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Todas as pessoas desejam e perseguem um mundo ideal, mas que tipo de ideal elas estão 
perseguindo? O mundo ideal verdadeiro. Qual é o fundamento dessa verdade? Muitas coisas 
formam o fundamento do conhecimento da verdade, o universo, e a realidade presente do nosso 
mundo. Quando classificamos animais e plantas, falamos sobre uma espécie pura ou original. 
Quando dizemos que um animal ou planta está em sua forma original, estamos nos referindo a 
um propósito invisível pretendido que se tornou realidade nessa espécie; essa é a forma original 
ou protótipo desse propósito. 
 
Há muitas imitações no mundo de hoje. Uma obra-prima original é única, mas pode haver muitas 
cópias. Essas cópias não podem ter o mesmo valor como o original. O valor desse original não é 
determinado pelo material de que é feito, mas pelo sentimento e atitude de seu dono original ou 
seu criador. 
 
A soberania desta nação é representada por um homem e uma mulher – o Presidente e a Primeira 
Dama. O valor de coisas preciosas deveria estar sempre mudando? Em uma democracia, os 
funcionários são eleitos a cada poucos anos, enquanto no passado os reinos eram regidos por 
monarcas que regiam por toda a vida. Destes dois sistemas, qual está mais próximo do ideal? Se 
uma monarquia está mais próxima ao ideal, porque o soberano não é uma nova pessoa a cada 
quatro anos, isso significa que o sistema da América não é perfeito? 
 
Democracia não é o sistema ideal idealizado por Deus, mas até encontrarmos o sistema ideal de 
monarquia no universo, a democracia é o melhor. Se a democracia é apenas um degrau na 
direção da monarquia celeste, então continuá-la temporariamente faz sentido. Vale a pena 
considerar por que todas as monarquias do passado foram transformadas em repúblicas 
atualmente. É porque nunca houve um verdadeiro rei; as pessoas sempre foram governadas por 
falsos regentes. Estamos no processo de encontrar a verdadeira soberania e governante do 
mundo. 
 
As pessoas hoje estão tão intoxicadas com democracia que até mesmo os filhos podem exigir que 
toda a família vote em uma decisão familiar. Se as sociedades e negócios podem ser 
administrados de uma forma democrática, porque não é viável que os filhos tenham uma voz 
igual em decisões familiares? A América sempre esteve tentando convencer o resto do mundo 
que democracia é o melhor sistema de governo, mas as pessoas podem votar em candidatos para 
a posição de Deus ou do Messias? Há um elemento fundamental faltando na democracia que a 
impede de se tornar o sistema ideal de Deus. 
 
Todos têm pais. Quem e o que são eles? Vocês têm seus pais naturais, é claro, mas eles são 
verdadeiros pais ou não?  
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Quando vocês dizem que algo é verdadeiro, isto deve ter as qualidades de ser absolutamente 
imutável e único. Hoje na sociedade americana há muitos padrastos, e às vezes eles são melhores 
pais do que os pais naturais; a vida familiar é muito confusa nesta nação. A menos que possamos 
esclarecer a definição de verdade, e do certo e errado fundamentais, haverá uma confusão ainda 
maior na história. 
 
Vocês precisam de somente uma mãe, ou de várias mães? Dez dólares são melhores do que um 
dólar, então dez mães e pais não são melhores do que apenas um? Vocês poderiam receber mais 
mesada se tivessem mais de um! Vocês poderiam ter uma boa arrecadação se cada um lhes desse 
$2, mas por que vocês nem mesmo querem considerar essa situação? Coisas verdadeiras sempre 
começam a partir de uma única fonte. O que vocês estão procurando é amor verdadeiro, não 
apenas coisas materiais. Dinheiro que não é dado com um coração amoroso não vale a pena; 
vocês querem algo que seja de coração. É necessário um padrão ou medida de amor verdadeiro. 
Deve haver uma forma para encontrar o original, que todos possam reconhecer e confiar, e então 
duplicar. É assim que os pesos e medidas são criados. Deve haver um padrão original a partir do 
qual todos os outros são criados. 
 
Qual é a coisa mais preciosa em nosso mundo atual? Para que servem os Verdadeiros Pais? 
Vocês gostam deles porque dão a vocês uma mesada, os educam e os divertem todos os dias? 
Vocês dizem que eles dão amor verdadeiro, mas para que serve o amor verdadeiro? O Louvre em 
Paris é um dos melhores museus do mundo, com muitas obras-primas originais, além de alguns 
dos pesos e medidas padrões utilizados na ciência. Como vocês gostariam de ser um museu que 
possuísse muitas das coisas originais no universo, como também muitas antiguidades antigas? 
Vocês certamente seriam ricos e orgulhosos por ter muitas coisas que ninguém mais possui. 
 
Agora imaginem que há um museu exibindo o amor em sua forma original. Deus gostaria de 
visitá-lo? O que seria exibido mais proeminentemente e com maior honra nesse museu? Pedaços 
de ouro, ou conhecimento, ou poder? Mais do que qualquer outra coisa, as pessoas gostariam de 
ver o museu de amor. Hoje vocês aprenderam uma palavra fantástica: museu de amor. Vocês 
podem encontrar esse lugar na Grã-Bretanha ou na França? 
 
Vocês não gostariam de ir ao museu de amor? Que tipo de demonstrações vocês viriam lá? Ele 
deveria durar somente cinquenta ou noventa anos, ou para sempre? Quando arquitetos planejam 
um museu, eles levam em consideração cada possível desastre que poderia colocá-lo abaixo, e 
tomam precauções para controlar luz e umidade ao redor das exibições. Qual a espessura das 
paredes do museu do amor? Se Deus sabe melhor, onde Ele iria querer construir o museu do 
amor? Aqui na terra, ou no mundo espiritual? Se fosse construído na terra, então ladrões e 
gangsters iriam querer invadir e roubar, por isso Deus decidiu que o museu do amor seria o 
Reino do Céu. 
 
Os cristãos de hoje querem ir para o céu, por isso eles dizem que acreditam em Jesus. Mas de 
fato o que eles querem dizer é que são qualificados para serem exibidos no museu de Deus. 
Entretanto, a maioria deles querem receber a graça de Deus ao invés de dar amor verdadeiro. 
Quem entrará no museu de amor de Deus primeiro – aqueles que recebem amor ou aqueles que 
dão amor? Vocês querem receber amor ou dar amor? Vocês dizem que querem dar amor, mas eu 
digo que vocês são um banbdo de mentirosos! 
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Vocês, mulheres, se casam para dar ou receber amor? A pessoa que se casa para receber amor ao 
invés de dar, merece ir para o inferno ao invés de ir para o museu do amor. Que tipo de espécie é 
feita para dar amor? A pessoa que arrancaria seu próprio se lhe dissessem somente para receber 
amor poderia estar qualificada para ir para o Reino do Céu? Se seu corpo quer dar amor, mas sua 
mente quer mantê-lo, somente seu corpo entrará no céu? Vocês querem entrar no museu do amor 
como um ser inteiro, ou deixar para trás partes de si mesmo? 
 
A pessoa cujo corpo somente quer receber amor está pronta para ir para o Céu? Vocês devem ser 
exatamente o oposto e estar ansiosos para dar amor. Vocês podem distinguir entre as partes de si 
mesmos que querem dar, e aquelas que querem receber amor? Sendo que eu já disse o critério, 
vocês podem se avaliar. Se vocês tivessem o direito de ir para o museu do amor, vocês iriam 
querer ser a exibição mais superior no museu, ou a mais pobre? 
 
Ouvimos que Deus é bom e onipotente, mas por que Ele está lá? Qual é Seu propósito de 
existência? Deus também precisa de amor? Como vocês sabem que Ele precisa? O Presidente 
Carter está na Casa Branca, administrando o país, mas ele tem amor? Não importa quão 
poderoso ele seja, quando ele está totalmente sozinho, não há nenhuma forma que ele possa dar 
ou receber amor. E quanto a Deus, o criador de todo o universo – Ele pode ter amor sozinho? Ele 
pode rir com amor o tempo todo em Seu trono se Ele está sozinho? Se sim, então Ele é um Deus 
louco. Se Ele tem ao menos um lenço, então Ele tem um objeto com o qual pode interagir. 
 
Vocês acham que o Deus Todo-Poderoso precisa de um objeto com o qual se relacionar? Deus 
sabia que Ele absolutamente precisava de um objeto para se relacionar. Se Ele é Todo-Poderoso, 
Ele poderia criar esse objeto? Por que então Deus criou o universo? Simplesmente porque Deus 
precisava de um objeto com o qual se relacionar. Por que as pessoas gostam de ter animais de 
estimação, ter jardins e alimentar os pássaros? Porque elas encontram alegria ao se relacionar 
com um objeto. Deus criou o universo pela mesma razão. 
 
Tenho visto que muitos americanos realmente amam seus animais de estimação, mas às vezes 
eles amam seus animais de estimação mais do que amam seus semelhantes. Isso é bom? Por que 
não? Seria certo que Deus amasse as plantas e os animais mais do que o homem? Já ouvi falar 
sobre o movimento gay na América. É natural no mundo animal que animais machos amem 
outros animais machos? Quando olhamos para o mundo animal, vemos um comportamento 
natural criado por Deus. Então quando olhamos para o comportamento no mundo humano, 
ficamos doentes. Deus colocaria o movimento gay no lugar mais glorioso em Seu museu do 
amor? Não, exatamente o oposto. Deus sente que essas pessoas são lixo e não quer estar perto 
delas. 
 
Se amor verdadeiro está destinado a ser exibido no museu do amor, então uma coisa pervertida 
como a homossexualidade está destinada ao inferno. Tenho certeza que ouvir isto faz vocês 
ficarem solenes e sérios. De fato, a América de hoje tem os sintomas de muitas doenças e, se 
continuar desta forma, ela está destinada a declinar. Este continente é um exemplo do inferno. Os 
homens são criaturas preciosas de Deus que devem nascer no amor, amadurecer em amor e 
cumprir suas vidas em amor. É dessa forma que Deus criou o homem. 
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Vocês não sentem orgulho de seus pais se eles se casam muitas vezes, e vocês não querem ser 
parte desses relacionamentos. Por que vocês não sentem que se isto os deixa felizes, eles devem 
ir em frente? Deus sempre fez Suas criações com dois aspectos, sujeito e objeto. A beleza dos 
dois é a ponte que os une; filhos são a ligação entre o pai e a mãe para os aproximar. Quando 
homens e mulheres fazem votos de casamento, eles estão se comprometendo com um único 
propósito e objetivo: unidade pura de amor. Quando os pais estão unidos em amor, os filhos são 
os participantes ou evidência de sua unidade. 
 
Vocês são o fruto de duas vidas, e vocês não podem negar esse fato solene. Vocês querem 
manter e ostentar essa pureza e relacionamento original para sempre, não é? Esse é o motivo pelo 
qual nada mais parece certo. Sendo que vocês são um testemunho do amor de seu pai e sua mãe, 
vocês querem que eles mantenham esse relacionamento para sempre, e sejam elevados ao céu 
juntos. Um pai, mãe e filhos são como ímãs que atraem um ao outro, e nenhum princípio no 
universo tem o poder para separá-los. 
 
Essa ponte é o caminho de Deus entre os dois polos. Ele quer que esse caminho dure pela 
eternidade, não apenas alguns anos. Se um dos polos ou pilares quebrar, o que acontecerá com a 
ponte? A ponte é a forma original ou protótipo de amor verdadeiro, e se apenas uma parte da 
obra-prima for quebrada, a coisa toda desmorona. Deus não precisa de dinheiro, poder ou 
conhecimento porque todas estas coisas pertencem a Ele. A única coisa que Deus precisa é amor. 
O desejo de Deus é seguir pela estrada de amor. 
 
O mundo religioso é a rodovia de Deus, onde Deus dirigirá Seu próprio veículo. Quem Deus 
gostaria que fosse seu motorista ou companhia nessa rodovia? Um pequeno japonês? Um 
americano alto? Deveria haver fronteiras, inspeções alfandegárias ou bloqueios nessa estrada? A 
rodovia de amor que Deus quer ter é universal, sem nenhuma barreira nacional ou racial. O 
homem que pode dirigir com Deus nessa rodovia deve ser um homem com qualidades universais 
que estejam acima de todas estas coisas. 
 
Deus quer amar homens brancos, mas se suas mentes estão divididas por preconceitos culturais e 
raciais, Deus vai gostar disso? Se Deus está dirigindo pela estrada e as pessoas de outras raças 
param o carro, protestando que não podem deixar o motorista branco de Deus entrar em seu 
território, Deus insistirá que elas devem deixá-lo passar porque ele é um homem bom? Ou Ele 
admitirá que elas têm razão para se manifestarem contra este homem? Ele dirá que não pode ir 
em frente até que esta situação seja remediada? 
 
Deus dará a uma dessas pessoas a oportunidade para demonstrar como ela é melhor do que o 
homem branco e quão distante ela pode dirigir. Eu sei a partir da experiência que isto é 
absolutamente verdadeiro. Há muito tempo atrás, me ofereci para ser o motorista de Deus, por 
isso comecei na rodovia de amor na Coreia. De repente, encontrei uma manifestação de pessoas 
bloqueando a estrada e protestando que eu não deveria ter permissão para passar. Eu apenas disse 
para Deus colocar Seu cinto de segurança, e então pisei firme no acelerador, e o carro arrancou! 
A porta da Igreja de Unificação está sempre aberta e qualquer pessoa pode entrar a qualquer 
momento. As pessoas querem tanto me seguir que fariam qualquer coisa, mesmo se elas tivessem 
que dar suas vidas. Isto é porque elas querem ter amor universal para que possam pular todas as 
barreiras.  
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Elas veem que todos podem entrar e estar unidos em amor comum. Eu saltei para o Japão e 
nunca senti que fosse um país estranho, mas que era meu país. Então eu vim para os Estados 
Unidos, mas embora o Departamento de Estado me considere um estrangeiro da Ásia, eu me 
sinto totalmente confortável aqui. A única coisa sobre a qual estou preocupado é ter certeza que 
Deus ainda está no banco de trás com o Seu cinto de segurança; o carro seguiu tão longe que 
talvez algo poderia ter acontecido com Ele! 
 
Todos os jovens vêm a mim porque Deus ainda está sentado no banco de trás e eles sentem Seu 
poder. O amor verdadeiro de Deus é o poder que os atrai. É tão forte que as pessoas chamam isso 
de lavagem cerebral! Eu não estou oferecendo a vocês uma vida confortável, então por que vocês 
vêm? Estou sempre empurrando vocês e pedindo para vocês sofrerem, mas vocês ainda querem 
vir. Há muitas outras formas de adorar a Deus, assim, por que vocês vieram aqui para sentar em 
um chão de concreto? Para tornar as coisas piores, meus sermões não duram apenas quinze 
minutos, mas às vezes seis ou dez horas. Suas pernas e bumbum devem doer agora, mas ainda 
vocês estão vibrantes e felizes. Por que é assim? Aqui vocês provaram um pedaço do amor 
verdadeiro de Deus. 
 
Vocês sentem algum poder e energia fluindo aqui, dos quais vocês nunca se cansam. Quando o 
Presidente Carter vai para outros países, ele é cumprimentado com saudações de 21 tiros e 
tratamento de tapete vermelho, mas as pessoas ficam tão felizes ao vê-lo que o recebem com 
lágrimas? Não, em muitos países há manifestantes gritando, “Yankee, vá embora.” Quando eu 
for para o exterior, pode não haver salva de 21 tiros e tapete vermelho no aeroporto, mas em 127 
nações do mundo há pessoas que querem genuinamente que eu vá. Eles oram com lágrimas dia 
após dia para que eu vá para seu país. 
 
Eu sou como uma ponte construída em muitas direções diferentes para conectar várias nações e 
culturas. Eu sei muito bem o que os americanos querem ouvir; eles gostam de elogios e palavras 
bonitas, mas ao invés eu digo a eles que esta nação está seguindo para o desastre e declínio. Ela 
precisa de um médico de outro país para trazer uma cura e salvação. Eu sei que os americanos 
não gostam de ouvir isto, mas ainda assim digo. Eu não sou perseguido porque sou burro o 
suficiente para dizer essas coisas. Eu posso ser muito diplomático se necessário, e não tenho que 
conduzir a Igreja de Unificação dessa forma puritana. Eu poderia encorajar vocês a irem para a 
discoteca toda noite, e então o Departamento de Estado pensaria que eu sou normal. 
 
A questão é muito simples – faremos o que agrada o Departamento de Estado ou o que agrada a 
Deus? Muitas vezes eu sou crítico da política Carter quando isto desagrada a Deus, embora eu 
saiba que não vai me beneficiar enfurecer o chefe de estado falando abertamente. É porque falo 
abertamente que tenho sido investigado por muitas agências de governo deste país. 
 
Mesmo agora eu sei que há um dispositivo de escuta aqui e minhas palavras estão sendo 
gravadas em algum lugar. Mas eu gostaria que os bisbilhoteiros ouvissem este sermão! Eu não 
me beneficio falando; contratempos são inevitáveis, e as pessoas planejam medidas drásticas 
contra mim. A KGB e todo o mundo comunista não podem se dar ao luxo de me deixar crescer. 
Vocês Moonies são olhados com desdém e tratados como anormais e subumanos, mas eu estou 
determinado a tornar vocês homens e mulheres que podem agradar a Deus, não o Departamento 
de Estado e o Kremlin.  



 6

Em um momento ou outro, todos morreremos. Isto é realidade. A coisa importante é se nos 
qualificaremos para ser exibidos pela eternidade no museu do amor. Deus está verificando e 
observando, olhando para ver qual é sua conduta em todas as áreas, vendo quem é uma obra-
prima de amor. Eu quero que Deus fique surpreso com tudo que posso fazer. Deus vê que há 
enorme diversidade no museu do amor, e Ele está procurando um protótipo ou modelo para toda 
a história. É isso que estou tentando ser. Estou pintando uma obra-prima que retrate o amor de 
Deus. 
 
O povo americano vem contra nós porque eles não nos entendem, mas nossa intensidade de amor 
superará todo o amor deles. O amor de Moonie deve ser o mais quente. Moonies realmente são 
figuras misteriosas na vida americana. Não importa como as pessoas olham para vocês, eles não 
podem entendê-los. Todos pensam que Moonies são cérebros lavados e esperam que vocês sejam 
tolos e pareçam estranhos. Mas quando olham para vocês, eles vêem jovens revigorantes que têm 
um grande propósito no amor. Então as pessoas imaginam como o Reverendo Moon conseguiu 
atrair a nata dos jovens da América. 
 
Agora os americanos se opõem a nós porque não sabem sobre mim, mas depois se oporão a nós 
porque perceberão que reuni a nata da juventude, e eles querem vocês para eles mesmos. Quando 
eu me aposentar ou for para o mundo espiritual, vocês gostariam que o presidente da Ford Motor 
Company ou mesmo o presidente americano assumisse o meu lugar? Com minha pele escura e 
olhos pequenos, não sou simpático. Vocês não preferem ser liderados por um homem branco? 
Então vocês não serão perseguidos. Vocês poderiam imaginar Moonies sem o Reverendo Moon? 
 
O fenômeno da Igreja de Unificação é um assunto de estudo por pessoas de muitas áreas 
tentando descobrir o que eu sou. Eu me destaquei na área acadêmica, nos mundos da cultura e 
esportes, e no mundo dos negócios. O que estou tentando fazer? Eu quero representar Deus em 
todas as áreas, para que Deus possa dizer, “Meu filho, realmente você é meu representante.” 
Seria mais agradável para um pai dizer que seu filho sabe tudo sobre uma área, tal como lei, mas 
pouco sobre qualquer outra coisa, ou que ele é bem versado em muitas áreas? Não há um 
momento de tédio na vida dos Moonies, certo? Você pode receber quatro missões no mesmo dia. 
Às vezes os líderes americanos me pedem para dar uma missão de cada vez porque eles estão tão 
ocupados, mas eu quero treiná-los para atenderem muitas coisas ao mesmo tempo. 
 
Eu quero ser um protótipo no museu americano. Se vocês forem recusados entrar no museu por 
causa da carência de determinadas qualidades, vocês reclamarão comigo que não insisti que 
fizessem as coisas adequadas para que pudessem complementar sua personalidade. Agora vocês 
dizem que não podem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu quero que tentem tudo, 
desde a restauração material e testemunho para educação, negócios e restauração. 
 
Vocês querem estar mais perto de mim, não é? Vocês vão dizer que não vão fazer algo apenas 
porque não gostam disto? Se vocês pudessem deixar passar as coisas que não gostam, então eu 
poderia dizer a Deus que não deveria ir a determinados lugares porque isso traria perseguição. Se 
eu fosse dessa forma, então eu seria um verdadeiro modelo? Pelo contrário, eu sempre pedi a 
Deus que me deixasse fazer o que as outras pessoas não gostavam de fazer. “Quando toda a 
humanidade evita essa missão, deixe-me fazê-la,” eu dizia. Até agora, os americanos ouviram 
falar de mim de forma notória, mas virá o tempo quando eles ouvirão coisas boas sobre mim. 
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Vocês são um bom exemplo. Vocês necessariamente não me amavam no início; em muitos 
casos, vocês foram anti-Moonie, mas então vocês mudaram e se tornaram Moonies dinâmicos. 
Quando o público americano ouve a verdade sobre o Reverendo Moon, eles estão destinados a 
me amar. Eu penso que a América será o país que erguerá a maior e mais alta estátua minha no 
futuro porque os americanos sentirão muito culpados sobre como me perseguiram. Eu posso 
proclamar que com o tempo a América se arrependerá. 
 
Eu fui tratado aqui pior do que em qualquer outro país, mas não importa agora porque eu 
terminei e cumpri tudo. Eu poderia deixar a América a qualquer momento sem me arrepender 
porque fui vitorioso sobre esta nação. Nenhum choque ou desprogramação mudará vocês porque 
vocês são fortes homens e mulheres de Deus que se colocam no Princípio. Vocês querem ser 
uma obra-prima no museu de amor de Deus? Eu posso confiar em vocês? 
 
Agora uma hora e quarenta e cinco minutos se passaram, e o capítulo um está terminado! 
Aqueles que querem fazer uma pausa, podem ir embora, mas o capítulo dois começará agora. 
Deveríamos guardar o capítulo dois para mais tarde? Eu estou cansado. Não é fácil falar por um 
longo tempo! Eu estive falando toda a minha vida. Vocês querem ir em frente? 
 
Qual animal vocês acham que Deus ama mais? Por que Deus ama mais o homem? Não podemos 
lutar como tigres, ou correr como veados, ou voar como pássaros, então por que Ele gosta do 
homem? O homem tem mais limitações do que os animais. Como vocês sabem que os animais 
não amam Deus? O homem é a única criatura que tem a capacidade de alcançar o amor eterno. 
Os animais falam sobre religião e vida eterna? Deus fez o homem como a única criatura com um 
senso de eternidade e tradição. Dessa forma somos a imagem de Deus. 
 
A raça branca basicamente se originou basicamente no norte da Europa e Escandinávia. Homens 
brancos desenvolveram a tradição de lutas em duelos de honra sobre uma mulher, que então 
segue com o vencedor. Esse é um tipo primitivo de padrão do mundo animal. Pessoas brancas 
frequentemente recorrem ao derramamento de sangue na história, em parte porque eles são 
basicamente carnívoros. Primeiro comiam carne crua, então mais tarde carne malpassada, a qual 
sempre tinha sangue. Outro tipo de cultura é a cultura do consumo de vegetais. Qual estaria mais 
perto do lado de Deus? A tendência na direção de alimentação saudável e vegetarianismo é um 
bom sinal na América. Além disso, a América está olhando para o Oriente para algumas soluções 
para seus problemas, e está intrigada com o misticismo da Ásia. Não estou dizendo isso para 
criticar, mas para que vocês possam ver o quadro geral do ponto de vista histórico. 
 
Agora há uma tendência de homens e mulheres saírem para namorar, passarem uma noite juntos, 
e então seguirem seu próprio caminho, talvez nem mesmo sabendo o nome um do outro. Como 
isto é diferente do comportamento animal? De certa forma, é pior do que o comportamento 
animal, pois pelo menos os animais se unem para o propósito da multiplicação, algumas vezes 
por ano. Mas os homens podem até mesmo fazer isso toda noite, apenas por prazer carnal. 
 
Os homens têm um caráter moral que pode entender o significado e valor do amor e tradição 
eternos. Estes são os maiores elementos que tornam os humanos supremos. Deus definiu como 
deveria ser a forma de vida do homem. A forma de Deus deveria ser o padrão, ou isso é 
antiquado e uma coisa do passado? Devemos mudar o princípio de Deus, ou devemos mudar?  
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Mais mudanças são necessárias aqui na América do que em qualquer outro lugar. Um 
movimento que esteja tentando restaurar uma vida centrada em Deus seria bem-vindo aqui na 
América, ou seria acusado e perseguido? A América sobreviverá mais vivendo uma forma moral 
ou a forma corrupta? A América deveria mudar, não é? 
 
Vamos falar um pouco sobre os Verdadeiros Pais. Deus precisa dos Verdadeiros Pais para Seu 
benefício ou para o benefício deles? O movimento pela igualdade é muito forte na América. 
Deus criou tudo para ser igual em todos os níveis? Colocando-se na posição de Deus, vocês 
criaram primeiro o homem ou a mulher? As mulheres diriam que naturalmente Deus criaria a 
mulher primeiro. Deus precisa de alguém que possa ser o mestre, ou sujeito, e assumir 
responsabilidade pelo todo. Essa é a qualidade masculina. Se o leão ruge, é necessário alguém 
que possa dominar o leão. Imaginem um leão rugindo, e uma mulher de pé gritando, “Pare com 
isso!” Não pareceria mais natural ver um homem de pé ali, berrando, “Pare!” Qual parece mais 
natural? A característica masculina é para enfrentar o perigo e assumir a responsabilidade de 
proteger a todos. 
 
Mesmo sem ler o Gênesis, quando analisam a natureza, vocês podem ver duas características 
distintas de sujeito e objeto, cada uma com seus recursos especiais. Na história houve um 
período quando os humanos principalmente caçavam por comida, e sempre os homens estavam 
na linha de frente, certo? Todos os grandes heróis na guerra foram homens, e os homens 
desbravaram a colonização de novas terras e desenvolveram a indústria. O que Deus diria se as 
mulheres exigissem igualdade total e quisessem também barba? Ele ficaria envergonhado! Eu 
posso aceitar igualdade para todos quando estamos falando sobre amor supremo aos olhos de 
Deus. Então somos todos iguais. Mas uma mulher que exige um divórcio porque quer igualdade 
já perdeu seu direito à igualdade. Mulheres são objetos, e estão na posição de beleza e reflexão. 
 
A esposa do presidente é automaticamente a primeira dama, ou ela é aceita ou rejeitada baseado 
em sua aparência? Teoricamente vocês podem ter uma primeira dama com uma única perna e 
uma cabeça voltada na direção errada, mas enquanto ela estiver casada com o presidente, ela é 
automaticamente a primeira dama. Por que? Mesmo se ela tiver pouca qualificação para o 
trabalho, ninguém pode negar a ela essa posição enquanto seu esposo estiver eleito. Isso é porque 
ela é inseparável de seu esposo; no amor eles são uma unidade. Suponham que ela agisse 
heroicamente para salvar seu esposo do perigo, mas no processo ela perdesse uma perna ou 
ficasse aleijada. Então a perna perdida traria a ela ainda mais honra. Sua ação demonstra que ela 
ama seu esposo mais do que ama a si mesma. Se esta primeira dama de aparência humilde 
chegasse a uma recepção social para pessoas importantes do governo, os convidados glamurosos 
iriam querer evitá-la? Eles teriam lágrimas escorrendo pelo rosto ao ver a nobreza de seu amor. 
Seu amor genuíno e sacrifical faria todos eles chorarem. 
 
A América tem muitos patriotas que foram martirizados ou mutilados para o benefício de seu 
país, e todos os homenageiam e respeitam. Isso não é verdade? O mesmo princípio se aplica no 
serviço a Deus. Se vocês amam genuinamente a Deus e se sacrificam para o propósito de Deus 
para que sejam torturados ou martirizados, no reino celeste todos os cidadãos importantes se 
prostrarão para vocês. Até mesmo Deus confortará e amará profundamente essa pessoa. Amor 
tem esse poder de conquista. 
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Mesmo Deus não tem poder diante desse tipo de amor puro. Uma mulher aparentemente 
insignificante pode ser fonte de inspiração para todas as pessoas se ela demonstra amor genuíno. 
Isso é o que move as pessoas – nada mais. Enquanto eu der mais amor do que qualquer outra 
pessoa no esforço para o benefício de Deus, não importará quão humilde eu seja ou como eu 
pareça. O testemunho dessa vida será o mais homenageado no museu do amor de Deus. Não há 
ninguém no mundo religioso que tenha levantado mais problemas ou controvérsias em sua vida. 
 
Eu criei controvérsia na Coreia, então no Japão, e agora na América. Eu estou fazendo isso por 
dinheiro, por mulheres ou por honra? A única razão que sou polêmico é que estou comprometido 
a amar totalmente Deus, e cumprir a vontade de Deus na terra. Muitas pessoas na Coreia e Japão 
tem orado para Deus me remover desta terra e me tirar do caminho, mas essas são as pessoas que 
estão desaparecendo, uma a uma, enquanto eu continuo seguindo. 
 
Dinheiro e poder não são meus objetivos, mas Deus tem me abençoado com jovens e os recursos 
necessários para seguir em frente com a missão. Estes não eram meus objetivos, mas Deus os 
deu para mim como Sua bênção. Eu sempre orei que se meu sofrimento acelerasse o 
cumprimento da vontade de Deus, eu ficaria feliz em recebê-lo. Eu estava pronto para me casar 
com a mulher mais feia do mundo a fim de estabelecer um exemplo. Mas enquanto eu estava me 
movendo nessa direção, Deus respondia da forma oposta e sempre me dava o melhor em 
pessoas, sorte, honra e uma bela esposa. Eu nunca pedi por todas essas coisas. Isso não é 
misterioso? 
 
Eu sei que é assim que o Princípio funciona, então ao invés de confortar vocês e deixá-los viver 
facilmente, eu faço vocês sofrerem e demonstrarem sua devoção no nome de Deus, sabendo que 
Deus irá recompensá-los além de suas expectativas. 
 
Se vocês perguntarem para Deus se Ele já foi amado, Sua resposta será “não.” Se vocês pedirem 
a Deus para confiar que vocês o amarão, Ele se recusará. Por que Ele não pode confiar em 
vocês? Primeiro vocês devem provar seu amor por Ele. Ele pedirá para você ir para a guerra para 
o Seu benefício, e pedirá se você pode se tornar um mendigo ou um mártir para Seu benefício. 
Ele perguntará se você pode trazer seus filhos e tribo com você nessa direção, ao invés de seguir 
por si mesmo. Quando Deus me perguntou se eu poderia transformar minha própria família e 
familiares em soldados, sacrificando-os para o benefício de Deus, minha resposta foi Sim.” 
Vocês podem dar não somente sua própria família, mas trazer o mundo inteiro para se juntar 
nesse mesmo espírito? Isso é o que Deus me pediu. 
 
Jesus ensinou na Bíblia que alguém que amasse sua esposa ou filhos mais do que amava Jesus 
não era digno de Jesus. Jesus insistiu que as pessoas deviam amá-lo mais. Essa foi a declaração 
mais dramática. De acordo com o raciocínio científico, Jesus fez muitas afirmações 
contraditórias, tal como, “Aquele que salvar a sua vida, a perderá, mas aquele que perder a sua 
vida para meu benefício, a salvará.” Ele também disse que o pior inimigo de uma pessoa é sua 
própria família. 
 
Há muitos exemplos de santos que foram martirizados, ou cujas famílias se tornaram uma oferta 
de sacrifício para Deus, mas não muitos que puderam trazer sua própria nação e mundo para o 
altar de Deus.  
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O amor de Deus começa a partir do centro, envolve todo o universo, e volta para o centro. Deus 
não recebeu este padrão absoluto de amor de ninguém – indivíduo, família, tribo, nação ou o 
mundo. Se não tivesse ocorrido a queda, Deus pretendia que Adão e Eva cumprissem esse 
padrão no jardim do Éden. Entretanto, nenhuma tradição foi estabelecida a partir do amor de 
Deus em qualquer nível. A religião deveria estabelecer esse padrão e tradição através do 
Messias, que vem como um homem de Deus. Como um indivíduo, ele estabelece a tradição, e 
então traz sua família, tribo, nação e mundo. Esse é o propósito para sua vinda. 
 
Os cristãos que amam Jesus têm este tipo de tradição de amar Deus? É a vontade de Deus ter 
centenas de denominações cristãs? Deus permitiu que o poder do comunismo se tornasse grande 
para que as pessoas justas sejam advertidas que algo errado está acontecendo no mundo 
religioso. A corrupção dos jovens americanos através das drogas é outro sintoma de algo errado. 
 
Quando vocês veem essa decadência e destruição no mundo, vocês acham que eu deveria ficar 
sentado e desfrutar minha própria vida? Isto é uma emergência, e medidas drásticas devem ser 
tomadas. Declaramos guerra à homossexualidade, drogas, prostituição e promiscuidade. Isso 
servirá ao nosso próprio propósito, ou para o propósito de Deus e do mundo? Deus quer que 
surja alguém que estabeleça o padrão de amor nos níveis familiar, tribal, nacional e mundial. Isso 
nunca foi feito em toda a história. 
 
Na Igreja de Unificação transcendemos idioma, raça, nação e cor. Somente homens amarelos 
deveriam receber posições responsáveis simplesmente porque eu sou amarelo? Não, 
transcendemos a consideração racial. Adão e Eva deveriam ter sido os primeiros antepassados da 
humanidade, os primeiros verdadeiros pais, mas ao invés eles se tornaram falsos pais 
pecaminosos. Eles não tiveram uma verdadeira tradição de amor centrada em Deus para dar aos 
seus filhos. Eles deveriam ter estabelecido a tradição de verdadeiro homem e verdadeira mulher 
vivendo como irmão e irmã, então a tradição de verdadeiros esposo e esposa, verdadeiros pai e 
mãe, então verdadeiros avós. Já existiu na terra a família que cumpriu os desejos de Deus? Não. 
 
A menos que essa tradição surja na terra, não haverá nenhuma tribo ou nação centrada em Deus. 
Até que surja o homem que pode estabelecer o padrão e ser o modelo, o resto do mundo não 
pode ser corrigido. Não podemos mudar a falsidade para verdade da noite para o dia; vocês 
devem ir para o mundo satânico e demonstrar amor verdadeiro, e somente então ele voltará para 
a origem. Será uma grande sorte ter a tribo e tradição que estejam realmente centradas em Deus. 
Tem sido o sonho de Deus todo esse tempo estabelecer a tradição de amor na terra. Para tornar 
isso realidade, Ele enviará o Messias. 
 
Os Verdadeiros Pais são o protótipo da família de Deus; eles aperfeiçoaram a posição de irmão e 
irmã, esposo e esposa, pais, e finalmente de avós. Adão e Eva deveriam ter conduzido sua tribo, 
e então uma nação Adão e um mundo Adão teria sido formado. Tudo isso começa em um único 
ponto. Vocês já ouviram isto antes? Há todos os tipos de religiões atualmente, mas elas nunca 
compreenderam esse conceito. O pecado trouxe a destruição de tudo. 
 
Jesus veio a esta terra para ser o verdadeiro e duradouro pai da humanidade. Esse é o motivo 
pelo qual ele disse que os crentes negariam seus falsos pais, a falsa sociedade e os falsos 
relacionamentos – para chegar até seu verdadeiro pai.  
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A essência do Cristianismo é a tradição de amor verdadeiro. Mas enquanto ele estava fazendo 
essa importante missão, Jesus foi crucificado. Não houve nenhuma chance para a tradição de 
verdadeiros pais desabrochar completamente no tempo de Jesus, e Jesus não foi empossado 
como o pai duradouro antes de sua crucificação. 
 
O mundo inteiro está esperando pelo dia no qual eles possam receber restauração através de 
verdadeiros pais, que tragam a tradição do amor verdadeiro centrada em Deus. A criação da 
família de Deus transcende raça; é como uma super raça. O mundo decaído terá que nascer 
novamente no novo mundo, e ao negar a falsidade e aceitar a verdade, ele começará a tradição 
familiar, a tradição tribal, a tradição nacional e a tradição mundial. 
 
A Igreja de Unificação tem um fenômeno único – o fundador é oriental, mas os membros vêm de 
todas as cinco raças. Todos os tipos de pessoas passam a herdar a verdadeira tradição do amor de 
Deus. Uma vez que recebemos essa tradição, somos todos iguais e unidos. Brancos, negros e 
amarelos, se casam e criam famílias internacionais de muitas cores, uma coisa realmente muito 
linda aos olhos de Deus. É assim como a herança de amor se expandirá para todo lugar e cobrirá 
o mundo. A Igreja de Unificação conduz casamentos em massa porque somos todos parte de uma 
única família humana. 
 
Temos a tradição que casais casados se separam para trabalhar duro, e todos exaltam essa 
tradição. Vocês não podem encontrar isso em nenhum outro lugar no mundo. Tradição sempre 
começa com um único homem, então uma família, uma tribo, uma nação, o mundo, e então 
retorna para Deus. Esta é a direção da tradição de amor. Quando vocês transmitem isso para o 
território e o consumam, vocês são realmente uma obra-prima pela eternidade no Reino do Céu. 
 
Qual seção vocês gostariam de ser colocados no museu de Deus: na seção familiar, da tribo, 
nação ou seção do mundo? Há muitas seções no nível nacional, mas quando vocês vão para a 
seção cósmica, não há ninguém lá. Eu sabia que este espaço estava vazio, por isso fiz disso meu 
objetivo, e também meu objetivo para todos vocês. Podemos cobrir essa distância até o nível 
cósmico muito facilmente, certo? Não, este é o caminho mais difícil. É tão difícil que seus olhos 
choram, e seu nariz e boca também pingam líquidos. Todo seu corpo apenas escorre suor. Mas 
eu decidi que iria até lá de qualquer maneira, mesmo se o mundo inteiro viesse contra mim. Eu 
decidi que mesmo se Deus viesse contra mim, eu não seria dissuadido. 
 
Ninguém pode me incomodar ou me colocar de lado. O espaço do nível cósmico é o grande 
ápice de todo o museu, e toda a humanidade irá implorar para ter esse espaço aberto para que 
eles possam vê-lo. Porque Deus não pode me ajudar, Ele também estará esperando do lado de 
fora desse espaço. Mesmo se Deus não podia me ajudar, eu estava determinado a seguir porque 
essa é a única forma para salvar a humanidade. Uma vez que eu ganhasse com meu próprio 
poder, Deus pagaria bilhões de dólares para ser dono desse museu. Eu perguntaria a Ele, “Quanto 
o Senhor pagaria? Eu não preciso de dinheiro no mundo espiritual, por isso o Senhor, Deus, é 
meu resgate!” Uma vez que Deus concordasse, eu diria, “Deus não é suficiente dar a si mesmo 
como resgate; o Senhor deve incluir seu coração e amor.” Deus tem que concordar porque essa é 
a única forma que Seu sonho pode se tornar realidade. 
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Quando eu recebesse o amor de Deus, eu mostraria a Ele um trono preparado dentro do museu 
para Ele. Mas Ele se recusaria a ficar lá e iria querer vir comigo, dizendo que eu era Seu dono, 
por isso Ele tinha que ir onde eu fosse. Então quando Deus quisesse possuir algo, Ele teria que 
me pedir porque eu seria o dono de Seu amor. Isso também acontece na sociedade; um esposo 
pode pedir permissão para sua esposa para fazer algo, e mesmo os pais podem pedir a permissão 
para seus filhos. No final Deus terá uma família e tribo onde Ele pedirá permissão para fazer 
coisas. Esse é o tipo de tribo que Deus esteve esperando todo este tempo, com a qual Ele pode ter 
íntima unidade, e onde Ele pode habitar com os homens. Essa será a família que herda Sua 
verdadeira tradição. 
 
Quem é o Messias? Adão e Eva estavam destinados a estabelecer esta tradição de amor e 
verdadeira paternidade, mas isso não foi feito. Isto também não foi feito 2.000 anos atrás, então 
em algum momento o Messias virá para instalar a verdadeira paternidade, incluindo todas as 
tradições de amor. A medida ou padrão original seria os próprios Verdadeiros Pais, e então 
muitas cópias poderiam ser feitas. 
 
Se vocês querem descobrir quão bons vocês são, tudo que devem fazer e se comparar com a 
medida. A missão dos Verdadeiros Pais na Igreja de Unificação é estabelecer a tradição de amor 
centrada em Deus aqui na terra alcançando-a e deixando essa perfeição para trás. A Igreja de 
Unificação está aqui para se tornar o centro de treinamento para esse amor, e vocês devem ser 
pioneiros dessa tradição na terra. 
 
Eu tive muitas experiências incrivelmente amargas ao chegar até aqui, mas suportei e mantive 
silêncio, perseverando a cada dia, sabendo que esta era a tradição a ser seguida. Esta é uma época 
incrível na qual vivemos, na qual os Verdadeiros Pais puderam declarar a consumação dos três 
cursos de sete anos. Essa é uma grande vitória em si mesma. Agora eu declarei o início do 
segundo período de três cursos de sete anos, na qual a reorganização da humanidade ocorrerá em 
nosso tempo de vida. 
 
Vocês precisam consumar a tradição de amor em seu nível, e isso é tudo que se refere ao lar 
igreja: se tornar um messias tribal que vive essa tradição. Vocês são como as cópias da medida 
original, saindo para fazer mais duplicatas em seu lar igreja. Lar igreja é a coisa mais significante 
que vocês poderiam ter. Sem lar igreja vocês se sentirão pobres e infelizes. 
 
Vocês precisam da tradição de amor? Façam isto então. O tempo chegou. Se vocês se tornaram 
uma pessoa que herdou a tradição de amor de Deus, e então me entregam isto, tal como vocês me 
amam, vocês podem amar o lar igreja. Então os outros amarão vocês como vocês me amam. A 
tradição dos Verdadeiros Pais será realizada através de sua família, onde Deus pode visitar e 
habitar. Se vocês praticam esta tradição, sua família certamente será uma habitação de Deus. O 
nome Igreja de Unificação não será necessário no futuro; ele não será necessário para a própria 
Igreja, mas para vocês e seus descendentes. Sem seguir esta rota, ninguém pode entrar no céu. 
 
Vocês querem encontrar o critério e entrar no museu do amor do céu, e a área de teste é o lar 
igreja. Há todos os tipos de pessoas em sua área de lar igreja, assim, ela é um microcosmo do 
mundo. Vocês devem fazer de cada um deles os filhos de Deus, para que Deus possa habitar com 
eles, e pedir sua permissão para fazer coisas.  
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Quanto maior a missão e tribulação, mais vocês brilharão no museu celeste pela eternidade. E 
quanto às mulheres mais velhas, vocês farão isto? 
 
Uma vez que conheci este segredo, nada pôde me parar. Do contrário, eu teria seguido um 
caminho fácil; eu não sou um tolo. Eu tenho uma cabeça grande, mas tenho olhos pequenos que 
podem ver a longa distância. Olhos grandes olham para coisas imediatas, tais como coisas 
materiais, e ocidentais têm olhos grandes. Mas olhos pequenos veem além das coisas materiais 
até as coisas espirituais. Há um grande desejo e esperança nos ocidentais de se fundirem com a 
cultura oriental. A prova que Deus ama vocês é que Deus enviou o Reverendo Moon para a 
América. Amém. Eu quero que vocês digam, “Eu farei isto. Eu posso fazer tudo.” Muito 
obrigado. Deus abençoe vocês. 
 
Tradução: Marcos Alonso 
www.unificacionista.com 
http://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon80/800420.htm 
 

 


