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Estamos surpresos, mas felizes que nossos Verdadeiros Pais estão aqui hoje, neste dia que
estamos começando a atividade de quatro anos centrando nas esposas abençoadas por toda a
América. Hoon Dok Hae: O Rev. Jenkins leu “O Caminho para a Paz Mundial,” que foi
proferido em 28 de agosto de 1991, na fundação da Federação para a Paz Mundial, em Seoul,
Coreia. Foi o primeiro discurso dos Verdadeiros Pais na década de 1990 e está impresso no
Manual para a Paz Mundial. Ele será incluído em uma nova coleção em inglês dos discursos dos
Verdadeiros Pais na década de 1990. Ele leu em seguida o próximo discurso desta coleção, “Paz
e o Século XXI: O Princípio Fundamental da Paz Mundial,” que foi o discurso dos fundadores na
Segunda Conferência da Paz Mundial da Federação para a Paz Mundial. Este é outro profundo
discurso no qual o Pai revelou a verdade fundamental para os líderes mundiais. Que o mundo em
geral o ignorou é horrível. Isto explica o Juramento da Família para o mundo. Então o Rev.
Jenkins leu o discurso dos fundadores na Quarta Conferência da Paz Mundial, da Federação para
a Paz Mundial, proferido em Washington, DC, no dia 28 de novembro de 1997, pouco antes da
Bênção no RFK Stadium. Novamente, este é um discurso surpreendentemente profético.
Palavras do Pai
Qual é o significado da conclusão da vontade de Deus? [Uma família ideal.] Qual é o significado
da conclusão de uma família ideal? Perfeição da base de quatro posições. Do que consiste as
famílias? Pais, esposo e esposa, e filhos. Esse é o modelo da família. Somente essas famílias
aperfeiçoadas entrarão no Reino do Céu. Assim, qual é o significado da queda? Ela significa a
separação de pais e filhos, esposo e esposa, e irmãos e irmãs. Quem causou isto? Satanás.
O Problema Mente-Corpo
O ideal original de criação era a unidade inseparável de esposo e esposa, e pais e filhos. Mas
divisão ocorreu por causa da falsa linhagem satânica. Sem amor e vida, vocês não podem se
conectar com a linhagem de Deus. Amor e vida se conectam na linhagem de sangue. Mais
importante é a linhagem de sangue. Como a linhagem de sangue se conecta com superior, meio e
inferior, as três posições? Todas as coisas têm três posições verticais, tal como Deus, pais e
filhos, ou avô, pais e filhos. A linhagem de sangue conecta todos eles. Uma linhagem de sangue
absoluta pode criar casais de três estágios absolutos. Sem esse tipo de conexão de casal, a
linhagem de sangue absoluta nunca pode acontecer.
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No mundo decaído, todos estes estão separados porque a mente e o corpo estão lutando. Tudo
está separado e se tornou complicado, se originando na luta de mente e corpo. Como podemos
criar uma nova mente e corpo? Isso é mais importante. As pessoas mais famosas têm Satanás na
carne, a linhagem de sangue de Satanás. O corpo está no lado de Satanás. Sem unificar a mente e
o corpo, vocês não podem se colocar como um objeto para Deus ou criar um mundo pacífico.
Onde podemos encontrar a forma correta? Sem a mente e o corpo estarem unificados, não
podemos encontrá-la. Todos os seres humanos têm sua mente e seu corpo lutando. Isto sempre
continua. Quem pode parar isto? Nenhuma religião ou governo pode parar isto, não importa quão
grande seja seu poder. Qual é o propósito da religião? É parar a luta de mente e corpo. Vocês não
resolveram esse problema. O que causou essa luta? Isto foi causado pela queda. O que foi a
queda? A linhagem de sangue mudou. O conteúdo original do sangue foi trocado pelo conteúdo
de Satanás. A forma ideal de crescimento era com Deus, na linhagem de sangue de Deus, e gerar
filhos e conectá-los com essa linhagem.
Jesus Superando Satanás
A mente e corpo de Deus brigam? Não. Por que o corpo tem a linhagem de sangue de Satanás? A
mente original está crescendo para cumprir o propósito de criação. A questão era a força relativa
entre o poder da mente original e o poder do amor de Satanás. O que fosse mais forte
determinaria a linhagem de sangue. O poder do amor do homem se conectou com o poder do
amor de Satanás, e isso controlou a linhagem de sangue. Isso levou a todos os aspectos de
natureza decaída, de negar os outros, do individualismo.
O que seres individualistas devem fazer? Eles apenas caem, negando tudo. Onde está meu
inimigo? Onde está o inimigo de Deus? O que é Satanás? Satanás é aquele que se conectou com
a posição do pai com sua linhagem de sangue, negando completamente os outros. O inimigo
mais temível é Satanás. O inimigo mais temível de Deus é Satanás, e é o mesmo para a
humanidade. Todos repitam, “Satanás”!
O arcanjo se tornou pai ao invés de Deus, conectando com a linhagem de sangue errada. Sem
mudar a linhagem de sangue, não importa quão difícil isso possa ser, não podemos ser salvos. O
ponto de salvação é minha carne, a qual Satanás controla. Como podemos nos reorganizar e
conectar com o nível mais elevado do amor de Deus? Deus é o rei da linhagem de sangue
absoluta com a qual queremos nos conectar. Como podemos receber essa linhagem de sangue
absoluta do rei? Para o bem de todos…
O conceito decaído é aquele que centra em mim mesmo. Ao invés de Deus, eu quero me tornar o
centro. Como podemos remover isso de nós mesmos? Exige fé absoluta, e viver para o benefício
dos outros. As religiões elevadas precisam ensinar isto, sacrificando… o sangue. [O inglês do Pai
não estava claro, mas me lembro que o sentido era que todas as religiões envolviam algum tipo
de sacrifício de sangue.] Este é o fluxo principal providencial, desde a Era do Antigo Testamento
sacrificando a criação, até sacrificar os filhos com Jesus, até a Era do Completo Testamento
sacrificando os pais na terra para o benefício dos filhos.
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O Protestantismo e o Catolicismo Romano estão brigando. Como eles podem se tornar unidos?
Eles podem fazer isso somente centrando nos pais. Eles são o irmão mais velho e o irmão mais
novo na família de Adão. Eles precisam se conectar com a mãe. O irmão mais novo se torna o
centro, naturalmente obtém o coração do irmão mais velho, e então a mãe obtém a subjetividade
do pai, criando o fundamento para o Messias que é o verdadeiro pai. O Messias traz o amor, a
vida e a linhagem verdadeiros, a semente, a linhagem de sangue pura centrando em Deus. Isso
conclui o fundamento de Adão, o amor verdadeiro de Deus estabelecido na linhagem.
Jesus Cristo foi a primeira conclusão da posição de Adão. Ele era o noivo, mas ele não teve uma
mulher na posição de Eva. Eva não foi recriada. Jesus é a recriação de Adão, mas não houve
nenhuma recriação de Eva. Eva veio do osso de Adão. Deus pegou o sistema central e baseado
nele, criou Eva. A família de Jesus deveria ter preparado seu casamento. Então esse casal
fazendo amor teria criado a linhagem de Deus. Deus teria criado essa unidade.
A Família é a Semente
Sem esse fundamento messiânico, Adão e Eva não podem criar uma família. Eles nunca podem
alcançar uma linha horizontal reta conectada com a vertical. Nunca haverá as três posições
estabelecidas verticalmente. A terceira posição é filhos, o resultado. A fórmula familiar é três
gerações conectadas conforme o padrão de Deus. O problema é que a segunda posição como um
indivíduo não pode formar um par. Deus precisa de um filho e uma filha para formar um par. Isto
é ação origem-divisão-união [como explicado no Princípio de Criação]. A origem é Deus, a
divisão é o casal, o filho é a união. Sem isso, não há nenhuma conexão com a linhagem de
sangue. Esta é a fórmula familiar, em perfeição.
O neto de Adão é o quarto nível. Esta é a conclusão da semente familiar. A semente é a
expansão. Não importa quão famosa a família, eles não podem se colocar sem este padrão, esta
fórmula. Por isso Jesus veio como um homem perfeito. Como ele poderia entrar no céu? Ele
precisava absolutamente de uma mulher verdadeira. A realidade de um verdadeiro homem e
mulher com uma conexão verdadeira como unidade, centrando no amor verdadeiro, é o
matrimônio. Eles se combinam em seu primeiro amor, conectando côncavo e convexo. Eles
criam filhos absolutos. Casais abençoados devem alcançar a posição de Verdadeiros Pais, e Adão
e Eva devem se conectar com o centro do amor conjugal, o convexo e o côncavo, centrando na
posição de unificação absoluta. Vocês realizaram isso?
Então vem a atmosfera unificada, chamada de família. A semente familiar, a semente absoluta,
contém a vida, o amor e a linhagem de Deus. Deus é o centro desse tipo de amor. A colheita do
fruto da semente é a família. Expansão vem a partir do filho do filho de Adão, a quarta geração a
partir de Deus. Ali está a semente completa. O amor completo de Deus é a unificação do amor
dos pais, do amor conjugal e do amor irmão-irmã. Onde eles estão unidos é o Reino do Céu. Esta
é a fórmula. Sua mente e seu corpo não podem se separar. Não importa quão famoso você seja,
sua mente e corpo devem estar preenchidos com o amor, a vida e a linhagem verdadeiros de
Deus. Vocês estão confiantes que fizeram isto? Deus quer famílias que cumpram esta fórmula. O
povo de Israel não pôde entender isto.
3

Agora está chegando a quarta geração de Adão. O que devemos fazer? Vocês devem... a si
mesmos, centrando na família. A base familiar é o amor completo de Deus. Este é o centro, com
Deus no centro conectando e unificando todas as seis posições. Os filhos e esposo e esposa todos
se tornam absolutos. Estas posições não podem mudar. Quem está fazendo isto? Todos devem
fazer isto. A família é anterior ao pensamento de alto nível sobre o mundo ideal. Comece com a
família, com os avós. Invista seu tempo tornando isto perfeito, e você se sairá bem. Esta é a
fórmula.
Seja uma Família Magnética
Ondem de manhã, dei um importante ensinamento, em particular para as irmãs que vieram da
Bênção no Lago Cheong Pyeong que estavam no Hoon Dok Hae. Em resumo, Deus criou o
universo e os seres humanos, através de Sua palavra. O que devemos fazer não é apenas receber
as palavras através do Hoon Dok Hae, e nem apenas segui-las ou ser puxados e carregados por
elas, mas devemos ser capazes de sair e plantar as palavras, ou seja, plantar a nós mesmos, o que
significa ser a substancialização das palavras de Deus. Aonde quer que vamos, devemos nos
plantar como a palavra de Deus.
Deus, antes da criação, tinha Seu ideal ou plano completo. Então a partir disso Ele criou o
universo. Quando ensino vocês, eu pratico e experimento aquilo. Eu ensino baseado no resultado
bem-sucedido em minha vida. Essa é a forma de comprovar. Mas a base é amor. Através de
amor, esta substancialização da palavra ocorrerá. Amor é a base, então segue através do curso
para substancialização. Onde quer que vamos, devemos ser capazes de plantar a nós mesmos.
Devemos nos tornar a manifestação da palavra de Deus. Se você fala sobre amor verdadeiro, mas
não o pratica, isto não funciona. Não importa quão bonita seja a embalagem, sem sentir a
vibração do amor verdadeiro a partir de você, isto não funcionará. O que eu mais odeio são as
pessoas que dizem uma coisa, e então fazem outra coisa.
Através do Hoon Dok Hae, a palavra, a semente, está sendo dada para nós. Agora devemos
germinar a semente e gerar o fruto. Essa é nossa vida, essa substancialização que cria a nova
semente. Essa é a vida de amor verdadeiro. As palavras que recebemos através do Hoon Dok
Hae não são nossas. Se essas palavras são as nossas, não importa quanto tentemos, as pessoas
não serão inspiradas. Devemos encarnar as palavras através do amor verdadeiro. Então quando
você plantar essas sementes que provêm da semente original, as pessoas serão inspiradas e
movidas.
Lutamos entre mente e corpo. Quando observamos a natureza, particularmente a luz, vento e ar,
vemos que eles podem se infiltrar onde quer que exista uma brecha. Eles sempre entram. Mais do
que isso, o amor verdadeiro está esperando para entrar. Por isso devemos preparar uma brecha
para que ele possa atravessar. Então o amor verdadeiro vem e Satanás vai embora. Por isso, na
era do quarto Adão, o propósito do Hoon Dok Hae não é apenas dar as palavras, mas orientar
nossa prática para o benefício das outras pessoas. Portanto, a melhor forma que podemos
plantar as sementes das palavras para os outros é através de nossa família. As pessoas observarão
nossa família, e se elas sentirem que somos uma semente verdadeira, elas nos seguirão e nos
multiplicaremos.
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Isso significa que, entre os membros de nossa família, cada membro deve estar satisfeito.
Quando os netos observam o avô, eles devem sentir que ele é um modelo que deve ser plantado.
Isto se aplica a todos os relacionamentos. Cada um sente que o outro é a pessoa modelo em sua
posição. Então sua família é uma família modelo. Essa família se torna um imã. Através de 360
graus, todos os outros são atraídos pelo imã. Se sua família se ajusta na fórmula certa, ela se
moverá para o centro e cobrirá 360 graus.
Vocês, como membros da Igreja de Unificação, gostam de mim? [SIM.] Todos os 360 graus?
[SIM.] Se não é 360 graus, então seu ângulo não é exato e você tem uma brecha através da qual
Satanás entrará e sairá. Se você quer assegurar seus 36 graus, você deve restaurar 180 famílias
cada um para esposo e esposa, o que significa 360 famílias. Isso representa 360 graus. Isso é
grande o suficiente para abraçar o universo. Quando o 360 é formado, a família no centro revolve
e o todo revolverá junto.
Deixe para Trás o Mundo Decaído
Vocês dizem que gostam de mim e que sou o centro. Então quando digo para vocês irem para a
Coreia, vocês me dizem que sua mãe está no hospital e que sua filha está doente. E se elas
morrerem? Se vocês param de girar todos os 360 graus, o que acontecerá? A máquina irá parar, o
sistema irá quebrar. Através de vocês, um indivíduo, sua ancestralidade de centenas de milhares
é afetada. Se vocês param de girar, tudo conectado a vocês irá parar e será destruído. Essa pessoa
que parou merece ir para o inferno.
Quando Israel deixou o Egito, aqueles que ficaram para trás foram esquecidos na história de
Israel. Se o Pai diz vai, todos devemos fazer isto. O Deus invisível está girando o cosmos. Se eu
não girar ao redor Dele, o mundo inteiro será destruído. Por causa da queda, os ponteiros do
relógio inverteram a direção de sua rotação por 6.000 anos. Agora devemos girá-los na direção
oposta. Alguém que não quer mudar a direção irá para o fundo do inferno. Nesse sentido, não há
nenhum conceito de seus filhos, família e nação. Vocês devem buscar primeiro o amor
verdadeiro. Nossa tarefa final é enxertar nossa linhagem na linhagem dos Verdadeiros Pais, para
recebermos a linhagem verdadeira.
Vocês querem ficar para trás no Egito? [NÃO.] E quanto aos seus filhos que não querem vir com
vocês? E quanto ao seu negócio ou a sua linda casa? Vocês podem deixá-los para trás? E se eu
ordenar vocês a garantir seu próprio barco e navegar até San Francisco em determinada data?
Vocês iriam? E se eu der a vocês o barco? Não pensem que eu tenho tantos barcos; este é um
discurso figurativo. Por causa da queda, o mundo inteiro começou a girar para trás. Para salvá-lo,
precisamos da verdadeira família modelo, os verdadeiros pais e verdadeira família. A mente que
não quer fazer isto vem a partir do lado de Satanás.
Como vocês sabem se eu não sou o pior pai? Sua mente original sabe. Seus cinco sentidos
sabem, e seu corpo sabe e puxará vocês. Se há algum membro da Igreja de Unificação que
acredita que a América se tornará o Reino de Deus na Terra se ele continuar a viver da forma que
está vivendo, ele está louco. Sem meu ensinamento, a América está perdida. Eu fui o prédio das
ONU e declarei para o mundo que devemos derrubar as fronteiras, com autoridade absoluta.
Alguém mais pode fazer essa declaração para o mundo? [NÃO.]
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Se a América me desse autoridade, eu limparia a América em três anos. Como? Lembrem-se,
fizemos as ALCs em cinquenta estados em dois meses. Educamos legisladores e líderes locais.
Ninguém se opôs. Mesmo a nossa bandeira da campanha da FFWPU teve resistência de algumas
igrejas, mas persistimos, e finalmente todos aceitaram e a içaram. Eles compreenderam que
aquilo que eu disse por trinta anos se tornou realidade e era bom para a América. Mas alguns
deles disseram, “Eu sou um WASP [Protestante Anglo Saxão Branco], por isso eu não quero
falar com você, mas aceitarei a bandeira porque sei que está certo.” Eles aceitaram a bandeira
com o rosto virado para o lado oposto.
A próxima etapa é distribuir o retrato dos Verdadeiros Pais. Logo aqueles que não receberam
irão reclamar. Quando chega o outono, as folhas mostram lindas cores e então caem no chão.
Elas não podem resistir. Elas não escolhem cair; é a lei natural. Quando as folhas caem na terra,
elas se tornam fertilizante. As igrejas estabelecidas serão o fertilizante para o futuro.
Cooperação Pai e Filho
E se eu disser para vocês irem para Moscou? Ou para doze países diferentes? Moscou soa como
“deve ir” (must go). Quando uma meia cabe no pé, você não precisa continuar a puxá-la, e pode
ver a forma dos dedos. Assim, quando eu puxo vocês, sua forma aparecerá. Não deve haver
buracos para mostrar a pele. Se vocês forem para um lugar quente, devem manter suas meias sem
furos. Eu estive educando vocês por anos; eu abandonarei vocês agora? Não.
Devemos saber que horas são quando acordamos. O tempo providencial sempre se move. No dia
11 de novembro, eu fiz uma proclamação providencial sobre o tempo providencial no qual
vivemos. Foi após o Hoon Dok Hae, na ilha de Kaui. Estamos na Era do quarto Adão. Por
causa da queda, na família de Adão e Eva, Deus perdeu três gerações, os avós, os pais e os filhos.
Através da perfeição destas três gerações, a semente de vida e amor teria sido colhida, perfeita e
jamais sujeita a mudanças. Satanás nunca teria sido capaz de invadir. Porque esta semente foi
perdida, até este dia …
Assim, o significado de restauração é assegurar a verdadeira semente. Enquanto vocês a tiverem,
vocês podem multiplicar verdadeiros filhos de Deus infinitamente. Para restaurar a verdadeira
semente, houve períodos providenciais de cooperação mãe e filho. Os esposos estiveram na
posição arcanjo, com uma condição de pertencer a Satanás. Porque Deus perdeu a verdadeira
semente de vida e amor, Ele perdeu a soberania. Por isso, foi dada a estratégia de cooperação
mãe e filho. Assim, esposas abençoadas tiveram que sair para restaurar filhos, incluindo seus
próprios filhos, e com eles serem enxertadas ao Verdadeiro Pai, então através disso elas
poderiam receber a nova linhagem, com a nova semente, e depois disso, elas poderiam trazer
seus esposos arcanjos com elas, e com seus filhos, para o Verdadeiro Pai, para receber a Bênção.
Esta era de cooperação mãe e filho já passou. Esse é o motivo pelo qual os esposos vieram para o
Lago Chung Pyung por três dias para a nova bênção. Agora temos a providência pai e filho, não
mais mãe e filho. A mãe recebeu a semente, a fez crescer e deu à luz. A semente não permanece
com a mulher. O pai tem a semente, e esta segue [através da mãe] para o filho, e o papel da mãe
[neste aspecto] é eliminado.
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Portanto, agora é a era da providência pai e filho. A providência mãe e filho acabou. Através do
seminário no Lago Chung Pyung, a providência mãe e filho foi concluída e a providência pai e
filho foi iniciada.
Edificando a Paz Mundial
Jesus Cristo queria estabelecer primeiro a soberania de Deus e declarar estas coisas. Ele não pôde
por causa da falha dos Israelitas. Mas eu tenho uma influência na ONU, e através da ONU em
191 nações, a educação Hoon Dok Hae está ocorrendo. O mundo está sendo coberto com os
ensinamentos dos Verdadeiros Pais. A ONU está na minha mão direita, e na mão esquerda está a
Coreia. Embora não exista uma unificação formal da Coreia, isto ocorreu espiritualmente. Nessa
condição básica, eu pude dar a bênção do Lago Cheong Pyeong. Assim, chegou a providência
pai e filho.
Vocês podem olhar para isto como uma única nação. É uma nação que não tem território, terra
ou povo. Não tem soberania. Para a ONU, eu preparei 1,2 milhão de hectares na América do Sul.
Estou educando todas as pessoas para se tornarem verdadeiros cidadãos da ONU. Estou unindo
as nações insulares, começando com 14 nações insulares no Pacífico, e expandindo para 52
[outras?] nações insulares. Este se tornará o fundamento para a ONU. Por causa desta
providência em nível mundial, podemos seguir para o nível mundial sem a unificação substancial
da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. Eu trabalhei por trás das cenas para o comitê Coreia do
Sul-Coreia do Norte. No passado, China, Rússia, América e Japão eram inimigos, mas eu trouxe
a jovem elite de cada nação através de seminários Hoon Dok Hae, e eles se tornaram amigos.
Na minha vida, tenho feito muito. Eu era o arqui-inimigo da União Soviética, mas na hora certa
abri meus braços e abracei Gorbachev. Portanto, a Rússia abriu suas portas para o ensino
religioso mundial. E a Coreia do Norte? Em 1987, eles enviaram alguém do exército vermelho
japonês para me assassinar. Mas eu fui para Pyongyang, abracei Kim Il Sung e fiz um acordo de
10 pontos com ele. Os pontos são idênticos ao acordo de 10 pontos do recente comitê Coreia do
Sul-Coreia do Norte. Esse é o fundamento que fiz, arriscando minha vida.
Uma Vida de Perdão
Além disso, tenho educado dezenas de milhares de jovens da elite na Rússia, e especialmente na
China. E quem trouxe o Exmo. Ministro Farrakhan que quer estar mais próximo do povo da
América? Eu fiz isto. E quanto ao relacionamento entre Deus e Satanás historicamente? Quem
trabalhou para dar perdão para Satanás? Eu fiz isto. Quem abençoou os santos e criminosos do
mundo espiritual? Eu fiz isto. Minha vida tem sido de perdoar e abraçar os outros. É assim como
eliminei o inferno no mundo espiritual. Esse é o motivo pelo direcionei Dae Mo Nim a dar a
bênção para 21 gerações de seus antepassados.
Se vocês olharem para o mundo espiritual, ele está quase cheio de casais abençoados. A terra
também. Portanto, estou mobilizando todos os casais abençoados no mundo espiritual, seus
antepassados, a desempenharem o papel de bons arcanjos para auxiliar, apoiar e ajudar vocês a
trazer este mundo para o Reino do Céu na Terra. Até agora, por causa da influência de Satanás,
os esforços para o bem se desviaram e acabaram no inferno. Satanás não pode mais fazer isso.
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Nossos antepassados virão, mas se resistirmos, eles nos punirão. Se seguimos, eles darão
remédio. Quando eles nos veem sendo teimosos e pecadores, desviando do caminho do
Princípio, eles dirão que este descendente não é benéfico para nossa linhagem. Este é um tempo
temeroso. Se vocês não têm certeza sobre isso, orem bastante. Fé, amor e obediência absolutos
virão em seu coração. Vocês verão. Ninguém gosta da expressão obediência absoluta, embora
gostamos de fé e amor absolutos.
Pensem na dívida que a humanidade tem com Deus, por dezenas de milhares de anos. Não
importa quanto nos sacrifiquemos para pagar deste débito, não é suficiente. Por conta própria,
levaria dezenas de milhares de anos, mas por causa do fundamento dos Verdadeiros Pais, se
oferecemos fé, amor e obediência absolutos neste curto período de tempo, podemos indenizar
este débito, porque os Verdadeiros Pais estão dando esta abundante bênção para nós. [Como
Paulo disse] mesmo se damos nosso corpo para ser queimado como indenização, isto não é
suficiente. Mas por causa do fundamento dos Verdadeiros Pais, podemos indenizar o débito e ser
perdoados. Mesmo se arrancarmos todos os fios de cabelo da nossa cabeça, não podemos pagar
isto. Somente através dos Verdadeiros Pais. Ao invés de sacrificar milhões de vidas, se você tem
a determinação de fé, amor e obediência absolutos, você pode fazer isto.
Nosso próprio corpo individual é uma pequena condição. Alguns dizem que a Igreja de
Unificação ensina fé, amor e obediência absolutos e que isso soa como ditadura. As pessoas
gostam de fé e amor absolutos, mas não de obediência absoluta. Mas a condição de oferta é
somente um milionésimo do que retorna. Quando Deus nos criou, Ele infundiu fé, amor e
obediência absolutos em Sua criação. Assim, nosso retorno do mesmo é como um alfinete em
comparação com a enormidade deste mundo.
Criado como um Novo Ser
Mesmo quando fazemos nossa oferta, ela é tão suja que Deus não quer aceitá-la, mas Ele a
aceitará através dos Verdadeiros Pais. Podemos esquentar e recriar vocês, e assim Deus diz, tudo
bem. Quando eu colocar vocês no forno, vocês querem apenas derreter um cabelo, ou seu corpo
inteiro? O pecado se acumulou como o Monte Everest através da história humana. Portanto, eu
devo jogá-los no forno e derretê-los até que cada traço desapareça e vocês sejam recriados como
um novo ser.
Da forma como estamos agora não funciona, por isso devemos passar através desta fornalha. E
se eu digo que seu esposo não pode lidar com o nível nacional, mas que devemos indenizar a
falha no nível nacional? Eu estou trabalhando no nível mundial na ONU, mas vocês, esposas,
devem estabelecer a condição de ir além do nível nacional até o nível mundial, porque sou o
único que recebeu a perseguição no nível mundial.
Eu acredito que o mundo secular representa o primeiro nível de religião, como o Judaísmo e
todas as religiões diferentes, e o Cristianismo representa o segundo nível de religião, o segundo
Israel, mas eu devo uni-los e guiá-los. Portanto, estou fazendo a campanha para unificar as
denominações. A América não sabe como alcançar o mundo, nem a ONU. Somente eu sei, e
muitos líderes americanos concordam quando eu digo isto em público. Os discursos que vocês
ouviram nesta manhã não vieram de nenhum lugar?
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Gastei dezenas de milhões de dólares nestas conferências internacionais nas quais dei estes
discursos públicos. Talvez somente um seja três ou quatro milhões de dólares; três deles custa
talvez $10 milhões. Esse sacrificio estava lá para eu dar esta mensagem para o mundo. Mas
vocês sentam aqui, relaxam e se distanciam disto.
Casa mensagem é uma proclamação, eliminando o poder de Satanás, limpando o mundo. Quando
eles responderem, vocês não serão mais capazes de vir para East Garden, porque não haverá
mais espaço. Não me tomem levianamente. Eu pareço o mesmo, talvez um pouco mais velho.
Mas minha autoridade e poder estão lá. Mesmo os meus discursos públicos se tornam realidade;
eu tenho cumprido, passo a passo. Quando eu os ouço, fico grato por ter falado essas palavras
naquele momento.
A mídia teme a Verdade
Este é um tempo como um julgamento final em um tribunal. Vocês acham que tenho o poder
para fazer este trabalho providencial? Esperem para ver. As coisas vão aparecer, passo a passo,
mais e mais. As organizações coreanas de mídia estão competindo para me promover, para me
apresentar para o povo. O presidente [Sun Jo] Hwang na Coreia se tornou famoso e ocupado
porque a mídia está sempre em contato com ele. A grande mídia da América em breve não será
capaz de dizer o que quiser sobre mim. Meu fundamento em âmbito mundial será tão forte que
eles terão que se conformar a ele.
Eu me preparei para nunca ser derrotado em uma luta. A América, o Japão e a Alemanha não
têm medo de mim? É porque eu tenho uma adaga ou uma bomba? O que eles temem? Eles têm
medo da verdade. Há muitas nacionalidades aqui hoje. Enquanto vocês estão sentados aqui, eu
posso direcioná-los para irem para qualquer lugar no mundo. Mas vocês dirão sim? É fácil dizer
sim, mas vocês mostrarão isso com sua ação?
Mostrem suas mãos se vocês estão prontos para ir. [todos fazem isso] Esse é o motivo pelo qual
a sociedade americana tem medo de mim. Eu perguntei a mesma coisa para os membros
japoneses e eles disseram sim. Esse é o motivo pelo qual o governo japonês está com medo de
mim.
Se vocês me seguem, quando forem para o mundo espiritual, vocês seguirão em uma super
rodovia para o Reino do Céu. Vocês também terão um visto. Se seguem a América, vocês não
sabe aonde chegarão. Se vocês estão confiantes em me atender em sua casa por um mês, então
levantem suas mãos. Ao invés, contribuam então o dinheiro que vocês teriam gastado comigo. Se
vocês fizerem isso, então eu colocarei vocês na lista daqueles que me ajudaram a comprar 200
millões de hectares de terra na América do Sul. Neste sentido, eu sou o homem mais rico do
mundo.
Estou preparando esta terra para a ONU. Esta será a terra ancestral em nível mundial. Então,
todas as terras que nossos antepassados possuíram deverão estar conectadas com esta terra. Isso
significa que o planeta inteiro estará conectado com esta terra, e que ele se tornará o Reino de
Deus na Terra. Esse é o ideal de criação de Deus.
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Quando vocês mudarão a Nação?
Estou com fome. Vocês também estão com fome? Muitos cristãos acreditam que, quando o
Senhor do Segundo Advento vem, ele sempre voará e desaparecerá e aparecerá sem explicação,
sem nenhuma necessidade de comer ou dormir. Mas o Senhor do Segundo Advento está aqui e
reivindica ser o pai de Jesus Cristo, mas ele está com fome. Quando Jesus Cristo deu seu
testemunho a partir do mundo espiritual no livro do Dr. Lee, ele me chamou de “pai.” Assim, eu
sou seu pai. Ele confessou isso por causa de seus erros, e os cristãos estiveram enganados. Isto é
uma mentira? Se pensam assim, vocês irão para o inferno. Se vocês acreditam que é verdade,
vocês seguirão o outro caminho, para o céu. Vocês me entendem? Digam, obrigado!
A partir do ano que vem, talvez eu não possa mais encontrar vocês. Eu posso não ficar na
América. A América não gosta de mim, então por que eu deveria me preocupar em ficar aqui?
Somente membros da Igreja de Unificação gostam de mim. Se vocês dizem que outros me
amam, isto é como poeira ao vento. Quando vocês vão mudar esta nação? Em vinte anos vocês
não fizeram isto.
Não tenho nada para fazer agora. Eu já unifiquei o mundo espiritual, e a ONU está nas minhas
mãos. Não há nada para liderar, nada para lutar. Nada me deixa animado. O que eu deveria
fazer? Dançar? O Little Angels e o Universal Ballet são os melhores na Coreia e no mundo. Eles
me chamam de rei do mundo da arte. E quanto ao meu ser substancial? Se o nome é elevado e
famoso, a entidade também deve ser elevada. Vocês veem essa possibilidade em mim?
Eu não tenho uma nação, mas tenho o poder da verdade, de organizações e de atividades.
Podemos fazer muitas coisas. Dois anos atrás, a Fundação Washington Times realizou 113
conferências. Quando o governo dos Estados Unidos faz uma conferência, eles levam dois anos
para planejar. Mas fizemos conferências duas vezes por semana. Isto custa muito; vocês
contribuíram? Americanos são mesquinhos. Vocês contam sua doação com o dedo mínimo e
começam com a mão esquerda. Se eu assumisse essa atitude, como poderia cumprir meus
objetivos? Em quatro anos eu indenizei dezenas de milhões de anos, sozinho, sem tempo para
comer ou dormir. E quanto a vocês? Vocês fizeram isto? Aqueles que estão no movimento há
mais de vinte anos, levantem suas mãos. [quase todos] Eu estou ajudando a América; e vocês?
Por favor, lembrem-se do que eu ensinei a vocês nesta manhã. Tenham confiança absoluta em
Deus e nos Verdadeiros Pais, e sejam ousados.
Tradução: Marcos Alonso
www.unificacionista.com
http://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon00/UM001126.htm
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