeira e Linhagem Verdadeira agora
substituem amor falso, vida falsa e linhagem falsa. Sobre este fundamento, estabelecemos a
família, nação, mundo e cosmos. Todos estes estão atualmente bloqueados por várias camadas de
barreiras.
No início, devido à Queda, tudo isto ocorreu no nível familiar. Portanto, a verdadeira família deve
ser estabelecida. Enquanto permanecermos no mundo satânico, iremos para o Inferno. Devemos ir
além destas barreiras e restaurá-las. É assim como buscamos nossas vidas eternas. Tem exigido
muitos milhares de anos a fim de derrubar estas barreiras. Deus não podia permitir que toda a raça
humana fosse para o Inferno. Deus finalmente foi capaz de enviar os Verdadeiros Pais. Através
dos Verdadeiros Pais, Amor, Vida e Linhagem estão todos no nível cósmico. O verdadeiro centro
é o Messias. O Messias carregará o fardo de restaurar os níveis familiar, tribal, social, nacional,
mundial e cósmico. Todo o processo de restauração.
De fato, todo esse espectro era a missão de Jesus 2.000 anos atrás. Mas por causa da missão
incompleta de Jesus, após a Segunda Guerra Mundial, o Verdadeiro Pai veio como o Messias.
Entretanto, as nações centrais do mundo naquela época – América, Grã-Bretanha e França –
estavam destinadas a apoiar o Pai. Grã-Bretanha se colocava na posição mãe, América se
colocava na posição Abel e França se colocava na posição Caim. Todas estas nações já foram
inimigas. Entretanto, durante a Segunda Guerra Mundial, elas se juntaram como nações aliadas.
Estas três nações naquela época representavam todo o nível mundial.
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Através da ação da Queda, Adão, Eva e o Arcanjo foram todos condenados ao Inferno. No
processo da Queda, o Arcanjo e Eva se tornaram unidos primeiro. A partir desse ponto, toda a
família foi perdida. Por toda a história humana, Deus esteve trabalhando incansavelmente para
restaurar a humanidade. No tempo de Adão, tudo foi perdido no nível familiar. Entretanto, no
tempo de Jesus, Deus desejava restaurar tudo no nível nacional centrando em Israel. Se a nação de
Israel, centrada na figura materna, Maria, se tornasse unida e ajudasse Jesus, então a restauração
no nível nacional poderia ter ocorrido. Roma certamente não era o problema. Entretanto, porque
Jesus foi incapaz de cumprir isso no nível nacional, ele foi crucificado.
Durante a Segunda Guerra Mundial, isto foi expandido para a escala mundial. Por causa da
Queda, o Amor, Vida e Linhagem dos Verdadeiros Pais foram perdidos no nível familiar. No
tempo de Jesus, isto tinha que ser restaurado no nível nacional. Se Jesus tivesse sido capaz de
estabelecer sua própria linhagem, então, há muito tempo, este mundo teria sido restaurado. Se
Jesus tivesse dado a Bênção através de casamentos em massa, o mundo certamente teria sido
restaurado. Então centrando no Amor Verdadeiro, Vida Verdadeira e Linhagem Verdadeira de
Jesus, como os Verdadeiros Pais, a verdadeira família, verdadeira tribo, verdadeira nação e
verdadeiro mundo teriam sido estabelecidos. A fim de cumprir este objetivo prático, vocês acham
que o Messias devia vir na carne ou em espírito? (Carne.) O Messias tem que estabelecer uma
família física. Portanto, o Messias deve vir na carne.
Como os cristãos geralmente esperam que o Messias venha? (Em espírito.) É o mesmo que os
israelitas no tempo de Jesus. Todos eles esperavam o aparecimento de Elias através de algum
fenômeno espiritual anterior à vinda do Messias. Embora João Batista veio na posição de Elias,
eles se recusaram a aceitar esse fato. Da mesma forma, os cristãos atualmente estão esperando que
Jesus venha nas nuvens do céu. Os cristãos não compreendem que João Batista falhou com Jesus.
Vocês acham que o Senhor do Segundo Advento deveria ter três olhos? (Não.) Sua boca deveria
ser vertical ao invés de horizontal? (Não.) O Messias está destinado a ser totalmente diferente do
restante da humanidade ou igual? Ele deveria naturalmente parecer igual. Vocês acham que o
Messias não precisa de alimento ou dormir. Ele está destinado a viver sozinho sem esposa ou
filhos? (Não.) Ele está destinado a viver a mesma vida física como o restante da humanidade. A
diferença entre o Messias e o restante da humanidade é a motivação e a direção de sua vida. [O
Pai desenha no quadro]. A linha central vertical aqui é amor. Qual direção seguimos é a chave.
A fronteira que divide Céu e Inferno é amor. Amor Verdadeiro se traduz em Céu, já amor falso se
traduz em Inferno. Esta é a distinção clara. Amor Verdadeiro começa com Deus. Amor falso
começa com Satanás. Centrado em Deus, esta forma de vida de amor verdadeiro é o caminho que
devemos seguir a fim de entrar no Reino de Deus. Então, a qual lado desta fronteira você pertence
em sua própria vida? Você está vivendo na fronteira? O lado esquerdo, que é o mundo satânico,
tem muitas camadas diferentes. Isto se expande desde a família, tribo, nação até o mundo de amor
falso. Isto representa todo o mundo secular deste tempo. Isto é Inferno na Terra. Vocês entendem?
Como podemos eliminar este mundo e nos restaurarmos? Devemos ir exatamente na direção
oposta de 180 graus. Centrando no espírito de Amor Verdadeiro, devemos desenvolver o
indivíduo, família, tribo, nação e mundo de Amor Verdadeiro. Em termos do mundo do amor
falso, ele realmente só se estende até o limite do nível nacional. Entretanto, no lado celeste, ele se
expande até o nível cósmico.
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A fim de desenvolver o caminho do Céu, devemos abandonar e cortar totalmente a realidade do
amor falso. Este é o motivo pelo qual o caminho religioso foi sempre para cortar o passado da
pessoa, e começar uma nova vida centrada em Deus.
No nível cósmico, Deus está esperando por nós. A fim de alcançarmos esse nível, devemos
abandonar e negar tudo deste mundo decaído, e vir diante de Deus como um ser renovado e
imaculado. O próprio Deus não pôde se casar, não pôde encontrar Amor Verdadeiro porque
Verdadeiros Pais não apareceram nesta Terra. O ideal original de Deus de Verdadeiros Pais e
Verdadeira Família nunca tinha sido estabelecido nesta Terra. Portanto, todas as religiões têm
encorajado a vida de celibato. A razão é que eles deveriam esperar até o estabelecimento de
Verdadeiros Pais e Verdadeira Família.
Porque Deus perdeu o Adão original, então todas os religiosos ascetas viveram uma vida de
pureza, e chegaram ao ponto do Adão original antes da Queda, e puderam ser abraçados por Deus.
Então baseados no estabelecimento da própria família dos Verdadeiros Pais, eles também
poderiam começar a estabelecer suas próprias famílias. Como vocês sabem, Adão e Eva foram
expulsos do Jardim do Éden. Portanto, Adão deve ser restaurado primeiro. A partir de onde? A
partir do estabelecimento de uma família verdadeira e ideal. Isto é o que todas as religiões têm
esperado testemunhar. Fé, amor e obediência absolutos é o ideal do Messias em cada religião.
Diferentes terminologias, mas o mesmo espírito. Não importa quão bela possa ser uma mulher
que você possa encontrar na sua vida, você deve ser capaz de cuspir nela e seguir seu caminho. O
rei mais sujo é Satanás. Se nosso corpo pertence a Satanás, então também estamos sujos, e
devemos negar tudo que o corpo deseja. A partir desse ponto, podemos retornar para o ponto de
vista original do Éden.
Todas as religiões encorajam fortemente seu povo a viver uma vida ascética. Seus avôs e pais são
pecadores? (Sim.) Todos os seus antepassados pertenceram ao lado de Satanás. Como podemos
limpar este mundo satânico para que Deus possa ter esperança novamente? Aqui em Belvedere
nesta manhã, o Pai pode ver muitos irmãos e irmãs do Japão, Grã-Bretanha, América e outras
nações. Entretanto, o Pai quer ver vocês como uma única raça, um único povo, uma única cultura
com um único idioma. Que tipo de cultura? Uma cultura centrada no Amor Verdadeiro. Desde o
ponto de início dos Verdadeiros Pais, Deus quer estabelecer o Reino do Céu na Terra. Isto está
claro? (Sim.) Os Verdadeiros Pais são aqueles que vem com todos os segredos de Deus como
também os segredos de Satanás.
Porque Jesus perdeu seu corpo físico, então nos Últimos Dias veremos o mundo dividido em duas
partes. O mundo da democracia e o mundo do comunismo. A posição da mente sendo
representada pelo mundo livre e o mundo do corpo, a realidade de Satanás, sendo representado
pelo mundo comunista. O país da Coreia foi dividido em norte e sul. Até mesmo a Alemanha foi
dividida em leste e oeste. Recentemente a Alemanha foi unida como uma nação novamente com a
queda do comunismo. Agora somente a Coreia ainda precisa ser unificada.
O mundo livre tem sido referenciado como ala da direita, e o mundo comunista tem sido
referenciado como ala da esquerda. Esta terminologia tem sua origem em Jesus. No momento da
crucificação de Jesus havia um ladrão à sua esquerda e um ladrão à sua direita. O ladrão da direita
representou o lado de Deus, e o ladrão da esquerda representou Satanás. A partir deste ponto, o
mundo começou a brigar.
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A perda da família de Adão foi devastadora para Deus, mas a perda de Jesus foi ainda mais
miserável. Mesmo no tempo do Senhor do Segundo Advento, o mundo cristão preparado não o
recebeu, e a base mundial foi perdida. Isto foi até mesmo mais miserável do que a perda de Adão
e Jesus.
Quem é o Senhor do Segundo Advento? (Verdadeiros Pais.) Então quem são os Verdadeiros Pais?
(O Rei de Amor.) Vocês se referem a ele como um rei. Entretanto, a fim de ser um rei, é
necessário haver uma nação. Onde é a nação? Todo o mundo cristão tem sido contra o Reverendo
Moon. Deus tem estado sem Seu povo e Seu território. Então como Ele pode reinar? A terra e o
povo têm pertencido somente a Satanás. O que Deus deveria fazer? Quão desesperadamente Deus
esperou pela vinda do Messias. Quão desesperadamente a humanidade precisou do Messias neste
mundo. Deus esperou para enviar o Messias para restaurar Seus filhos.
Todas as pessoas e propriedades pertencem a Satanás. O Messias traz a restauração da linhagem
de sangue. Devemos reivindicar de volta a propriedade de Deus. Esta é a chamada missão de
messianidade tribal. A Bênção de 160 famílias. Depois da Bênção, podemos fazer o registro. Sem
este registro, não podemos entrar no Reino do Céu. Nosso dia da Bênção é nosso aniversário. O
território do Reino do Céu é enorme, sem fronteiras.
Verdadeira liberdade significa total liberação. Ser capaz de saltar nos braços de Deus sem
qualquer problema. Portanto, devemos encontrar o Messias. Uma vez que encontramos o Messias,
então certamente deveremos encontrar os Verdadeiros Pais. Vocês já encontraram os Verdadeiros
Pais? (Sim.) Vocês estão agarrados aos Verdadeiros Pais? (Sim.) E se todos os 240 milhões de
americanos puxassem vocês para longe dos Verdadeiros Pais. (De jeito nenhum.) É como um
enorme elástico. Aqueles que estão puxando vocês são aqueles que caíram no penhasco. Mas uma
vez que eles caíram do penhasco, o enorme elástico, que são vocês mesmos, retornaria para Deus
e os Verdadeiros Pais com grande velocidade. Então vocês seriam agarrados por Deus e os
Verdadeiros Pais. Que excitante! Vocês gostariam disso? (Sim.)
O elástico do Amor Verdadeiro é tão flexível e elástico. Não há nenhuma comparação entre o
poder de atração de Deus e a atração de Satanás. Certamente, o lado de Satanás será
completamente destruído. Deus deseja que nos coloquemos na posição de habitarmos totalmente
com Ele. O casal que está totalmente unido no espírito do Amor Verdadeiro deseja sentar na
frente de Deus como Seu corpo, e que Deus sente atrás de vocês representando sua mente. Esse é
o tipo de relacionamento que vocês desejam. Mesmo quando nos juntamos ao mundo espiritual,
não podemos ver o rosto de Deus. Podemos somente ver os rostos dos Verdadeiros Pais. Se vocês
não acreditam no Pai, sigam em frente e morram, e experimentem isso em primeira mão.
(Risadas.)
Vivemos neste mundo físico com uma forma física. Uma vez que nos juntamos ao mundo
espiritual, se não há nenhuma manifestação substancial de Deus, então como podemos viver
nossas vidas lá? Adão e Eva deviam ser a forma substancial de Deus. Se compreendemos o valor
eterno de Verdadeiros Pais, então que bênção incrível temos nesta vida física ao realmente
conhecer os Verdadeiros Pais. Às vezes o Pai bate em sua cabeça ou belisca sua bochecha. Quão
precioso é construir esse relacionamento pessoal com os Verdadeiros Pais neste mundo físico.
Finalmente, quando se juntam ao mundo espiritual, com um sorriso, vocês podem lembrar do Pai,
quando sentavam frequentemente na fileira da frente em Belvedere e eram atingidos por ele.
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Vocês não acham que o Pai sorriria e lembraria dessas ocasiões? Então o Pai bateria em vocês
mais uma vez. Aqueles que sentam na frente são os abençoados. Se o Pai faz contato com vocês,
isto significa que você se torna o objeto do Pai naquele momento.
Devemos encontrar o Messias, os Verdadeiros Pais. Verdadeiros Pais existiam antes da criação,
após a criação, e na eternidade. Deus criou este mundo centrado no ideal de Verdadeiros Pais. O
universo inteiro de Deus é feito do sistema de pares. Sem a parceria entre homem e mulher, não
pode haver nenhuma conclusão. Tanto homens como mulheres são necessários a fim de criar a
conclusão ideal.
A ambição dos seres humanos é enorme. Não há nenhum limite para a ambição de homens e
mulheres. Portanto, devemos nos tornar o centro do universo. Por favor, entendam isto
claramente. Nem mesmo pensem sobre si mesmos como sozinhos. Ao invés, pensem sobre si
mesmos como o centro de seu lar. A fim de se tornar esse tipo de centro, vocês deveriam ser
capazes de amar seu inimigo. Enquanto vocês praticam a vida de Amor Verdadeiro, não há
nenhum inimigo. Se vocês trilham o caminho de Amor Verdadeiro, então até mesmo o próprio
Satanás abrirá a porta e receberá vocês. É assim como vocês serão capazes de superar e conquistar
os diferentes níveis do mundo satânico. Finalmente, o próprio Satanás se renderá a vocês. Então o
mundo de liberdade se abrirá diante de vocês.
Entretanto, vocês devem passar através do ponto zero que é o ponto de auto negação. Neste ponto,
vocês encontrarão Deus e os Verdadeiros Pais. Então, centrado no amor verdadeiro haverá Deus,
Verdadeiros Pais e vocês mesmos. Vocês entendem claramente? (Sim.) Este é o ponto de total
negação. Portanto, seu amor não deveria vir primeiro. Antes do seu amor, existe o amor dos
Verdadeiros Pais e de Deus. Deus e os Verdadeiros Pais se regozijariam em dizer a vocês como
eles esperaram para encontrá-los por milhares de anos. Então vocês terão chegado ao ponto exato
no qual Deus começou a criar o universo. O ponto de fé, vida e obediência absolutas. A fim de se
tornar o objeto deste ponto, devemos oferecer obediência, amor e vida absolutos. Ao fazer isso,
vocês negarão tudo, incluindo a si mesmos. É então que vocês se encontrarão abraçados pelo
amor, e tudo será retornado para vocês.
Tal como a água evapora e se torna vapor, vocês também se tornarão um novo ser purificado. Esta
é a maneira pela qual vocês viverão no mundo de uma nova maneira. Vocês entendem claramente
o Pai? (Sim.) Então vocês entendem ‘O Ponto de Vista da História Cósmica e Eu’? Este caracter
chinês específico é pronunciado kwan. Ele consiste de dois caracteres diferentes. O primeiro
caracter sendo moon, que representa verdade. Este é realmente o nome do Pai. O segundo caracter
significa observar ou olhar com uma visão profunda. Portanto, juntos estes dois caracteres
significam buscar a verdade. [O Pai se refere ao quadro]. Este caracter chinês se refere a todo o
reino vegetal. Estes dois caracteres representam a raça humana. Estes caracteres representam o
mundo dos pássaros. Então combinados como os primeiros dois caracteres que o Pai se referiu
aqui, o significado completo destes caracteres é a observação cuidadosa do mundo inteiro.
O ponto de vista individual e familiar não deveriam estar divididos desta maneira. Ao invés, eles
deveriam estar alinhados. Dinheiro, conhecimento e poder não podem alterar este curso. Este
curso em linha reta é aquele de amor verdadeiro. Desde o nível individual até o nível mundial esta
linha deveria estar conectada. Devemos viver nossas vidas exatamente como Deus.
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Deus constantemente dá e esquece. A fim de criar todo este universo, Deus pode dar algum tempo
e ficar contente? Nunca. Ele constantemente investe e esquece.
Os ensinamentos da Igreja de Unificação nos dizem que indivíduos deveriam ser capazes de se
sacrificarem tal como Deus tem feito. O indivíduo é para a família, a família para a tribo, a tribo
para a nação, o mundo e o cosmos. O cosmos é para o benefício de Deus. Ao fazer isso, todos nos
tornamos os donos de Amor Verdadeiro, tal como Deus é. Esse é o motivo pelo qual todos temos
a ambição e o desejo de alcançar o mesmo topo. Vocês têm esse tipo de ambição? (Sim.) É
possível alcançar essa ambição? (Sim.) Com o que? (Amor Verdadeiro.) Isso está correto. Quanto
tempo o Pai esteve falando para vocês? (Três horas.) Então vocês devem aprender uma lição a
partir do Pai de como manter a atenção de sua audiência por três horas e meia.
Quando vai ver seu inimigo, você deve se preparar antecipadamente tanto interna como
externamente. Você deve ser capaz de tratar seu inimigo com mais amor e coração do que trata
seus próprios pais e avôs. Então veja se seu inimigo se rende a você. Se você oferece seu coração
e esforço sinceros, então ao menos ele oferecerá sua gratidão a vocês. Sua mente original diz a
vocês que ele sentiria. Aonde quer que você vá, se realmente se investe no espírito de amor
verdadeiro, então o mundo inteiro receberá você. Esta é a única forma que a restauração da
humanidade pode ser cumprida. Deus exerceu infinita paciência por todos esses milhões de anos.
Vocês não querem se tornar os filhos e filhas de Deus? (Sim.) Então vocês deveriam se
assemelhar a Deus. A fim de se tornarem qualificados para serem os filhos e filhas de Deus, vocês
deveriam ser capazes de oferecer tudo a fim de ter a rendição de seu inimigo. Se vocês fazem isso
três vezes, então seu inimigo se tornará seu inimigo.
Deus estaria muito interessado em suas ações. É assim como seremos capazes de eliminar o
mundo satânico. Deus é o rei de sabedoria. Quando o Pai veio para este país, 240 milhões de
americanos se opuseram ao Pai. Entretanto, eles estão agora recepcionando o Reverendo Moon.
Vocês também dão as boas-vindas para o Pai? (Sim.) Se isto é verdade, então sendo que vocês
vieram, primeiro de tudo vocês deveriam assumir a posição de liderança e educar os americanos
na forma de seguir o Verdadeiro Pai. Vocês entendem? (Sim.)
Onde o Pai estava destinado a ir hoje quando ele decidiu repentinamente parar e visitar a
América? (América do Sul.) Como vocês sabem, o continente sul americano é
predominantemente católico, enquanto a América do Norte é predominantemente protestante.
Quem é capaz de unir Caim e Abel? Somente o Verdadeiro Pai é capaz de unir Norte e Sul da
América. Entretanto, esta não é uma tarefa fácil. De fato, isto é mais difícil do que qualquer outra
coisa. Esse é o motivo pelo qual o Pai esteve investindo cada grama de sua vida, e ainda está
fazendo isso agora.
Não importa quais circunstâncias esperem por ele, o Pai está constantemente dando e esquecendo.
Vocês não acham que o Pai precisa de uma grande quantia de dinheiro a fim de cumprir estes
projetos? Se não há nenhum dinheiro, então o Pai deve vender a jaqueta que está usando a fim de
obter dinheiro para eles. O Pai está disposto a se tornar um trabalhador. Ele está disposto a
sacrificar tudo para o benefício deste projeto. Como vocês imaginam que Deus sentiria ao
observar o Pai tomando essa ação? Deus descerá e ajudará o Pai a cumprir esta missão. Se Deus
descer para ajudar o Pai com este nobre projeto, então nem mesmo Satanás pode acusá-lo.
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O Pai acredita que, se necessário, deveríamos vender East Garden, Belvedere, o Washington
Times ou qualquer outra coisa aqui a fim de ajudar a América do Sul. E sobre vender a
Universidade de Bridgeport? Vocês aceitariam tal ação? Depois de vender tudo, o que restaria
seria seus próprios ativos pessoais. Em sua opinião, o que deveria vir primeiro, vender nossos
próprios ativos pessoais, ou os ativos públicos que estão destinados a se tornarem locais históricos
de geração para geração? Ao invés, vocês prefeririam vender propriedades sagradas ou suas
próprias propriedades pessoais? (Nossas próprias propriedades pessoais.) Mas membros
americanos reivindicam que não têm ativos pessoais para vender. Então o que devemos fazer?
Deveríamos cortar o cabelo das mulheres para vendê-lo? Se uma mulher tem um cabelo longo
lindo, ele pode ser vendido por um preço alto. Vocês aceitariam essa ideia? (Sim.) Aquelas
mulheres que estão dispostas a fazer isto, mostrem suas mãos para o Pai. Todas vocês se tornaram
campeãs em levantar suas mãos.
Se o Pai solicita que vocês, mulheres americanas, deem todos os seus pertences pessoais para que
ele possa pegá-los e vendê-los para o benefício da América do Sul, vocês fariam isso? (Sim.) Se,
ao sacrificar todas as nossas posses, somos capazes de salvar as trinta e três nações na América do
Sul, vocês estão dispostos a fazer isto? (Sim.) Quando chegar o tempo que as trinta e três nações
da América do Sul são salvas por causa de seu sacrifício, o povo da América do Sul será
eternamente grato a vocês.
Os homens e mulheres na América do Sul são seus irmãos e irmãs. Vocês estão na posição de
derrubar estes milhares de anos de antigas barreiras que estão entre vocês, dando tudo que
possuem. Se isto é cumprido, então vocês serão benvindos em qualquer lugar que possam ir na
América do Sul. Uma vez que se juntam ao mundo espiritual, vocês serão benvindos por todos os
antepassados do povo sul americano. Uma vez que isso acontece, então a América do Norte se
colocará na posição de cabeça do continente americano e toda a América do Sul e do Norte se
tornará unida.
Por que o Pai está mirando as mulheres esta manhã em seu sermão? É porque as mulheres
expulsaram Adão três vezes na história. No nível familiar, no nível nacional e no nível mundial.
Sem liberamos as mulheres, não podemos nem mesmo falar sobre restaurar filhos. As mulheres
americanas estão na posição de rainhas. Entretanto, o Pai deve trazer vocês para a posição de
escravas, e restaurá-las de volta novamente. Este é o Princípio. Quando o Pai veio pela primeira
vez para a América, ele se colocou na posição de escravo para o mundo. Ele foi o rei de todos os
escravos. Portanto, as mulheres devem naturalmente seguir este exemplo. Do contrário, elas não
podem entrar no Reino do Céu.
Este é o curso de restauração. Ao unir as Américas do Norte e do Sul que originalmente se
colocavam na posição de inimigos, isto pode ser estendido para a unificação Europeia. Então pode
ser estendido mais ainda para o mundo de islamismo e judaísmo. Sem unificação, não há retorno
para a terra natal original. Devemos derrubar as paredes que existem entre eles. Também tem a
restauração de Zacarias, Izabel, Maria e José, como também a restauração entre Jesus e João
Batista. No nível da família de Jacó, o relacionamento entre os dez filhos de Lia e os dois filhos
de Raquel deve ser restaurado. Então finalmente descer ao nível de Adão e Eva. Depois que eles
caíram, seus filhos se tornaram inimigos entre si e, certamente cortaram seu relacionamento com
Adão. Todos estes relacionamentos devem ser restaurados.
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No curso de restauração, é necessário restaurar Eva primeiro. Então ela deve trazer seus dois
filhos, Caim e Abel, de volta para Adão, e estar reunida com Adão. É assim como toda a família
pode ser restaurada. Norte e Sul da América representam o Cristianismo. Portanto, eles
representam as nações noivas. América do Sul representa Caim e América do Norte representa
Abel. Ambas devem estar centradas na mãe do cristianismo. Na cultura europeia, centrada na
mãe, a unidade também deve ser alcançada.
No tempo de Jesus, as duas mães, Izabel e Maria, tinham que estar unidas centrando em Maria.
Além disso, Lia e Raquel tinham que estar unidas. Entretanto, elas falharam. No nível individual,
centrados na mãe, filhos Caim e Abel devem estar primeiramente unidos, e então retornar para
Adão. Então a partir do nível de América do Norte e do Sul, seguindo ao redor do mundo e
terminando no nível familiar. Foi na família que tudo originalmente virou de cabeça para baixo.
Agora devemos colocar tudo do lado certo. Esse é o motivo pelo qual os Unificacionistas têm
declarado a necessidade da soberania celeste. Também negamos nossos próprios corpos físicos e
chamamos o Reverendo e Sra. Moon de nossos Verdadeiros Pais.
Muitos de vocês têm enfrentado a situação de serem desafiados por seus próprios pais com
relação a esse assunto. Vocês receberam oposição de seus familiares e sua nação. É assim como
toda a nação da América se opõe ao Pai. Mesmo no nível individual, o ensinamento do Princípio
Divino nos encoraja a seguir nossa mente, ao invés de nosso desejo corpóreo. O desejo de nosso
corpo é sempre oposto à nossa mente.
Entretanto, todos estes vários níveis de oposição agora foram eliminados. O mundo inteiro é
incapaz de parar o Reverendo Moon. Desde o nível individual, isto se conecta ao nível mundial
diretamente, centrado no Amor Verdadeiro. Mesmo se o dom de Amor Verdadeiro é pequeno,
vocês não deveriam trocá-lo pelo mundo. O valor restaurado é equivalente àquele do mundo
inteiro. Este é o fruto que contém a semente. Esta semente agora será semeada aqui. Vocês
entendem? (Sim.)
Centrado no Amor Verdadeiro, o valor da família original de Adão, e daqueles casais que
receberam a Bênção dos Verdadeiros Pais, deve ser igual. Este é o ponto de onde vem o valor dos
casais Abençoados. Eles são o centro do universo. Nós, casais abençoados, devemos pertencer à
família real celeste. Não importa quão famosos um rei e uma rainha possam ser, se eles não têm
sua família real e seu povo, então eles não têm nenhum valor.
Vocês estarão em uma posição acima do rei ou abaixo do rei? Vocês estarão na posição para
receber ou para dar amor para o rei e rainha? Depois de terem amado completamente a raça
humana, então no mundo espiritual vocês estarão na posição para receber amor a partir de Deus e
dos Verdadeiros Pais. Vocês entendem? (Sim.) Sem utilizar o poder do Amor Verdadeiro, vocês
não podem mover Deus e os Verdadeiros Pais. Durante o ano passado o Pai esteve na América no
Sul, onde ele tem realizado mais do que tem feito na América do Norte em vinte anos. O Pai
sentiu que a América já era uma nação afluente que precisava muito pouca ajuda externa.
Entretanto, na América do Sul havia uma grande necessidade de ajuda. Portanto, o Pai investiu
mais esforço lá fazendo que os vários projetos se desenvolvessem rapidamente em um curto
espaço de tempo.
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Algum dia o mundo compreenderá quanto débito o Pai contraiu para o benefício da América do
Sul. Então toda a raça humana indenizará essa dívida. Não importa quão grande o débito possa
ser, toda a raça humana seguirá o Pai no futuro, mesmo se ele estiver em uma situação de grande
dívida. Vocês entendem? (Sim.)
Enquanto nos tornamos pessoas a quem a história é capaz de respeitar pelo que estamos fazendo,
então seremos aqueles a quem o mundo inteiro respeitará. Além disso, seremos lembrados pelas
gerações futuras. O tema do Pai nesta manhã é, “O Ponto de Vista da História Cósmica e Eu.” Isto
significa que nos tornaremos os protagonistas centrais, como reis e rainhas, a fim de conduzir a
providência de Deus. Vocês entendem claramente? (Sim.) Esta é a maneira pela qual seremos
capazes de edificar o Reino do Céu exatamente aqui na América. (Aplausos.)
Se juram seguir as pegadas do Pai, vocês estão dispostos a se sacrificarem tanto quanto o Pai tem
feito? (SIM.) Quanto cumprirmos o objetivo de trazer 3,6 milhões de casais para a Bênção de
novembro de 1997, então todos os problemas existentes serão naturalmente resolvidos. Amém.
Vocês estão dispostos a conduzir esta missão? (Sim.) Então levantem suas duas mãos. (Aplausos.)
Vamos orar.
Tradução: Prof. Marcos Alonso (novembro de 2020)
www.unificacionista.com
Fonte: http://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon96/SM960428.htm
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