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No dia 18 de agosto de 2000, o Rev. Dr. Sun Myung Moon foi agraciado com o
Prêmio Paz Universal pela Associação Mundial de ONGs (WANGO). Ele
proferiu este discurso em um banquete realizado na mesma noite no salão de
jantar dos delegados na sede da ONU.
Honrados e distintos convidados, senhoras e senhores! Eu gostaria de expressar minha sincera
apreciação pelo Prêmio Paz Universal que minha esposa e eu recebemos aqui nas Nações
Unidas, o marco histórico da paz mundial. Permitam-me utilizar esta oportunidade para falar
brevemente sobre o tema, “Derrubando Fronteiras e Paz Mundial.”
Senhoras e senhores, se pudéssemos derrubar todas as fronteiras neste mundo, a paz mundial
viria necessariamente. Mas o ponto que devemos lembrar é que Deus não é o senhor de
fronteiras. Satanás, o mal, as criou primeiro. Satanás e seus seguidores estão habitando onde quer
que existam fronteiras. Satanás está sentado na fronteira entre as civilizações oriental e ocidental,
por exemplo.
Deus não criou fronteiras entras as várias e diferentes culturas, tradições, raças e etc. Deus deseja
um único mundo unificado, um mundo sem fronteiras. Deus nem mesmo tem o conceito de
fronteiras. Portanto, Ele não nos diz para nos vingarmos de nossos inimigos. Se Ele fizesse, isso
implicaria que Ele tem tal conceito. Ao amar nossos inimigos e trazer unidade entre nós,
fronteiras naturalmente cairão.
Assim, a estratégia e tática de Deus é fazer com que amemos nossos inimigos. Essa é uma
grande estratégia. É uma pena que através de toda a história humana, até o presente, os seres
humanos não entenderam o valor das palavras “Ame seu inimigo.” Os membros da Igreja de
Unificação, como representantes da história humana, passaram a entender esta estratégia e a
estão colocando em prática na realidade. Ao exemplificar estas palavras, eles se tornam luzes
condutoras que podem trazer paz para o mundo.
O que vocês acham? Quando nossos corações não estão felizes, quando nossos corpos não estão
confortáveis, quando ficamos insatisfeitos com nossas ações, quando falamos palavras iradas,
isto não cria fronteiras? Portanto, a menos que unamos nossa mente e corpo através dos cinco
sentidos, todos os tipos de fronteiras passarão a existir. Por esta razão, precisamos refletir sobre
com quantas fronteiras estamos vivendo em nossa vida cotidiana.
Quando dizemos, “Vá além de ter inimigos, e pare de construir fronteiras,” alguns podem pensar
que deveríamos arrancar nossos olhos. De fato, há dois tipos de olhos. Se nossos olhos, sem
diferenciar o mal do bem, aceitam qualquer coisa que vemos simplesmente como boa, então
enormes fronteiras serão edificadas.
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O mesmo acontece com a audição. Se apreciamos ouvir as palavras de bondade ou verdade, e ao
mesmo tempo ouvimos as más palavras deste mundo e as apoiamos, então também estaremos
edificados em nossos ouvidos.
Enquanto algumas denominações cristãs têm regras contra isto, os membros da Igreja de
Unificação não são proibidos de cantar canções populares seculares. A questão não é se
cantamos canções populares ou clássicas, mas de fato como podemos processar as letras destas
canções. Cantar a canção cria uma fronteira, ou derruba uma fronteira? Se ao cantar determinada
canção ou falar uma linguagem áspera uma pessoa é capaz de derrubar uma fronteira, e assim,
criar um mundo mais amplo e menos restrito, certamente isso agradará a Deus.
Em suma, se vivemos com fronteiras, seja através de nossos sentidos ou em nosso ambiente,
pertencemos ao lado de Satanás. Por outro lado, se podemos viver sem fronteiras em qualquer
lugar, podemos nos colocar no lado de Deus. Satanás é o campeão na construção de fronteiras.
Por outro lado, Deus é o mestre de derrubar fronteiras. Deus, o Rei dos reis, não gosta de
fronteiras de forma alguma. Ele odeia muito as fronteiras.
Senhoras e senhores, olhem para a península coreana. Vocês acham que Deus aprecia um
coreano que diz que o paralelo 38 que divide a península é uma coisa boa? Naturalmente não!
Assim, se há alguém que trabalha bastante para removê-lo, essa pessoa se tornará o campeão
favorito de Deus. Se todos os 70 milhões de coreanos têm a determinação de morrer pela causa
da remoção do paralelo 38, então a reunificação de Norte e Sul da Coreia chegará sem dúvida.
Entretanto, essa tarefa nunca será fácil.
Devemos entender que aqueles que querem que o paralelo 38 continue existindo na península
coreana estão no lado de Satanás, o diabo. Satanás é o mestre do paralelo 38, e Deus é o mestre
de onde os esforços estão sendo feitos para removê-lo. Esse é o motivo pelo qual os membros da
Igreja de Unificação têm conduzido uma reforma para derrubar o paralelo 38.
Senhoras e senhores, quando chegar o dia que as pessoas em todos os lugares queiram que seus
filhos se casem com seus inimigos, desejando ter genros e noras a partir de seus inimigos, o
mundo inteiro será unido automaticamente. Este é o presente que eu gostaria de oferecer a vocês
esta noite. Onde existem fronteiras, certamente Satanás e seus seguidores habitam, mas Deus e
Seu povo, nascido de Sua linhagem, habitam onde amor e harmonia abundam, sem fronteiras.
Atualmente, os membros da Igreja de Unificação estão muito interessados em desenvolver a
indústria do lazer, que encoraja as pessoas a viajarem por todo o mundo e viverem em qualquer
lugar que desejarem no mundo. Assim, eu prevejo uma futura federação internacional baseada no
modelo das Nações Unidas. Quando essa federação for estabelecida, devemos todos estar juntos
sob sua bandeira. Para este propósito, o Rev. Moon sugeriu aos membros da Igreja de Unificação
que juntassem um fundo especial, chamado Fundo de Oferta Viva Total. No futuro, utilizaremos
este fundo para facilitar o desenvolvimento desta federação internacional das Nações Unidas. No
Antigo Testamento, animais representando toda a criação, eram sacrificados em benefício dos
humanos. Eles eram divididos em dois, o que representava duas partes lutando uma contra a
outra, o lado direito na posição de Deus e o lado esquerdo na posição de Satanás.
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Entretanto, como resultado das falhas de algumas das figuras centrais na era do Antigo
Testamento, Deus e Satanás vieram a lutar sobre Jesus, que como o Filho de Deus tinha o valor
muito superior daquele da criação. Como resultado, quando Jesus, o Filho mais velho de Deus,
veio à terra, ele derramou seu sangue, com seu corpo tomado por Satanás e seu espírito
pertencendo a Deus. Porque Jesus ainda deve recuperar seu corpo físico, ele proclamou que
retornaria.
Então sendo que Jesus, o Filho de Deus, foi dividido em duas realidades, os mesmos problemas
continuaram a atormentar o mundo espiritual e o mundo físico. Além disso, homens e mulheres
foram divididos, e a mente e o corpo foram divididos, permanecendo em contínuo conflito e luta.
Portanto, Jesus, que foi para o mundo espiritual para restaurar o domínio de Deus sobre aquele
mundo, ainda deve retornar à terra para restaurar o domínio de Deus sobre o mundo físico e
trazer unidade entre os dois mundos.
Então o que ele faria quando retornar à terra? Ele se casaria e estabeleceria sua própria família.
Não obstante, Satanás tomou o corpo de Jesus e o mundo físico com ele, enquanto Deus pôde
reivindicar o mundo espiritual como Sua posse. No mundo espiritual, Jesus tem trabalhado por
dois mil anos para trazer os corações das pessoas na terra para uma única direção e conduzido a
providência de Deus centrada no Cristianismo.
Entretanto, o Cristianismo também foi dividido em dois: Catolicismo e Protestantismo. Eles se
tornaram inimigos um do outro e lutaram tal como Caim, o filho mais velho, lutou com seu
irmão mais jovem Abel. Assim, a história humana tem se desenvolvido, constantemente
criando mais fronteiras, e multiplicando conflitos. Portanto, devemos nos liberar desta
tendência de edificar fronteiras.
Quando o Senhor retorna, ele unificará o mundo celeste. Então, a fim de trazer unidade entre céu
e terra, ele conduzirá muitas cerimônias de matrimônio, juntando homens e mulheres de tribos e
nações que estiveram divididas por milhares de anos. Ele conduzirá esta providência centrando
na realidade de Unificação, que está na mesma posição como o povo escolhido de Israel no
tempo de Jesus. Esta é a mesma Bodas do Cordeiro profetizada na Bíblia.
Houve uma oportunidade maravilhosa imediatamente após a Segunda Guerra Mundial
quando céu e terra poderiam ter sido unidos centrando no Cristianismo. Naquela época a
esfera cultural cristã estava unida e conduzindo o mundo. Com Jesus desempenhando o papel
principal no mundo espiritual, uma esfera cultural cristã unida estava prevalecendo sobre toda a
terra. Esta teria sido uma oportunidade perfeita para Jesus e o Espírito Santo virem à terra e se
casarem substancialmente como esposo e esposa. Eles poderiam ter começado a estabelecer o
fundamento para resolver todos os problemas existentes resultando da separação e divisão entre
mente e corpo e entre homem e mulher, e construir o verdadeiro Reino de Paz na terra.
Não estou falando sobre algo vago e obscuro. Quem deveria ter se casado primeiro a partir da
perspectiva do ideal de criação de Deus? Era Adão e Eva. Mas devido à sua queda, eles criaram a
primeira fronteira humana, e a fonte de todas as fronteiras subsequentes. Agora, a fim de
derrubar essa barreira, todos os homens e mulheres devem ser restaurados ao estado anterior à
queda, e então devem se casar.
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Então, não somente nossos antepassados, mas o próprio Deus dançará de alegria. Quando esse
mundo chegar, ele será o Reino do Céu na terra.
Entretanto, esse dia nunca existiu na história humana. Ao invés, os seres humanos estão sofrendo
e lutando em dor, enredados por incontáveis fronteiras. Deste modo, o ponto de início da paz no
mundo requer que a humanidade encontre o caminho para derrubar a fronteira primária. No
entanto, as pessoas do mundo não entenderam. Este é o motivo pelo qual o Rev. e sra. Moon
vieram a este mundo na posição de Verdadeiros Pais, dando a Bênção de Deus para os homens e
mulheres do mundo e mostrando ao mundo, pela primeira vez na história humana, o caminho
para resolver os problemas humanos mais fundamentais.
Mesmo se houver um milhão de fronteiras, estou certo que posso derrubá-las. Como posso fazer
isto? Amor verdadeiro é o que torna isto possível. Para nos livrarmos das barreiras, devemos
conhecer o amor verdadeiro como Deus conhece o amor verdadeiro. Do contrário, não podemos
fazê-lo. Isto significa que devemos conhecer Deus em cem por cento.
Senhoras e senhores, o mundo espiritual consiste de céu e inferno. Céu é comparado com um
mundo do dia, e inferno poder ser comparado com a noite. Como alguém que é incapaz de
distinguir a diferença entre dia e noite pode possivelmente assumir controle da fronteira entre
as realidades de céu e inferno? É impossível. Somente uma pessoa que os conhece na realidade
pode ter domínio sobre os dois mundos. Essa pessoa pode eliminar a escuridão, porque conhece
claramente a substância do inferno.
Deus, que é onipotente e onisciente, pode eliminar as trevas. Mas primeiro devemos conhecer
Deus. Vocês podem dizer que conhecem Deus? Quão bem vocês o conhecem? É seu
entendimento que Deus se agrada com riqueza, poder ou conhecimento? Esse Deus nunca
poderia trazer liberação para os humanos. Vocês devem conhecer plenamente Deus a fim de
expulsar completamente Satanás e resolver os problemas fundamentais deste mundo. Além
disso, mesmo se vocês conhecem plenamente Deus, vocês também devem saber o que há sobre
Deus que é fundamental para derrubar todas as fronteiras, erguidas ao longo de milhares de anos.
Este é o ponto importante.
Deus é o mestre do universo. Então não deveria haver um ambiente onde Deus possa habitar,
uma vizinhança e uma nação onde Deus possa habitar? A fim de conhecermos Deus. Devemos
restaurar uma nação que seja objetiva ao Seu governo. Até agora, o ambiente terreno permaneceu
bloqueado por inúmeras fronteiras. Ao derrubá-las, devemos edificar um mundo com o qual
Deus possa estar feliz. Toda a criação não gostaria de ser governada por Deus? De fato, toda a
criação está ansiosa para ser liberada da dor angustiante e perseguição causada pelo controle de
Satanás, e das muitas fronteiras que a dividem.
Senhoras e senhores, mais do que qualquer outra coisa, precisamos entender Deus claramente, e
precisamos entender claramente a forma para edificarmos o Reino de Deus. Então, onde quer que
formos, e em qualquer situação que estejamos, receberemos automaticamente respostas sobre
como lidar com as dificuldades entre as diversas culturas e tradições do mundo.
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Seguramente, Deus existe no céu. Entretanto, o mundo de hoje está bloqueado por incontáveis
fronteiras. Como isso ocorreu? Isto ocorreu porque dificilmente há pessoas que conhecem Deus,
Seu Reino, e a tradição em Seu Reino. Uma vez que as pessoas conheçam claramente estas
coisas, liberação ocorrerá em ambos o mundo espiritual e o mundo físico. Seremos até capazes
de gritar, “Ei, Satanás,” e ele obedecerá. Então passaremos a conhecer as formas através das
quais podemos viver em unidade com o coração de Deus e com Seu Reino, em uma cultura com
tradições e valores celestes. Tais pessoas são aquelas que vivem com amor para o benefício dos
outros.
Portanto, ao invés de buscamos o amor para o nosso próprio benefício, devemos buscar amar os
outros para seu benefício, tornando-os os mestres de amor e deixando-os dançar com amor.
Assim, podemos nos tornar herdeiros de Deus, pessoas que conhecem Deus e embelezam e
protegem Seu Reino. Satanás não terá como interferir com os herdeiros de Deus.
Se você ama seus inimigos, transcendendo raiva e ódio mesmo em situações onde eles matam
aqueles que você ama, você deve ser capaz de ter domínio sobre o mundo dos inimigos, e
Satanás recuará. Certamente, o mundo de seus inimigos mostrará respeito por você. Se você vive
para o benefício dos outros a ponto de amar seus próximos mais do que seus próprios pais, então
Satanás fugirá. O que quer que você tenha dado, Deus o recompensará milhares de vezes mais.
Qual é o segredo de conhecer Deus, Seu Reino e Seu pensamento, que nos permitirá expulsar
Satanás de todos os lugares? É viver para o benefício dos outros, morrer para o benefício dos
outros e praticar amor para o benefício dos outros. Quando fazemos isso, Satanás certamente
fugirá. E ele não vai apenas fugir sem fazer nada. Antes de partir, ele derrubará todas as
fronteiras que ele ergueu ao nosso redor.
O que acontecerá a seguir? Uma vez que Satanás vá embora, as pessoas que estiveram seguindo
para o inferno serão capazes de se levantar e entrar no céu, praticando estes princípios de vida
eterna. Vida eterna finalmente se tornará uma realidade. Pessoas que invocam a Deus, a Fonte de
amor, como seu Pai, desejarão ansiosamente praticar a tradição de Deus de viver para os outros e
continuarão a fazer isso por dezenas de milhares de anos. É assim como indivíduos podem se
tornar as pessoas de vida eterna, praticando a tradição de vida eterna e dotados da linhagem
eterna de Deus.
Vida eterna é essencialmente um atributo de amor. Mesmo Deus, quando Ele criou o
universo, aderiu aos padrões de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Deus vive
desta forma, sempre desejando investir mais amor para o mundo, embora tudo no mundo seja
transitório. Por esta razão, não há nenhum ser que não possa atendê-lo como o Senhor absoluto,
único, imutável e eterno.
Nós, seres humanos, criados como filhos de Deus, da mesma maneira devemos ser capazes de
investir completamente nosso próprio amor de forma absoluta e eterna. Se fazemos isso. Então o
Reino de Deus se tornará nosso reino, e Deus pertencerá a nós. Em resumo, nosso estilo de vida
deve ser o mesmo ao de Deus, o mestre da tradição celeste. Então certamente nos tornaremos
filhos e filhas de Deus, e vida eterna e imortalidade serão nossas necessariamente.
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Esse é o motivo pelo qual o versículo da Bíblia, “Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá,
mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará,” é tão verdadeiro, por mais paradoxal
que possa parecer.
A tarefa de remover fronteiras inclui o rebaixamento de fronteiras nacionais através do trabalho
das Nações Unidas, livrar-se das fronteiras religiosas, derrubar as fronteiras éticas e raciais, e por
fim, destruir a fronteira entre céu e inferno. Sendo que todas estas fronteiras se originaram de
Adão e Eva, o falsos pais, ninguém além dos Verdadeiros Pais pode derrrubá-las. Deus sozinho
não pode fazer isto, e certamente Satanás não pode fazê-lo. Ele é quem as criou. Então quem
pode parar o conflito entre Deus e Satanás? Somente os Verdadeiros Pais podem resolver essa
guerra também, sendo que ela começou pelos falsos pais.
Senhoras e senhores. Eu espero que vocês deixem este lugar esta noite com a determinação de
sair e destruir cada fronteira, e levar esta mensagem de liberação para toda a humanidade.
Muito obrigado.
Tradução: Marcos Alonso
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